
กรรมวิธีการผลิต
วสัดุและกรรมวิธีการผลิต



กรรมวธีิการผลิต

 การเร่ิมตน้กรรมวิธีการผลิตสมยัใหม่ เกิดข้ึนเม่ือ ELI WHITNEY
ไดใ้ชเ้คร่ืองป่ันฝ้ายแปรรูปเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑใ์หม่ก่อน ค.ศ. 1800 

 การผลิตเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการแปรรูปพลงังาน เช่น กงัหนัน ้า เคร่ืองจกัร
ไอน ้า  มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นตน้ ไดแ้พร่หลายมาใชแ้ทนการใชก้ าลงัคน 
การพฒันาวสัดุพวกโลหะได ้ น ามาใชผ้ลิตช้ินส่วนผลิตภณัฑโ์ดย
เทคโนโลยท่ีียุง่ยากซบัซอ้น ในท่ีสุดไดมี้การพฒันาใชเ้คร่ืองมือท่ี
สามารถควบคุมการท างานของเคร่ืองมือทางอิเลก็ทรอนิคส์ และระบบ
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในปัจจุบนัน้ี



ความหมายของการผลิต

 ค ำวำ่กำรผลติในภำษำองักฤษใชก้นัอยู ่2 ค ำ คอื 
PRODUCTION และ MANUFACTURING ซึง่มี
ควำมหมำยต่ำงกนัดงันี้

 PRODUCTION หมำยถงึกจิกรรมต่ำงๆ ทีก่่อใหเ้กดิ
มลูคำ่เพิม่ขึน้ทัง้ในรปูของสนิคำ้เพือ่กำรอุปโภค บรโิภค 
สนิคำ้กึง่ส ำเรจ็รปูหรอืในดำ้นบรกิำรต่ำงๆ ดว้ย เชน่ กำร
ผลติยำรกัษำโรค กำรผลติอำหำรกระป๋อง เป็นตน้

MANUFACTURING หมำยถงึกำรผลติสนิคำ้ทีส่ำมำรถจบั
ตอ้งได ้เชน่ รถยนต ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ และอื่นๆ



ความหมายของการผลิต
MANUFACTURING หมายถึงการผลิตสินคา้ท่ี

สามารถจบัตอ้งได ้เช่น รถยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอ่ืนๆ 
ผลผลิตท่ีไดแ้บ่งออกเป็น

 สินคา้เพื่อการอุปโภค บริโภค (CONSUMER 

GOODS) เช่น วิทย ุทีวี เคร่ืองเรือน

 สินคา้ก่ึงส าเร็จรูป (PRODUCER GOODS) 
คือสินคา้ท่ีจะตอ้งน าไปผลิตต่อ เช่น เหลก็แผน่ เหลก็เสน้ 
ยางแผน่ หนงัสตัวท่ี์ฟอกแลว้และอ่ืนๆ

http://www.emailwire.com/cgi-bin/news/db.cgi/?view_records=1&db=ads&ID=5596


อุตสาหกรรมอาจจ าแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

 อตุสาหกรรมท่ีน าหรือสกดัทรพัยากรธรรมชาติมาใช้เชน่ 
กำรเพำะปลกู กำรป่ำไม ้กำรเลีย้งสตัว ์กำรประมง กำรท ำ
เหมอืงแร ่เป็นตน้

 อตุสาหกรรมการผลิต เป็นกำรน ำเอำวตัถุดบิมำปรุงแต่ง 
ดดัแปลงแปรสภำพดว้ยแรงมนุษย ์หรอืเครือ่งจกัรกต็ำม เพือ่
เปลีย่นสภำพมำเป็นเครือ่งอุปโภค บรโิภค เชน่ กำรผลติอำหำร 
กำรผลติรองเทำ้ กำรผลติรถยนต ์กำรผลติยำ เป็นตน้

 อตุสาหกรรมบริการ เป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะกำร
ใหบ้รกิำร เชน่  กำรคำ้ขำย กำรขนสง่ กำรทอ่งเทีย่ว กำร
ธนำคำร และโรงแรม เป็นตน้



อุตสำหกรรมกำรผลติจ ำแนกตำมจ ำนวนกำรผลติได ้4
ประเภท ดงันี้ คอื

 อตุสาหกรรมในครอบครวั
 เป็นอตุสำหกรรมทีท่ ำกนัในครวัเรอืน หรอืภำยในบำ้น 

 ใชแ้รงงำนคนในครอบครวัเป็นหลกั บำงทอีำจใชเ้ครือ่งจกัรขนำดเลก็ช่วยในกำร
ผลติ รวมทัง้กำรใชเ้ทคโนโลยแีบบงำ่ย ๆ ไม่ยุง่ยำกซบัซอ้น 

