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บทคัดย่อ 

 
โครงงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หลักการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติใน

กระบวนการผลิตขนมหวาน โดยใชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 อยา่ง และโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติ ในการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการบรรจุ จากการศึกษาขอ้มูลในปัจจุบนัโดยการหา
ระดบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน พบวา่การบรรจุสินคา้น ้าหนกัไม่ไดม้าตรฐานนั้นมีความรุนแรงท่ีสุด ซ่ึง
จากการเกบ็ขอ้มูลน ้ าหนกัในการบรรจุผลิตภณัฑ ์TCM 160 ในหวับรรจุท่ี 1 ค่าน ้ าหนกั 159.48 กรัม 
และหัวบรรจุท่ี 2 ค่าน ้ าหนัก 160.02 กรัม ซ่ึงน ้ าหนักมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนดคือ 162 กรัม การ
วิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการของหวับรรจุท่ี 1 คือ 0.09 หวับรรจุท่ี 2 คือ -0.24 

ผลจากการศึกษาพบวา่ตอ้งก าหนดมาตรฐานในการบรรจุใหม่เน่ืองจากมาตรฐานเดิมส่งผล
ให้น ้ าหนักต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผูจ้ดัท าจึงท าการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ค่าน ้ าหนกัอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานโดยการก าหนดมาตรฐานการบรรจุใหม่ จากเดิมในส่วนของ TC01 ค่าต ่าสุดคือ 105 
กรัม และ CM03 ค่าต ่าสุด คือ 36 กรัม  เป็น TC01 คือ 108 กรัม และ CM03 คือ 40 กรัม ส่งผลให้ค่า
น ้ าหนักหลงัท าการปรับปรุง มีน ้ าหนักสุทธิในหัวบรรจุท่ี 1 เป็น 162.13 กรัม หัวบรรจุท่ี 2 เป็น 
161.98 กรัม โดยหัวบรรจุท่ี 1 มีค่าความสามารถของกระบวนการเป็น 0.24 และหัวบรรจุท่ี 2 มีค่า
ความสามารถของกระบวนการเป็น 0.29        
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ABSTRACT 
 

 This project aims to apply the principle of statistical process control in the production of 
sweets by using 7 QC Tools and analyst data by MINITAB to improve the quality of the packaging 
process. Packaging weight is not up to standard was found and it also was the most violence that 
occurred. The current of net weight in the product number TCM160 for the filling type 1 and the 
filling type 2 are 159.48 grams and 160.02 grams but standard weight is 162 grams. The current of 
process capability index (Cpk) for the filling type 1 and the filling type 2 are 0.09 and -0.24.  
 The results of the study showed that the standards of filling need to reset and created a new 
standard because the current standard, the result close to a lower side. A new standard was created 
by changing values of lower side for improve this process and the weight is also in standard. The 
current of minimum weight for filling TC01 CM03 are 105 grams and 36 grams and the new current 
of minimum weight for filling TC01 CM03 are 108 grams and 40 grams. The net weight after 
research for the filling type 1 and the filling type 2 are 162.13 grams and 161.98 grams. The process 
capability index (Cpk) after research for the filling type 1 and the filling type 2 are 0.24 and 0.29. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจนอกจากปัจจยัดา้นการตลาด การก าหนดราคา ตน้ทุนสินคา้ 
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการแข่งขนั คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพ นอกจากจะเป็นตวับ่งบอกถึงการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานในกระบวนการผลิตเพื่อให้ไดม้าซ่ึงคุณภาพยงัช่วยสามารถให้ลดตน้ทุนการผลิต ใน
อุตสาหกรรม อาหารท่ีน าผลิตผลจากภาคการเกษตร ไดแ้ก่ผลิตผลจากพืช ปศุสัตว ์และ ประมง มา
ใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตอาหาร โดยอาศยัเทคโนโลยกีารแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร 
ตลอดจนเทคโนโลยีเคร่ืองจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร (food processing 
equipment) บรรจุภณัฑอ์าหาร (packaging) เพื่อผลิตผลิตภณัฑอ์าหารใหไ้ดป้ริมาณมากๆ มีคุณภาพ
สม ่าเสมอ ปลอดภยั สะดวกต่อการบริโภค ไดคุ้ณภาพและสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้
การให้ไดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามขอ้ตกลงระหว่างผูผ้ลิตกบัผูซ้ื้อท่ีไดมี้การท า
ขอ้ตกลงกนัไวก่้อนท าการผลิตจึงเป็นส่ิงส าคญั (ผศ.ดร.พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์ ศาสตราจารยเ์กียรติ
คุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท,์ 2010) 

