วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

Engineering Journal of Research and Development

Volume 29 Issue 2 April-June 2018

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Received 29 May 2017
Revised 27 October 2017
Accepted 8 November 2017

The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage

การควบคุมปริมาตรของครีมอาบนา้ ในกระบวนการบรรจุ
VOLUME CONTROL OF SHOWER CREAM IN THE FILLING PROCESS
ศุภชัย นาทะพันธ์* กฤษณะ ส่งแสง จิราวรรณ ไกรตะนะ และเสกสรรค์ มุสิเกตุ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จ.นครปฐม 73170
บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการบรรจุครี มอาบนา้ ของเครื่ องบรรจุชนิ ด 6 หั วบรรจุ ให้ เป็ นไปตาม มอก. 1403-2551 และ
ข้ อกาหนดของลูกค้ า นั่นคือการควบคุมการบรรจุให้ ได้ ปริ มาตรสุทธิ 500 มิลลิลิตร ภายใต้ นา้ หนัก 516-518 กรั ม โรงงานบรรจุครี ม
อาบนา้ ลงในบรรจุภัณฑ์ ประเภทขวดเกิดนา้ หนักผันแปรระหว่ าง 517.40-518.26 กรั ม ดังนั้น ผู้วิจัยจึ งใช้ แผนผังแสดงเหตุและผลใน
การค้ นหาสาเหตุร่วมกับการออกแบบการทดลองแบบบล็อกพบว่ า ไม่ มีการควบคุมอุณหภูมิของครี มอาบนา้ ก่ อนการบรรจุ ชุด
ควบคุมปริ มาตรในการบรรจุให้ นา้ หนักไม่ เท่ ากัน และพนักงานปรั บตั้งค่ านา้ หนักไม่ เหมือนกัน รวมถึงการใช้ แผนผังความสั มพันธ์
หาแนวทางหลักในการควบคุมโดยการแก้ สาเหตุที่ส่งผลต่ อความผันแปร ผลการวิจัยพบว่ า (1) อุณหภูมิภายหลังการผสมครี ม
อาบนา้ สู งขึ น้ จะทาให้ น้าหนักบรรจุลดลง (2) การพัฒนาความละเอี ยดให้ กับชุดควบคุมปริ มาตรเพื่ อควบคุมระยะชั กของก้ าน
ควบคุมปริ มาตรของ 6 หั วบรรจุให้ แตกต่ างกัน และ (3) การสร้ างวิธีการในการปรั บตั้งปริ มาตรของกระบอกตวงให้ สอดคล้ องกับ
แต่ ละค่ าของอุณหภูมิควบคุมจะทาให้ ครี มอาบนา้ ในแต่ ละขวดมีนา้ หนักไม่ แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญ ภายหลังการควบคุมสาเหตุ
ทั้ง 3 ข้ างต้ นทาให้ ครี มอาบนา้ ที่ บรรจุมีค่านา้ หนัก 516.98-517.12 กรั ม
คาสาคัญ: กระบวนการบรรจุ, การควบคุมปริ มาตร, การออกแบบการทดลองแบบบล็อก, แผนผังความสัมพันธ์
ABSTRACT
The purpose of this research is to control shower cream filling of 6 nozzles filling machine according to TIS 1403-2008 and
customer requirements. That is filling control, has a net volume of 500 milliliters under the weight between 516 - 518 grams. The
factory fills shower cream into the bottles and the weight of shower cream varies between 517.40 - 518.26 grams. Therefore, the
researchers use cause and effect diagram to find the causes with the block experimental design, the results showed that there are
no temperature control of shower cream before filling, unequal weight from volume control unit and different employees’ setting
the weight. Including the use of the relation diagram to find the key ideas to control via solving causes that may affect to
variation. The research found that (1) the high temperature after mixing shower cream will cause to reduce the filling weight, (2)
improving the resolution of volume control unit will control the stroke of the 6 nozzles piston rod differently and (3) establishing
the procedure to adjust the volume of cylinder corresponding to the controlled temperature of shower cream will make the
shower cream in each bottle having no significant difference in weight. After controlling 3 causes above, the weight of shower
cream is in the range of 516.98 - 517.12 grams.
KEYWORDS: Filling Process, Volume Control, Block Experimental Design, Relation Diagram
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1.