 ใชว้ตัถุดบิ วสัดทุีห่ำไดใ้นทอ้งถิน่มำเป็นปัจจยัในกำรผลติ

 ลกัษณะกำรด ำเนินงำน ไม่เป็นระบบเท่ำใดนกั และมกีำรลงทุนไม่มำกนกั 

 อตุสำหกรรมประเภทนี้ใชค้นงำน 1-9 คน 

 เงนิทุนจดทะเบยีนต ่ำกวำ่ 100,000 บำท มตีวัเลขยอดขำยทัง้ปีต ่ำกวำ่ 1,200,000 
บำท 

 อตุสำหกรรมในครวัเรอืน ไดแ้ก่ กำรทอผำ้ จกัสำน กำรท ำรม่ กำรท ำอฐิมอญ เป็น
ตน้



อุตสำหกรรมกำรผลติจ ำแนกตำมจ ำนวนกำรผลติได ้4
ประเภท ดงันี้ คอื

 อตุสาหกรรมขนาดย่อม
 เป็นอุตสำหกรรมทีม่กีำรจำ้งคนงำนน้อยกวำ่ 50 คน 

 ใชเ้งนิทุนด ำเนินกำรไมเ่กนิ 1 ลำ้นบำท 

 มตีวัเลขยอดขำยทัง้ปีต ่ำกวำ่ 6,000,000 บำท  

 ในกำรด ำเนินงำนของอุตสำหกรรม ขนำดยอ่มมขีบวนกำรผลติไมซ่บัซอ้น 

 ใชแ้รงงำนทีม่ฝีีมอืไมม่ำกนกั

 ไดแ้ก ่โรงกลงึ อูซ่่อมรถ โรงงำนท ำขนมปัง โรงสขีำ้ว เป็นตน้



อุตสำหกรรมกำรผลติจ ำแนกตำมจ ำนวนกำรผลติได ้4
ประเภท ดงันี้ คอื

 อตุสาหกรรมขนาดกลาง
 เป็นอุตสำหกรรมทีม่กีำรจำ้งคนงำนมำกกวำ่ 50 คน แต่ไมเ่กนิ 500 คน 

 ใชเ้งนิทุนด ำเนินกำรไมเ่กนิ 10 ลำ้นบำท 

 มตีวัเลขยอดขำยทัง้ปีต ่ำกวำ่ 30,000,000 บำท 

 กำรด ำเนินงำนของอุตสำหกรรมขนำดกลำงตอ้งมกีำรจดักำรทีด่ ีแรงงำนที่
ใช ้ตอ้งมทีกัษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถในกระบวนกำรผลติเป็นอยำ่งดี
เพือ่ทีจ่ะไดส้นิคำ้ ทีม่คีุณภำพระดบัเดยีวกนั

 อุตสำหกรรมขนำดกลำงไดแ้ก ่อุตสำหกรรมทอกระสอบ อุตสำหกรรมเสือ้ผำ้
ส ำเรจ็รปู เป็นตน้



อุตสำหกรรมกำรผลติจ ำแนกตำมจ ำนวนกำรผลติได ้4
ประเภท ดงันี้ คอื

 อตุสาหกรรมขนาดใหญ่
 เป็นอุตสำหกรรมทีม่คีนงำนมำกกวำ่ 500 คนขึน้ไป 
 เงนิทุนในกำรด ำเนินกำรมำกกวำ่ 10 ลำ้นบำท 
 มตีวัเลขยอดขำยทัง้ปีสงูกวำ่ 30,000,000 บำท
 อุตสำหกรรมขนำดใหญ่มรีะบบกำรจดักำรทีด่ ีใชค้นทีม่คีวำมรู ้ทกัษะ 

ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้น หลำยสำขำ เชน่ วศิวกรรม อเิลก็ทรอนิกส ์
 ในกำรด ำเนินงำนผลติมกีรรมวธิทีียุ่ง่ยำก 
 ใชเ้ครือ่งจกัร คนงำน เงนิทุนจ ำนวนมำกขึน้ 
 มกีระบวนกำรผลติทีท่นัสมยัและผลติสนิคำ้ไดท้ลีะมำก ๆ
 มกีำรวำ่จำ้งบุคคลระดบัผูบ้รหิำรทีม่คีวำมสำมำรถ 
 อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ไดแ้ก ่อุตสำหกรรม ผลติแบตเตอรี ่อุตสำหกรรม

ถลุงเหลก็



อุตสาหกรรมการผลิตยงัจ าแนกตามจ านวนการผลิตไดด้งัน้ีคือ

 1.การผลิตจ านวนมาก (Mass production) อาจพดูได้ว่าเป็น
การผลิตอย่างต่อเน่ืองเป็นจ านวนมากในช่วงระยะเวลาหน่ึง
ซ่ึงผลผลิตเกินกว่า 100,000  ช้ินต่อปี ตวัอย่างง่ายๆ ของการ
ผลิตแบบน้ี ได้แก่การผลิตไม้ขีด ขวด หมวก ดินสอ รถยนต์
น๊อต สายไฟและลวด

 2.Moderate  production ผลผลิตท่ีได้จะน้อยกว่าการผลิตแบบ
Mass  production  จ านวนผลิตจะอยู่ระหว่าง 2500  ช้ิน ถึง
100000  ช้ินต่อปี ตวัอย่างผลิตภณัฑแ์บบน้ีได้แก่ การพิมพ์
หนังสือ เครื่องส่งวิทยุ เขม็ทิศเครื่องบิน