จากการศึกษาขอ้มูลของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษาในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร (ขนมหวาน) โดยรูปแบบการผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสั่งของลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้ส่วน
ใหญ่นั้นเป็นกลุ่มร้านคา้สะดวกซ้ือ และร้านคา้สมยัใหม่ จึงท าใหโ้รงงานนั้นตอ้งรักษามาตรฐานใน
กระบวนการผลิตตามหลักของ GMP และ HACCP แต่ยงัขาดระบบท่ีสมบูรณ์ในการควบคุม
คุณภาพ  เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขอ้มูล ทางโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษาจึงมีความ
ตอ้งการในการปรับปรุงการระบบการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต เพื่อท่ีจะรองรับการ
แข่งขนัทางการตลาดในอนาคต ทางผูว้ิจยัจึงได้ประยุกต์ใช้เทคนิค RPN ในการหาระดับความ
รุนแรงของปัญหาท่ีพบในกระบวนการบรรจุ ดงัตารางท่ี 1.1  
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ตำรำงที่ 1.1  ตารางหาระดบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละอาการ 
 

อาการ S O D RPN 
น ้าหนกัไม่ถึง 10 10 6 600 
ความสูญเสียระหวา่งการบรรจุ 4 3 3 36 
ของเสียระหวา่งการบรรจุ 6 8 5 240 

 
จากตารางท่ี 1.1 ตารางแสดงให้เห็นระดบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละอาการ ทางผูท้  า

โครงงานไดก้ าหนดอาการ 3 อาการ มาวิเคราะห์ในระดบัเกณฑก์ารประเมินความรุนแรงของอาการ
นั้นๆ(S) , ระดบัเกณฑก์ารประเมินความถ่ีในการเกิดอาการนั้นๆ (O) และระดบัเกณฑก์ารประเมิน
ความเป็นไปไดใ้นการตรวจพบอาการนั้นๆ เม่ือท าการก าหนดค่าของระดบัเกณฑ์ทั้งหมดแลว้จึง
น ามาค านวณหาค่า RPN พบว่าอาการท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดคือ “ น ้ าหนกัไม่ถึง ” ทางผูจ้ดัท า จึง
ไดน้ าอาการดงักล่าวมาท าการแกไ้ขและปรับปรุงกระบวนการ 
 
1.2  วตัถุประสงค์ 

       1.  เพื่อศึกษาขั้นตอนการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตขนมหวาน 

       2.  เพื่อท าการปรับปรุงและวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 
       3.  เพื่อก าหนดมาตรฐานในการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ  
       4.  ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต  
 
1.3  ขอบเขตของโครงงำน 
  1.  การจดัท าโครงงานวิศวกรรมฉบบัน้ี ได้ใช้ขอ้มูลจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ขนม
หวาน) แห่งหน่ึงเป็นกรณีศึกษา 
  2.  การศึกษาขอ้มูล และแกไ้ขปัญหาจะพิจารณาในส่วนของ ของเสียท่ีพบในกระบวนการบรรจุ 
ผลิตภณัฑ ์TCM160 จากลกัษณะของเสียท่ีพบ คือ น ้ าหนกั ไม่ไดต้ามมาตรฐานเท่านั้น  
  3.  ศึกษาขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) ในการแกไ้ข
ปัญหา และใชโ้ปรแกรม Minitab R14 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
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1.4  วธีิกำรด ำเนินงำน 