บทนา
ครี มอาบน้ าถูกพัฒนามาจากสบู่เพื่อความง่ายต่อการใช้งาน พกพาได้สะดวก และเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น [1] ในปี
พ.ศ. 2559 อัตราการเติบโตของตลาดเพิ่มสูงขึ้นจากปี ก่อนหน้าถึงร้อยละ 10 ของสัดส่ วนมูลค่าในตลาด 1 หมื่นล้านบาท [2] ปั จจัย
ในพิจารณาซื้อของลูกค้าประกอบด้วย น้ าหนัก ราคา และคุณภาพของครี มอาบน้ า ดังนั้น ผูผ้ ลิตครี มอาบน้ าจึงต้องควบคุมน้ าหนัก
ภายใต้กรอบของราคาเพื่อให้มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1403-2551 [3] โดย มอก. ระบุให้ปริ มาณ
สุ ทธิ ของครี มอาบน้ าที่ บรรจุตอ้ งไม่น้อยกว่าที่ ระบุไว้บนที่ ฉลาก กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ขนาด 500 มิ ลลิ ลิตร ผูผ้ ลิตต้องหาวิธีการ
ควบคุ มการบรรจุ ครี มอาบน้ าให้มีน้ าหนักเป็ นไปตามข้อกาหนดคุ ณภาพที่ ลูกค้ากาหนด นั่นคื อ ต้องควบคุ มครี มอาบน้ าให้มี
ปริ มาตรสุทธิไม่นอ้ ยกว่า 500 มิลลิลิตร การที่ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าหนักไม่ได้ตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ขา้ งบรรจุภณ
ั ฑ์จะทา
ให้ความเชื่อมัน่ ของลูกค้าที่มีต่อบริ ษทั ลดลงจากการควบคุมปริ มาณของครี มอาบน้ าไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดคุณภาพ
2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 เครื่องมือสาหรับแก้ ปัญหาด้ านคุณภาพ
งานวิจยั นี้ ได้นาเครื่ องมือควบคุมคุณภาพ [4] ได้แก่ ใบตรวจสอบ (Check Sheet) สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลค่าน้ าหนักและ
วิเคราะห์ ปัญหาที่ไม่ได้ตามข้อกาหนด แผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหาและ
สาเหตุที่เป็ นไปได้ที่ทาให้เกิดความผันแปรของน้ าหนักบรรจุของครี มอาบน้ า [5] นอกจากการใช้แผนผังก้างปลา งานวิจยั นี้ ได้ใช้
เครื่ องมือแผนผังความสัมพันธ์ (Relation Diagram) สาหรับวิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้อนให้คลี่คลายและเชื่อมโยงกัน [6] และค้นหา
แนวทางควบคุมสาเหตุที่ส่งผลต่อน้ าหนักครี มอาบน้ า รวมถึงการใช้แผนภูมิควบคุม (Control Charts) ในการควบคุมความผันแปร
ของกระบวนการก่อนและหลังปรับปรุ ง [7] เพื่อให้มน่ั ใจว่ากระบวนการบรรจุ อยูภ่ ายใต้สภาวะการควบคุมและสามารถบรรจุครี ม
อาบน้ าโดยให้ค่าน้ าหนักเป็ นไปตามข้อกาหนด
2.2 การวิเคราะห์ ระบบการวัด
เหมาะสาหรับระบบการวัดที่สามารถวัดซ้ าได้ เพราะภายในระบบการวัดทุกรู ปแบบจะเกิดความผันแปรขึ้นภายใต้สภาวะการ
ควบคุ มทางสถิ ติ โดยค่าความผันแปรของค่าสังเกตเกิ ดจากความผันแปรของตัวผลิตภัณฑ์เอง และเกิ ดจากความผันแปรของ
เครื่ องมือหรื อระบบการวัด โดยเครื่ องชัง่ น้ าหนักที่ใช้ตรวจสอบน้ าหนัก อาจไม่แม่นยาและไม่เที่ยงตรง [8-10] จึงได้ทาการวัด
สมรรถภาพด้วยอัตราส่วน P/T (Precision-to-Tolerance Ratio) [4, 11] เพื่อวิเคราะห์สมรรถภาพของเครื่ องชัง่
2.3 การออกแบบการทดลอง
สาหรับการปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการผลิต การออกแบบการทดลองจะทาให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ ซึ่ งงานวิจยั นี้
ได้นาออกแบบการทดลองโดยใช้แบบจาลองสาหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบบล็อกสุ่ มสมบูรณ์ [12, 13] เพื่อควบคุม
อุณหภูมิและบล็อกความแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้นที่หวั บรรจุท้ งั หมด
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3. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 การศึกษาผลิตภัณฑ์ และเครื่องบรรจุ
ผลิ ตภัณฑ์ที่ทาการศึ กษา คื อ ครี มอาบน้ าพฤกษานกแก้วกลิ่ นพฤกษานานาพรรณขนาด 500 มิ ลลิ ลิตร และเครื่ องจักรที่
ทาการศึกษาคือ เครื่ องบรรจุอตั โนมัติแถวตรง [14] ประเภท 6 หัว ระบบอีเลคโทรนิ วแมติกส์ ไฮดรอลิคซ์ ควบคุมแรงดันลมที่
599.844 กิโลปาสคาล (87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) อัตราการบรรจุ 40 ขวดต่อนาที ปริ มาตรการบรรจุปรับได้ 100 – 1,000 กรัม
3.2 การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การควบคุมผลิตภัณฑ์ครี มอาบน้ าพฤกษา นกแก้ว ได้กาหนดตัวชี้วดั คือน้ าหนักของครี มอาบน้ าโดยใช้เครื่ องชัง่ น้ าหนักเป็ น
เครื่ องมือในการตรวจสอบ ค่าน้ าหนักที่ใช้ตรวจสอบจะมีหน่วยเป็ นกรัม ซึ่ งแปลงจากปริ มาตรสุ ทธิ 500 มิลลิลิตรภายใต้ค่าความ
ถ่วงจาเพาะ 1.03 นั่นคือ น้ าหนักบรรจุของครี มอาบน้ าที่ควรจะเป็ นคือ 515 กรัม โรงงานผูผ้ ลิตมีขอ้ กาหนดให้บรรจุครี มอาบน้ า
เฉลี่ยเท่ากับ 517 ± 1 กรัม เพื่อให้ค่าน้ าหนักบรรจุมากกว่าข้อกาหนด 2 กรัม และสอดคล้องกับ มอก. 1403-2551
การศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ย้อนหลัง 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลให้น้ าหนัก
ของครี มอาบน้ าเกินข้อกาหนด ผูว้ จิ ยั มีสมมติฐานว่าค่าน้ าหนักของครี มอาบน้ าได้รับผลกระทบจากความผันแปรของน้ าหนักขวดที่
ใช้บรรจุครี มอาบน้ า เพราะการชัง่ น้ าหนักได้นาค่าน้ าหนักของครี มอาบน้ ารวมกับน้ าหนักขวดหักลบกับค่าน้ าหนักเฉลี่ยของขวด
เนื่องจากน้ าหนักของขวดเปล่าที่นามาหักลบไม่ได้เกิดจากการหักลบในแต่ละขวด ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนเป็ นการชัง่ น้ าหนักขวดเปล่า
ทีละขวดก่อนการบรรจุแล้วเซตศูนย์ที่เครื่ องชัง่ น้ าหนัก ผลการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อศึกษาโดยการลดสาเหตุจากน้ าหนักของขวด
ในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พบว่ามีค่าเฉลี่ยของครี มอาบน้ า (CL) จาก 517.829 กรัม ลดลงเป็ น 517.806 กรัม
ค่าพิสยั จาก 0.892 กรัม ลดลงเป็ น 0.653 กรัม เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยน้ าหนักของการบรรจุครี มอาบน้ าพบว่าอยูส่ ู งกว่าข้อกาหนด ดัง
รู ปที่ 1 และค่าอัตราส่วนสมรรถภาพกระบวนการผลิตมีค่าเท่ากับ 0.251 โดย Cpk < Cp กล่าวคือค่าเฉลี่ยของกระบวนการผลิตไม่อยู่
จุดกึ่งกลางระหว่างข้อกาหนด แต่อยูใ่ นลักษณะค่อนไปขีดจากัดควบคุมบน คือ 518 กรัม ดังนั้นต้องปรับค่าเฉลี่ยน้ าหนักให้ลดลงมา
ที่จุดกึ่งกลางของขีดจากัดควบคุม (SL) เพื่อให้ค่าสมรรถนะของกระบวนการผลิตสูงขึ้นเมื่อเทียบกับข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์
518.50