 3.Job  lot  production เป็นการผลิตท่ีมีความผนัแปรมาและ
จ านวนการผลิตจะถกูจ ากดัด้วยจ านวนขายมาก เครื่องจกัรท่ี
ผลิตเป็นแบบอเนกประสงคส์ามารถท าได้หลายอย่าง การผลิต
แต่ละครัง้อยู่ระหว่าง 10 ถึง 500  ช้ินต่อรุ่น



ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 3 ประการในอุตสาหกรรม

ทรพัยากรธรรมชาติ (natural resources) ซึง่ใชเ้ป็น
วตัถุดบิในอุตสำหกรรม

ทรพัยากรมนุษย ์(human resources) ซึง่หมำยถงึ
ทัง้ควำมคดิและก ำลงักำยในกำรผลติสิง่ต่ำงๆ

ทรพัยากรทนุ (capital resources) ซึง่หมำยถงึ  เงนิ 
โรงงำน เครือ่งจกัร ก ำลงังำน กำรขนสง่ และกำรตดิต่อ
ต่ำงๆ



องคป์ระกอบของอุตสาหกรรม

 การวิจัยและพฒันา (research and development) เป็นการ
วางแผนและออกแบบผลติภัณฑ์



องคป์ระกอบของอุตสาหกรรม

 เคร่ืองมือในการผลติ (production tooling) เป็นการวางแผน
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการผลติ

 การควบคุมการผลติ (production control) เป็นการจัดขั้นตอน
การผลติการเคล่ือนที่ของวัตถุและจุดที่คน และเคร่ืองจักรจะต้องท างานในการ
ผลติ



องคป์ระกอบของอุตสาหกรรม

 การควบคุมคุณภาพ (quality control) เพ่ือที่จะรักษา
มาตรฐานของวตัถุดิบ วตัถุท่ีอยู่ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์
ท่ีส าเร็จแล้ว

 การจัดการงานบุคคล (personal 
management) อุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีคนงานท่ีมี
ความช านาญงานในการใช้และควบคุมเคร่ืองจักร การจัดการ
งานบุคคลเป็นการจัดฝึกอบรมและตรวจสอบการท างานของ
คนงานเหล่านี้

 การผลิต (manufacturing) หลังจากการออกแบบ 
วางแผน และจัดเคร่ืองมือแล้วก็เป็นการผลิต ซ่ึงเป็นการแปรรูป 
วตัถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จ

 การตลาด (marketing) เป็นการส่งและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงรวมท้ังการโฆษณาและการบริการด้วย



หลกัเกณฑก์ารผลิตในแง่ของเศรษฐกิจ

 ราคาของผลิตภณัฑจ์ะข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบ เคร่ืองจกัร แรงงาน 
การขาย สถานท่ี และค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่จะ
ข้ึนอยูก่บัเคร่ืองจกัร แรงงาน และวตัถุดิบ หลกัเกณฑ ์3
ประการของการผลิตท่ีควรค านึงถึงในแง่เศรษฐกิจ

มีประโยชน์ใชส้อยและมีคุณภาพท่ีเหมาะสม

เลือกวสัดุท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีทางดา้นกายภาพ ลกัษณะท่ี
ปรากฏแก่สายตา ราคาถูกและง่ายต่อการผลิต

เลือกวิธีการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมต่อการใช้
งานใหผ้ลผลิตต่อหน่วยราคาต ่าท่ีสุด



การเลือกเคร่ืองจกัรและกรรมวธีิการผลิต
เคร่ืองจกัรเอนกประสงค์

(general purpose equipment)

เคร่ืองจกัรเฉพาะประสงค์
(special purpose equipment)

1. สามารถปฏิบัตงิานกบัวสัดุได้หลายชนิด

2. สามารถปรับเคร่ืองให้ท าการผลติได้อย่าง
ยืดหยุ่น รับช้ินงานได้หลายแบบ

3. ใช้ในกจิการผลติแบบไม่ต่อเน่ือง
4. ผลติสินค้าไม่มากชนิด แต่ได้ปริมาณน้อย

5. ใช้คนงานจ านวนมาก และต้องมทีักษะสูง

6. ราคาถูก

7. หาซ้ือง่าย

8. ซ่อมแซมง่าย

9. ไม่ล้าสมยั ขายต่อราคาไม่ตก

1. สามารถปฏิบัตงิานกบัวสัดุได้เฉพาะอย่าง

2. ผลติงานได้น้อยแบบ เพราะออกแบบมาให้ผลติ
ได้เฉพาะอย่าง

3. ใช้ในกจิการผลติแบบต่อเน่ือง
4. ผลติสินค้าได้น้อยชนิด แต่ได้ปริมาณมาก

5. ใช้คนงานน้อย และทักษะไม่สูง

6. ราคาแพง

7. หาซ้ือยาก

8. ซ่อมแซมยาก

9. ล้าสมยัง่าย ขายต่อราคาตก