       1.  ศึกษากระบวนการผลิตขนมหวานของโรงงานกรณีศึกษา 

 2.  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดของเสียในกระบวนการผลิต 
        3.  รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพและปริมาณท่ีน ามาใชใ้นการลดของเสีย ในกระบวนการผลิต 

             3.1  ของเสียท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการผลิต 
             3.2  ของเสียท่ีเกิดจากการเคล่ือนยา้ยและการจดัส่ง 
        4.  ศึกษาสาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต 
        5.  วิเคราะห์สาเหตุการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตร่วมกบัผูป้ฏิบติังานพร้อมเกบ็ขอ้มูล 
        6.  เลือกวิธีวิธีการปรับปรุงการลดของเสียในกระบวนการผลิต 
        7.  สรุปผลการด าเนินและขอ้เสนอแนะ 

 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
   1.  สามารถทราบขั้นตอน และการก าหนดแนวทางในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
ขนมหวาน 
   2.  ทราบถึงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต และก าหนดมาตรการในการ
วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกวิธี 
   3.  สามารถก าหนดมาตรฐาน และเกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดคุณภาพในกระบวนการ 
   4.  สามารถลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 
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1.6  แผนกำรด ำเนินงำน 
 
ตำรำงที่ 1.2  ตารางแผนการด าเนินงาน 
 

ล าดบั วิธีการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน (2560) 

1 2 3 4 5 6 

1 

รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพและ
ขอ้มูลเชิงปริมาณของสินคา้ใน
การผลิตขนมหวานจากโรงงาน
ท่ีเป็นกรณีศึกษา  

      

2 
ศึกษาเก่ียวกบัโปรแกรม 
Minitab  

      

3 
ระบุสาเหตุและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา  

      

4 
น าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหา
เพื่อออกแบบการเกบ็ขอ้มูล 

      

5 ด าเนินการปรับปรุง        

6 
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงาน 

      

7 สรุปผลการวิจยั       
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บทที ่2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
การท าโครงงานเร่ืองการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติในกระบวนการผลิตขนมหวาน 

ผูจ้ดัท าโครงงานไดก้ าหนดแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
 

2.1  เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง  
เคร่ืองคุมคุณภาพ 7 อย่าง (7 Qc Tools) ในสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนั “การ

ควบคุมคุณภาพการผลิต” เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีมีความส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 
นอกจากการแข่งขนัทางดา้นราคา คุณภาพของสินคา้ก็ถือเป็นอีกปัจจยัท่ีมีความส าคญันอกจากจะ
เป็นการแสดงถึงมาตาฐาน และการประกนัคุณภาพของสินคา้แลว้ ยงัเป็นกลยทุธ์ในการลดตน้ทุน
กระบวนการผลิตท่ีมีความส าคญั   โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เล่มน้ี คือ ใบตรวจสอบ (Check 
Sheet) และแผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram : CE) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 
แผนภาพกา้งปลา (Fishbone Diagram)   
ซ่ึงเคร่ืองมือในการควบคุมคุณภาพท่ีเรียกวา่ Seven QC Tools ซ่ึงมีดว้ยกนัทั้งหมด 7 เคร่ืองมือไดแ้ก่ 
  2.1.1  ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เป็นกระดาษท่ีอยู่ในรูปตารางส าหรับใชก้รอกรายละเอียด
ของขอ้มูล เพื่อให้ทราบถึงสภาพของขอ้มูลทุกแง่ทุกมุม ลกัษณะของใบตรวจสอบจะตอ้งเป็น
ลกัษณะท่ีง่ายต่อการจดบนัทึกขอ้มูล ง่ายต่อการจ าแนกขอ้มูลและวิเคราะห์ผล ไม่สับสนยุ่งยาก 
สะดวกส าหรับพนกังานทัว่ไปสามารถปฏิบติัได ้ 
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ตารางที่ 2.1  ตวัอยา่งใบตรวจสอบ 
 