UCL = 518.067
USL = 518.000
CL = 517.806
LCL = 517.539

ค่าเฉลี่ย (กรัม)

518.00
517.50
517.00

SL = 517.000

516.50
516.00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

LSL = 516.000

กลุ่มตัวอย่างที่

รู ปที่ 1

น้ าหนักในกระบวนการบรรจุเปรี ยบเทียบกับข้อกาหนดน้ าหนักของครี มอาบน้ าพฤกษา นกแก้ว

3.3 การค้ นหาสาเหตุของปัญหา
เมื่อพบว่าค่าน้ าหนักครี มอาบน้ าไม่อยูใ่ นข้อกาหนดของผูผ้ ลิต ผูว้ ิจยั ได้ระดมความคิดเห็นร่ วมกับพนักงานในแผนกผลิตเพื่อ
ค้นหาสาเหตุของปั ญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา ผลพบว่า ปั จจัยที่อาจส่งผลต่อความผันแปรของน้ าหนักครี มอาบน้ า คือ 1) เครื่ องชัง่
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น้ าหนักไม่แม่นยาและไม่เที่ยงตรง 2) เนื้อครี มอาบน้ ามีความแตกต่างกัน 3) เครื่ องบรรจุครี มอาบน้ าให้ค่าน้ าหนักไม่ไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดคือ 517±1 กรัม และ 4) พนักงานปรับตั้งค่าน้ าหนักที่เครื่ องบรรจุไม่เท่ากัน ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2