ล าดบั รายการตรวจบ ารุงรักษา 
ความถ่ีในการตรวจสอบ 

หมาย
เหต ุ

2 
สัปดาห์ 

1 
เดือน 

3 
เดือน 

6 
เดือน 

1 ปี 

1. 
การต่อเติม ดดัแปลง ปรับปรุงตวั
อาคาร 

      

2. 
การเปล่ียนแปลงน ้าหนกับรรทุกบน
พื้นอาคาร 

      

3. การเปล่ียนแปลงสภาพการใชง้าน       

4. 
การเปล่ียนแปลงวสัดุก่อสร้าง หรือ
วสัดุตกแต่งอาคาร 

      

5. การช ารุดสึกหรอของอาคาร       
6. การวิบติัของโครงสร้างอาคาร       
7. การทรุดตวัของรากฐานอาคาร       

 
ท่ีมา:  แผนงานปฏิบติัการตรวจบ ารุงรักษาอาคารเช็คลิส, ภูมิปัญญาไทย 

 
 2.1.2  แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เป็นแผนภูมิแสดงว่า มูลเหตุใดเป็นมูลเหตุท่ีส าคญั
ท่ีสุด วิธีการเขียนแผนภูมิพาเรโตเร่ิมจากการใชใ้บตรวจสอบเก็บขอ้มูลก่อน แลว้จ าแนกแจกแจง
ขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ตามสาเหตุต่างๆ หลงัจากนั้นกจ็ดัอนัดบัโดยน าสาเหตุท่ีมีความถ่ีสูงสุดไปแสดง
ไวซ้้ายสุดในแผนภูมิ และสาเหตุรองลงมาก็แสดงไวชิ้ดมาทางขวามือ นอกจากจะแสดงมูลเหตุท่ี
ส าคัญท่ีสุดและเรียงมูลเหตุอ่ืนๆ ตามล าดับความส าคัญแล้วจะแสดงเส้นกราฟสะสมไวด้้วย  
หลกัการการเขียนแผนภูมิพาเรโต ประกอบดว้ย 
                 2.1.2.1  จ  าแนกลกัษณะและประเภทสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
                 2.1.2.2  เก็บรวบรวมขอ้มูล นับจ านวนลกัษณะหรือประเภทของปัญหาท่ีเกิดข้ึน แลว้
ค านวณร้อยละของลกัษณะ หรือประเภทของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

         2.1.2.3  เรียงขอ้มูลท่ีนบัจ านวนไดจ้ากมากไปหานอ้ย จดัท าร้อยละสะสม 
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                 2.1.2.4  เขียนแผนภูมิจากร้อยละสะสม โดยให้แกนนอนเป็นลกัษณะ หรือประเภทของ
ปัญหา และแกนตั้งเป็นร้อยละของลกัษณะหรือประเภทของปัญหาแลว้เขียนกราฟแท่งเรียงปัญหา
จากมากไปหานอ้ย พร้อมทั้งก าหนดจุดและลากเสน้ร้อยสะสมของลกัษณะ หรือประเภทของปัญหา 

 

 
 