ความผันแปรของน้ าหนักครี มอาบน้ าในกระบวนการบรรจุครี มอาบน้ า

ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์แผนผังความสัมพันธ์ เพื่อค้นหาแนวทางหลัก (Key Idea หรื อ Key Cause) ในการควบคุมปั ญหาสามารถ
พิจารณาได้จากจานวนลูกศรที่พงุ่ เข้าและพุง่ ออกมากที่สุดจากสาเหตุท้ งั หมด พิจารณาในรู ปที่ 3 แนวทางหลัก คือ แนวทางในการ
ควบคุมปริ มาตรภายในของกระบอกตวงปริ มาตรให้เท่ากัน โดยการควบคุมการปรับตั้งสกรู ปรับปริ มาตรละเอียดแต่ละหัวบรรจุ
3.4 วิธีการดาเนินการแก้ ไข
จากผลการวิเคราะห์สาเหตุในหัวข้อที่ 3.3 ผูว้ ิจยั วางแผนการดาเนิ นการแก้ไข 4 สาเหตุดงั นี้ สาเหตุที่ 1) ค่าที่วดั ได้จากเครื่ อง
ชัง่ น้ าหนักต้องมีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาระยะเวลาการสอบเทียบของเครื่ องชัง่ และการทดสอบสมรรถภาพเครื่ อง
ชัง่ ด้วยอัตราส่วน P/T (Precision-to-Tolerance Ratio) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.042 ซึ่ งไม่เกิน 0.1 นัน่ คือ เครื่ องชัง่ มีสมรรถภาพเพียงพอ
[4] รวมถึงการจัดการตัวแปรรบกวน นัน่ คือ ลมจากเครื่ องปรับอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อเครื่ องชัง่ ดังนั้น แผนกประกันคุณภาพ
ต้องติดตั้งแผ่นกันลมจากเครื่ องปรับอากาศ และแรงสั่นสะเทื อนจากเครื่ องบรรจุ เนื่ องจากเครื่ องชัง่ ถูกติดตั้งให้อยู่ติดกับเครื่ อง
บรรจุ ภายหลังการตรวจสอบและปรับปรุ ง อุปกรณ์เสริ มให้กบั เครื่ องชัง่ น้ าหนัก พบว่า ค่าเฉลี่ยของครี มอาบน้ าจาก 517.806 กรัม
ลดลงเป็ น 517.626 กรั ม และค่าพิสัยจาก 0.653 กรัม ลดลงเป็ น 0.580 กรัม สาเหตุที่ 2) การควบคุมความแตกต่างของเนื้ อครี ม
อาบน้ า โดยการออกแบบและวิเคราะห์ การทดลองแบบบล็อก ซึ่ งต้องควบคุมพิสัยอุณหภูมิที่ 27-31 องศาเซลเซี ยส เนื่ องจาก
อุณหภูมิหอ้ งบรรจุไม่ต่ากว่า 27 องศา และอุณหภูมิที่สูงกว่า 31 องศา เนื้อครี มอาบน้ าจะมีคุณสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไป ดังตารางที่ 1
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า การวางแ นการส บเทยบเคร ง
ชังนาหนัก
า การ กแบบทป งกันลม
กระทบเคร งชัง

ไม่จั ทาใบตรวจส บนาหนัก
ใหกับพนักงานในการบันทก

ไม่มการกาหน จุ ในการวางตาแหน่ง ง
เคร งชังใหชั เจน

พนักงานไม่ไ บันทกค่านาหนัก
พนักงานไม่มการตรวจส บก่ นการใชงาน

านทตังเคร งชังนาหนักกระทบ กับ
เคร งบรรจุ

สกรูทใชย บริเวณ า ง านทตังคลายตัว

านทตัง งเคร งชังนาหนักสันคล น

เคร งบรรจุครม าบนาใหนาหนัก ไม่
เปนไปตามเกณ ์ทกาหน 516-518 กรัม

า การตรวจส บค่านาหนัก งครม าบนาเพ ใชควบคุมนาหนัก จาก
เคร งบรรจุใหเปนไปตามเกณ ์ทกาหน
หัวบรรจุแต่ล ะหัวมความ
แปรปรวน

า การวางแ นการบารุงรักษา

ปริมาตรภายใน งกระบ กตวง
ปริมาตรไม่เท่ากัน

การสกหร ง ุปกรณ์ และ
เคร งจักร

การปรับตังเคร งบรรจุครม าบนา
ไม่ ยู่ในช่วง 516 -518 กรัม

า การก าหน ตาแหน่งในการ
วาง งเคร งชัง

ไม่ไ จั ทาสมุ บันทกเพ กาหน
ระยะเวลา งการส บเทยบ

เคร งชังไม่ม ุปกรณ์ป งกัน
บริเวณร บ เคร งชัง

เคร งชังมความแตกต่างกันระหว่าง
ความละเ ย 1 และ 2 ตาแหน่ง

ลมจากเคร งปรับ ากาศ
ตกกระทบใส่เคร งชัง

า การก าหน การเล กใชเคร งชัง
ใหเหมาะสมกับชนิ ง ลิต ภัณ ์

เคร งชังนาหนักไม่แม่นยา
และไม่เทยงตรง

ทาไมจงเกิ ความ ันแปร

งนาหนัก ครม าบนา

พนักงานไม่ปรับตังค่านาหนัก ง
เคร งบรรจุท 517 กรัม

พนักงานไม่บันทกหร ตรวจส บตาม
ระยะเวลาทก าหน ทุก 4 เ น
เคร งชังนาหนัก า การส บเทยบ