ภาพที ่2.1  ตวัอยา่งแผนภูมิพาเรโต 
 
ท่ีมา:  http://www.minitabknowledge.com/2012/09/pareto-chart.html#.Wg1DQVu0MdU 
 
       2.1.3  ผงัก้างปลา(Fishbone Diagram) ผงัเหตุและผล (Cause and Effect Diagram : CE) เป็น
แผนภูมิท่ีใชต่้อจากแผนภูมิพาเรโต กล่าวคือ หลงัจากตดัสินใจท่ีจะเลือกแกปั้ญหาใดจากการท า
แผนภูมิพาเรโตแลว้ ขั้นต่อไปก็เป็นการระดมความคิดเพื่อแกปั้ญหาท่ีเลือกข้ึนมาจากแผนภูมิพา
เรโต โดยแสดงผลของสาเหตุของปัญหาไวท่ี้ปลายของแผนภูมิ และระหว่างท่ีจะถึงปลายของ
แผนภูมิจะแสดงถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจากการระดมความคิด จ าแนกออกเป็น
แขนงเหมือนกา้งปลา ซ่ึงมีหลกัการเขียนผงักา้งปลา ดงัน้ี 
 1.  ก าหนดปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขจากแผนภูมิพาเรโต จากปัญหาท่ีก าหนด จะเป็นผลของ
สาเหตุท่ีอยู่ปลายสุดของแผนภูมิกา้งปลา แลว้ลากเส้นตรงไปตามแนวนอนและสุดปลายเส้นตาม
แนวนอนจะเป็นผลของสาเหตุ 
 2.  เขียนตน้เหตุของปัญหาท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาเล็กๆแตกแขนงออกจากเส้นตาม
แนวนอนท่ีช้ีไปยงัผลของสาเหตุ ซ่ึงการเขียนสาเหตุของปัญหาจะไดจ้าการระดมความคิดทั้งหมด 
โดยเร่ิมจากตน้เหตุของปัญหาซ่ึงโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 
 1.  คน 

http://www.minitabknowledge.com/2012/09/pareto-chart.html#.Wg1DQVu0MdU
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 2.  เคร่ืองจกัร 
 3.  สภาพแวดลอ้ม 
 4.  วิธีการท างาน 
 5.  วตัถุดิบ 
    3.  จากตน้เหตุหลกัท่ีส าคญั 5 ประการขา้งตน้ในขั้นตอนน้ีจะแยกแตกแขนงปัญหาทั้ง5
ออกเป็นปัญหาย่อยๆโดยละเอียด ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะเป็นการระดมความคิดต่อเน่ืองจากการหา
ตน้เหตุหลกั ดว้ยการสร้างค าถามข้ึนมาเพื่อหาสาเหตุย่อยน ามาเขียนในแผนภูมิกา้งปลา แลว้เขียน
เป็นแขนงยอ่ย  

 

 
 
ภาพที ่2.2  ตวัอยา่งผงักา้งปลา 
 
ท่ีมา:  https://niponmit2.wordpress.com   
  
       2.1.4  กราฟ (Graph) เป็นส่วนหน่ึงของรายงานต่างๆท่ีใชส้ าหรับน าเสนอขอ้มูลท่ีสามารถท าให้
ผูอ่้านเขา้ใจขอ้มูลต่างๆไดดี้ สะดวกต่อการแปลความหมายและสามารถให้รายละเอียดของการ
เปรียบเทียบไดดี้กว่าการน าเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะกราฟสามารถมองเห็นถึงลกัษณะ
ของขอ้มูลต่างๆไดท้นัที จากเส้น รูปภาพ แท่งเหล่ียม และวงกลม ซ่ึงการน าเสนอขอ้มูลดว้ยกราฟน้ี 
กราฟท่ีนิยมใชก้นัมากไดแ้ก่ กราฟเส้น กราฟรูปภาพ กราฟแท่ง กราฟวงกลม และแผนภูมิควบคุม
คุณภาพ ซ่ึงกราฟแต่ละชนิดจะมีประโยชน์ในการใชแ้ตกต่างกนั 
 

https://niponmit2.wordpress.com/
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ภาพที ่2.3  ตวัอยา่งกราฟเสน้ 
 