เคร งชังนาหนักไม่มสมรรถภาพใน
การทางาน

ตาแหน่งในการชัง ว บนเคร งชังท
ต่างกันใหค่านาหนักทต่างกัน

เน ครม าบนามความแตกต่างกัน

เคร งชังนาหนัก า การท ส บ
สมรรถภาพทุก 1 เ น
ไม่มการควบคุม ุณหภูมิ ง
ครม าบนา ณะบรรจุ

เกิ งในครม
าบนา ณะบรรจุ

ค่าความถ่วงจาเพาะ งครม
าบนาแตกต่างกัน

สปริง ตัว ปรับปริมาตรในแต่ละ
หัวบรรจุ นา ไม่เท่ากัน
เล กใชสปริง
ไม่
เหมาะสมกับลักษณะการใช งาน

สกรูปรับปริมาตรละเ ย
เกิ การคลายตัว

การปรับตังสกรูปรับปริมาตรหยาบ
ไม่ ยู่ในตาแหน่งเ ิมทุกครัง

การปรับตังสกรูปรับปริมาตรละเ ย
แต่ละหัวบรรจุไม่ ยู่ในตาแหน่งเ ิม

ไม่มการกาหน ระยะ งสกรู
ปรับปริมาตรหยาบ

ไม่มการกาหน ระยะทแน่น น ง
การหมุนสกรูปรับปริมาตรละเ ย

า ตัวล คสกรูปรับ
ปริมาตรละเ ย

ไม่มการแจงเต นระ ับปริมาตร
งครม าบนาในถัง Hopper

ระบบเ นเ ร์ทใชตรวจวั
ระ ับครม าบนาเส ยหาย
พนักงานไม่ตรวจส บระบบ
เ นเ ร์ก่ นการ ลิต

า สเกลก าหน ระยะ งสกรูปรับ
ปริมาตรละเ ย

พนักงานแต่ละคนปรับตังค่า
นาหนักไม่เท่ากัน

พนักงานไม่ทราบวิธการ
ปรับตังเคร งบรรจุ

พนักงาน า คู่ม การ
ป ิบัติงานทชั เจน

Key cause
Root cause

รู ปที่ 3
ตารางที่ 1
อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
27
28
29
30
31

ตารางที่ 2

แผนผังความสัมพันธ์ของปั ญหาการเกิดความผันแปรของน้ าหนักครี มอาบน้ าในกระบวนการบรรจุครี มอาบน้ า
ค่าน้ าหนักของครี มอาบน้ าพฤกษา นกแก้ว ตามลาดับการทดลองและระดับปั จจัย (กรัม)
1
517.88
517.67
517.42
517.31
516.79

2
518.21
518.05
517.81
517.73
517.61

น้ าหนักครี มอาบน้ าของหัวบรรจุที่
3
4
518.25
517.93
518.09
517.79
517.74
517.47
517.53
517.29
517.13
517.19

5
518.21
518.07
517.73
517.54
517.17

𝑦̅𝑖.

6
518.21
518.05
517.81
517.62
517.24

518.12
517.95
517.66
517.50
517.19

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าน้ าหนักครี มอาบน้ า

แหล่งความผันแปร
ระดับอุณหภูมิ

SS
3.2223

df
4

MS
0.8056

หัวบรรจุ
ความผิดพลาด
ทั้งหมด

0.7635
0.1719
4.1577

5
20
29

0.1527
0.0086

𝑭𝟎

93.71

2
R2  95.86%, Radj
 94.00%
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จากตารางที่ 2 เนื่องจากค่า F0.05,4,20 = 2.87 ดังนั้น อุณหภูมิที่ไม่เท่ากันจะส่ งผลต่อน้ าหนักการบรรจุครี มอาบน้ าลงขวด โดยที่
น้ าหนัก ณ อุณหภูมิ 27 เท่ากับ 28 C และน้ าหนัก ณ อุณหภูมิ 29 เท่ากับ 30 C อีกทั้งหัวบรรจุที่ตาแหน่งแตกต่างกันทั้ง 6 หัวก็
ส่งผลให้ค่าน้ าหนักการบรรจุครี มอาบน้ าแตกต่างกัน (พิจารณาจาก Mean Square ของหัวบรรจุมีค่าเท่ากับ 0.1527) กล่าวได้วา่ ถ้า
อุณหภูมิภายหลังการผสมครี มอาบน้ าสูงขึ้นจะทาให้น้ าหนักบรรจุลดลง อาจมีผลจากอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ทาให้ค่าความหนาแน่น
เปลี่ยน ผูว้ จิ ยั จึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความหนาแน่นที่ส่งผลต่อน้ าหนักการบรรจุ โดยการทดลองพบว่าเมื่อ
ปริ มาตรคงที่ ขณะที่ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทาให้ค่าความหนาแน่นลดลง ส่ งผลให้ค่าน้ าหนักลดลง รวมถึงส่ งผลต่อการปรับปริ มาตร
ภายในของกระบอกตวงให้มากขึ้น ดังนั้น ผูผ้ ลิตต้องปรับตั้งปริ มาตรของเครื่ องบรรจุครี มอาบน้ าให้แตกต่างกัน ณ อุณหภูมิ
ภายหลังการผสมหรื ออุณหภูมิก่อนการบรรจุครี มอาบน้ าที่แตกต่างกัน เพื่อลดความผันแปรจากหัวบรรจุท้ งั 6 สาเหตุที่ 3) ซึ่ งเป็ น
สาเหตุหลัก (พิจารณาแผนผังความสัมพันธ์) เครื่ องบรรจุชนิ ด 6 หัวบรรจุให้ค่าน้ าหนักไม่ไปตามเกณฑ์ที่กาหนดคือ 517±1 กรัม
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบสกรู ที่ใช้ควบคุมชุดปรับปริ มาตรละเอียดให้กบั แต่ละหัวบรรจุของครี มอาบน้ า เพื่อให้เครื่ องสามารถควบคุมค่า
น้ าหนักที่แต่ละหัวบรรจุได้ละเอียดขึ้น การหมุนสกรู ปรับปริ มาตรละเอียดจะส่ งผลต่อปริ มาตรภายในกระบอกตวงครี มอาบน้ า ดัง
รู ปที่ 4 จากเดิมสกรู ปรับปริ มาตรแบบละเอียดเป็ นสกรู หกเหลี่ยมมาตรฐานเกลียวเต็มขนาด M16 ระยะพิทซ์ 2 มิลลิเมตร ดังรู ปที่ 5
เมื่อหมุนสกรู 1 รอบ ระยะสกรู จะสู งขึ้น 2 มิลลิเมตร สามารถปรับปริ มาตรในการบรรจุครี มอาบน้ าของน้ าหนักได้ 5 กรัม ใช้
ระยะเวลาในการปรั บตั้งเครื่ องบรรจุประมาณ 20 นาที ส่ งผลให้ปริ มาณครี มอาบน้ าที่ บรรจุ ไม่สามารถควบคุมให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด
o

o

25 mm.
270 mm.

55 mm.

0.2 mm.

รู ปที่ 4

กระบอกตวงครี มอาบน้ าของเครื่ องบรรจุ

รู ปที่ 5

สกรู ปรับปริ มาตรแบบละเอียดแบบเก่า

ผูว้ จิ ยั ออกแบบสกรู และน็อตปรับปริ มาตรละเอียดของกระบอกตวงแบบใหม่ ดังรู ปที่ 6 เมื่อหมุนสกรู 1 ร่ อง (36 องศา) ระยะ
สกรู สูงขึ้นหรื อ (ความสู ง ( l ) ภายในกระบอกตวงลดลง) 0.2 มิลลิเมตร (พิจารณารู ปที่ 4) สามารถปรับปริ มาตรในการบรรจุได้
ละเอียดที่ 0.5 กรัม ใช้ระยะเวลาในการปรับตั้งประมาณ 5 นาที ในการคานวณความสู งของสกรู ที่ดนั ก้านควบคุมปริ มาตรของ
กระบอกตวงปริ มาตรให้สามารถควบคุมน้ าหนักให้ได้ 0.5 กรัม ต้องคานวณจากปริ มาตรของกระบอกตวง ดังสมการที่ (1)
V = d

4

2

l

(1)

สาหรับการออกแบบน็อตล็อคสกรู ให้กบั 6 หัวบรรจุ โดยการเชื่อมน็อตใต้แผ่นเหล็ก (พิจารณารู ปที่ 4) เพื่อควบคุมระยะการ
หมุนและสามารถล็อคสกรู ให้อยูก่ บั ที่ได้ โดยการกลึงสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มิลลิเมตร เจาะรู ตรงกลางขนาดเส้น
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ผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร เจาะรู ทางด้านข้างให้ทะลุ และใส่ ลูกบอลสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.8 มิลลิเมตร ตามด้วย
สปริ งขนาด M6 ยาว 5 มิลลิเมตร ที่มีค่า k เท่ากับ 0.95 นิวตันต่อมิลลิเมตร ใส่สลักเกลียวสาหรับขันเพื่อกันการเลื่อนเข้า-ออกขนาด
M6 และสามารถลดการคลายตัวของสกรู ท้ งั หมดโดยไม่ตอ้ งใช้สปริ งดันใต้แผ่นเหล็กเพื่อยึดตัวปรับปริ มาตรแบบละเอียดดังรู ปที่ 7