ท่ีมา:  http://m3slash3.blogspot.com/2014/07/blog-post_2520.html 
 

 
ภาพที ่2.4  ตวัอยา่งกราฟแท่ง 
 
ท่ีมา:  https://www.gotoknow.org/posts/210276 
  
       2.1.5  แผนภูมิกระจาย (Scatter Diagram) เป็นแผนภูมิท่ีแสดงถึงลกัษณะความสัมพนัธ์ของตวั
แปร 2 ตวัว่าลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นอย่างไร ผลของตวัแปรตวัหน่ึงมีผลกับตวัแปรอีกหน่ึง
อยา่งไร ลกัษณะของแผนภูมิกระจายโดยทัว่ไปแสดงเป็นกราฟโดยใหแ้กน x แทนตวัแปรหน่ึง และ

http://m3slash3.blogspot.com/2014/07/blog-post_2520.html
https://www.gotoknow.org/posts/210276
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แกน y แทนตวัอีกตวัแปรหน่ึง จากขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปเขียนเป็นจุดลงในกราฟ แลว้ดูความสัมพนัธ์
ของตวัแปร  
 

 

 
ภาพที ่2.5  ตวัอยา่งแผนภูมิกระจาย 
 
ท่ีมา:  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U.S._Phillips_Curve_2000_to_2013.png 
 
       2.1.6  ฮิสโตแกรม (Histogram) เป็นแผนภูมิท่ีแสดงความถ่ีของส่ิงท่ีเกิดข้ึน โดยแสดงเป็นกราฟ
แท่งส่ีเหล่ียมท่ีมีความกวา้งเท่ากนัและมีดา้นขา้งติดกนั วิธีสร้างฮีสโตแกรมท าไดด้งัน้ีคือ 
  1.  เกบ็รวบรวมขอ้มูลของส่ิงท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 
  2.  ก าหนดจ านวนช่วงหรือแท่งของกราฟท่ีตอ้งการแสดง โดยปกติจะให้มีจ  านวนแท่ง
ระหวา่ง 8-12 แท่ง 
  3.  ก าหนดค่าของแต่ละช่วง โดนค่าท่ีก าหนดจะตอ้งให้ครอบคลุมค่าทุกค่าของขอ้มูลท่ี
เกบ็ได ้และจะตอ้งไม่มีค่าใดตกอยูใ่นช่วงขอ้มูลมากกวา่ 1 ช่วง  
  4.  นบัจ านวนขอ้มูลในแต่ละช่วง แลว้เขียนเป็นกราฟ 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:U.S._Phillips_Curve_2000_to_2013.png
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ภาพที ่2.6  ตวัอยา่งฮีสโตแกรม 
 
ท่ีมา:  http://www.vcharkarn.com/userfiles/74451/[(2).png  
 
       2.1.7  แผนภูมิควบคุม (Control Chart) เป็นแผนภูมิกราฟท่ีใชเ้พื่อการควบคุมกระบวนการผลิต 
ลกัษณะของแผนภูมิจะเป็นกราฟของส่ิงท่ีตอ้งการควบคุม เขียนเทียบกบัเวลาวตัถุประสงคห์ลกัของ
แผนภูมิควบคุมคือ การควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้รู้ว่า ณ เวลาใดท่ีมีปัญหาดา้นคุณภาพ ทั้งน้ี
เพื่อการแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการผลิตใหก้ลบัสู่สภาพปกติ แผนภูมิควบคุมเป็นเทคนิคเชิงสถิติท่ี
มีความส าคญัอย่างมากและมีรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบแลว้แต่ลกัษณะการควบคุม  ซ่ึงในการท า
แผนภูมิควบคุมเราจะใชโ้ปรแกรมในการวิเคราะห์หาค่าความผิดปกตินั้น โดยเราจะแบ่งประเภท
ของแผนภูมิควบคุมเป็น 2 ประเภทดว้ยกนั คือ ชนิดของแผนภูมิควบคุม แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ 
โดยแบ่งตามขอ้มูลท่ีสนใจ คือ 
 2.1.7.1  แผนภูมิท่ีชนิดของขอ้มูลเป็นขอ้มูลแบบต่อเน่ืองหรือ ค่าวดั (Variable Control 
Chart) เป็นแผนภูมิท่ีใช้ควบคุมกระบวนการส าหรับผลลัพธ์ท่ีมีคุณลักษณะท่ีตอ้งการควบคุม