สกรู ปรับปริ มาตรแบบละเอียดแบบเก่า

รู ปที่ 6

รู ปที่ 7

น็อตล็อคสกรู

ปริ มาตรภายในกระบอกตวง
(มิลลิลิตร)

การปรับตั้งชุดควบคุมปริ มาตรทั้ง 6 หัวบรรจุ ตามรู ปที่ 8 และรู ปที่ 9 เพื่อให้ได้น้ าหนัก 517±1 กรัม พนักงานต้องปรับตั้งชุด
ควบคุมปริ มาตรตามอุณหภูมิภายหลังการผสมเนื้อครี มอาบน้ าที่ 27–31 องศาเซลเซียส สาหรับการปรับปริ มาตรในกระบอกตวงเนื้อ
ครี มอาบน้ าให้มากขึ้น พนักงานต้องปรับ หัวสกรู ท้ งั 6 ตัวผ่านน็อตล็อคสกรู ที่เชื่ อมกับแผ่นเหล็กให้โผล่พน้ แผ่นเหล็กควบคุม
น้อยลง จึงจะควบคุมให้กา้ นควบคุมเข้ากระบอกตวงครี มอาบน้ าน้อยลงพร้อมกัน (ก่อนส่งผ่านครี มอาบน้ าไปยังหัวบรรจุ)
504.50
504.00
503.50
503.00
502.50
502.00
501.50
501.00
500.50
500.00

27 องศาเซลเซี ยส
28 องศาเซลเซี ยส
29 องศาเซลเซี ยส
30 องศาเซลเซี ยส

1

ระยะความสูงของสกรู
(มิลลิเมตร)

รู ปที่ 8

2

3

หัวบรรจุ

4

5

31 องศาเซลเซี ยส

6

ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาตรภายในกระบอกตวงกับหัวบรรจุที่อุณหภูมิ 27–31 องศาเซลเซียส

9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00

27 องศาเซลเซี ยส
28 องศาเซลเซี ยส
29 องศาเซลเซี ยส
30 องศาเซลเซี ยส

1

รู ปที่ 9

2

3

หัวบรรจุ

4

5

6

31 องศาเซลเซี ยส

ความสัมพันธ์ระหว่างระยะความสูงของสกรู กบั หัวบรรจุที่อุณหภูมิ 27–31 องศาเซลเซียส
(ลมเข้าถังของเครื่ องบรรจุผา่ นจากหัวบรรจุที่ 6 ไปหัวบรรจุที่ 1)
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สาเหตุที่ 4) พนักงานปรับตั้งค่าน้ าหนักที่ เครื่ องบรรจุ ไม่เท่ ากัน ผูว้ ิจัยได้กาหนดวิธีการปฏิ บัติ งานสาหรั บการทดสอบ
สมรรถภาพเครื่ องชัง่ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และการตรวจสอบอุณหภูมิก่อนการบรรจุเพื่อปรับตั้งปริ มาตรภายในกระบอกตวง
ให้มีค่าน้ าหนักอยู่ที่ 517 กรัม (ไม่ใช่ 516-518 กรัม) ด้วยหลักการจัดทาวิธีปฏิบตั ิงานที่สมบูรณ์ ชัดเจน จาเป็ น ถู กต้อง และการ
ทาซ้ าอย่างเพียงพอ [15] ให้แก่พนักงานประจาเครื่ องบรรจุเพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิงานและปรั บตั้งเครื่ องบรรจุครี มอาบน้ าได้อย่าง
ถูกต้อง
4.

ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ผล
ภายหลัง การปรั บปรุ ง วิธีการปฏิ บัติงานโดยการปรั บปริ มาตรอย่างละเอี ยดให้กับ เครื่ องบรรจุ ชนิ ด 6 หัวบรรจุ สามารถ
วิเคราะห์ผลและเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุ งของค่าเฉลี่ยน้ าหนักครี มอาบน้ าในแต่ละหัวบรรจุกบั ขีดจากัดควบคุม
บนและล่างได้วา่ ผลภายหลังการปรับปรุ งจะทาให้ค่า C p และ C pk มีค่าใกล้เคียงกัน นัน่ คือ ค่าความผันแปรลดลงดังรู ปที่ 10
ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

Cp = 6.00

Cp = 3.42

Cpk = 3.24

Cpk = 3.10

ก่อนปรับปรุ ง
Cp = 5.07

Cp = 3.14

Cpk = 2.57

Cpk = 2.90

(ข) หัวบรรจุที่ 2

(ก) หัวบรรจุที่ 1
Cp = 2.29

Cp = 3.28

Cp = 3.16

Cp = 3.06

Cpk = 0.23

Cpk = 3.16

Cpk = 1.06

Cpk = 3.03

(ค) หัวบรรจุที่ 3

(ง) หัวบรรจุที่ 4

Cp = 1.82

Cp = 3.19

Cp = 2.08

Cp = 3.32

Cpk = 0.25

Cpk = 3.11

Cpk = 0.24

Cpk = 3.12

(จ) หัวบรรจุที่ 5

รู ปที่ 10

34

หลังปรับปรุ ง

(ฉ) หัวบรรจุที่ 6

ค่าเฉลี่ยของกระบวนการผลิตครี มอาบน้ าพฤกษา นกแก้วจากหัวบรรจุ 6 หัว ก่อนและหลังปรับปรุ ง
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เมื่อนาค่าน้ าหนักครี มอาบน้ ามาแสดงผลโดยใช้แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและแผนภูมิควบคุมพิสัย เพื่อแสดงความแตกต่างของ
กระบวนการบรรจุครี มอาบน้ าก่อนและหลังการปรับปรุ ง พบว่า ภายหลังการปรับปรุ งโดยการควบคุมกระบวนการให้อยูใ่ นการ
ควบคุม ค่าน้ าหนักมีค่าเข้าใกล้กบั ค่าเป้ าหมายที่จุดกึ่งกลางระหว่างข้อกาหนดก่อนการปรับปรุ ง ดังรู ปที่ 11

รู ปที่ 11

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและพิสยั ในกระบวนการบรรจุครี มอาบน้ าก่อนและหลังการปรับปรุ ง

ภายหลังการควบคุมอุณหภูมิก่อนการบรรจุและการประยุกต์ชุดปรับปริ มาตรในการบรรจุของเครื่ องบรรจุ พบว่า ค่าน้ าหนัก
เฉลี่ยภายหลังการปรับปรุ งมีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 517.053 กรัม (ก่อนการปรับปรุ ง 517.626 กรัม) ซึ่ งมีค่าเข้าใกล้จุดกึ่ งกลางระหว่าง
ข้อกาหนด และค่าพิสยั หลังการปรับปรุ งมีค่าลดลงเป็ น 0.145 (ก่อนการปรับปรุ งมีค่า 0.580)
5.

สรุป
การบรรจุครี มอาบน้ าที่มีความหนื ดลงบรรจุภณ
ั ฑ์แบบขวดขนาด 500 มิลลิลิตร สาหรับการพิจารณาถึงปั จจัยในเรื่ องของ
อุณหภูมิก่อนการบรรจุ และการปรับปริ มาตรของกระบอกตวงจะส่งผลต่อความผันแปรของน้ าหนักบรรจุ เนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
(ปริ มาตรคงที่) จะส่งผลให้น้ าหนักของครี มอาบน้ ามีค่าลดลง กล่าวได้วา่ อุณหภูมิสูงขึ้น (ณ 27, 29 และ 31 องศาเซลเซี ยส) ผูผ้ ลิต
ต้องควบคุมการปรับตั้งปริ มาตรของเครื่ องบรรจุครี มอาบน้ าให้เพิ่มขึ้น ส่ วนปั จจัยในการปรับปริ มาตรครี มอาบน้ าภายในกระบอก
ตวงก่อนการส่งครี มอาบน้ าไปที่แต่ละหัวบรรจุ ผูผ้ ลิตต้องควบคุมปริ มาตรภายในกระบอกตวงให้แปรผันตรงตามอุณหภูมิ โดยการ
ประยุกต์ชุดควบคุมปริ มาตรที่ได้พฒั นาความละเอียดของการปรับระยะสกรู และน็อตล็อคสกรู ให้สามารถควบคุมระยะชักของก้าน
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ควบคุมให้ละเอียดขึ้น อีกทั้งผูผ้ ลิตต้องควบคุมปริ มาตรของทั้ง 6 หัวบรรจุ ให้เหมาะสม กล่าวคือ การจะลดความผันแปรของ
น้ าหนักบรรจุ ผูผ้ ลิตไม่จาเป็ นต้องปรับระยะชักของก้านควบคุมให้เท่ากัน เพราะครี มอาบน้ าภายหลังการผสมจะถูกถ่ายเทลงถังตรง
กับตาแหน่งของหัวบรรจุที่ 6 ของเครื่ องบรรจุ อีกทั้งในการกาหนดขีดจากัดควบคุมของผูผ้ ลิตไม่ควรกาหนดในลักษณะของ
ขีดจากัดควบคุมบนและขีดจากัดควบคุมล่าง (516-518 กรัม) แต่ผผู ้ ลิตควรกาหนดในลักษณะค่าเผื่อของน้ าหนักในรู ป 517 ± 1 กรัม
เพื่อทาให้พนักสามารถปรับค่าน้ าหนักเข้าค่าเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นการลดความผันแปรของน้ าหนักเฉลี่ย เนื่ องจากพนักงานกังวลถึงค่า
น้ าหนักที่บรรจุอาจมีค่าน้ าหนักต่ากว่าขีดจากัดควบคุมล่างมากเกินไป
กิตติกรรมประกาศ
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