http://www.vcharkarn.com/userfiles/74451/%5b(2).png
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สามารถวดัค่าไดด้ว้ยการ ชัง่ ตวง วดั เช่น ปริมาณการบรรจุน ้ าผลไมใ้นขวด อายุการใชง้านของ
หลอดไฟ ความยาวเส้นผ่านศูนยก์ลางของวงแหวนลูกสูบ เป็นตน้ ไดแ้ก่ 1. แผนภูมิ X Chart เป็น
แผนภูมิท่ีใชค้วบคุมค่าเฉล่ียของคุณลกัษณะท่ีวดัไดจ้ากผลลพัธ์ในเชิงปริมาณ ซ่ึงค่าท่ีไดอ้าจอยูใ่น
เทอมของความยาว อายุการใชง้าน น ้ าหนัก ปริมาณ เป็นตน้ 2. แผนภูมิ R Chart เป็นแผนภูมิท่ีใช้
ควบคุมค่าความแปรผนัหรือค่าการกระจายของคุณลกัษณะท่ีวดัไดจ้ากผลลพัธ์โดยใชพ้ิสยัเป็นค่าวดั 
โดยแผนภูมิ R จะใชค้วบคู่กบัแผนภูมิ X เสมอ 3. แผนภูมิ S Chart เป็นแผนภูมิท่ีใชค้วบคุมค่าความ
แปรผนัหรือค่าการกระจายของคุณลกัษณะท่ีวดัไดจ้ากผลลพัธ์เช่นเดียวกบัแผนภูมิ R แต่จะค านวณ
ค่าวดัการกระจายดว้ยค่าสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพดีกว่าแผนภูมิ R เม่ือตวัอยา่ง
ของกลุ่มยอ่ยมีขนาดใหญ่ 4. แผนภูมิ MR Chart หรือแผนภูมิควบคุมพิสัยเคล่ือนท่ี เป็นแผนภูมิท่ีใช้
ควบคู่กบัแผนภูมิ X โดยแผนภูมิ MR Chart เป็นแผนภูมิท่ีใชค้วบคุมค่าการกระจายของคุณลกัษณะ
ท่ีวดัได้ด้วยค่าพิสัยเม่ือขนาดของตวัอย่างย่อยเท่ากับ 1 หน่วย 5. แผนภูมิ CU-SUM Chart เป็น
แผนภูมิท่ีใชค้วบคุมค่าเฉล่ียของคุณลกัษณะท่ีวดัไดจ้ากผลลพัธ์ในเชิงปริมาณเช่นเดียวกบัแผนภูมิ 
X แต่จะมีประสิทธิภาพในการตรวจจบัการเปล่ียนแปลงได้ดีกว่าแผนภูมิ X เม่ือคุณสมบติัของ
ผลลพัธ์มีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ย และใชไ้ดเ้ม่ือขนาดตวัอยา่งยอ่ยเท่ากบั 1 หน่วย 
  2.1.7.2  แผนภูมิท่ีชนิดของขอ้มูลเป็นขอ้มูลแบบช่วงหรือ ค่านบั (Attribute Control Chart) 
เป็นแผนภูมิท่ีใชค้วบคุมกระบวนการส าหรับผลลพัธ์ท่ีมีคุณลกัษณะท่ีตอ้งการควบคุมหาไดจ้ากการ
นับ เช่น ผลิตภณัฑ์ดีหรือเสีย ผลิตภณัฑ์ช ารุดหรือไม่ช ารุด ผลิตภณัฑ์ท่ีมีรอยต าหนิหรือไม่มีรอย
ต าหนิ ผลิตภณัฑบ์กพร่องหรือไม่บกพร่อง เป็นตน้ ซ่ึงการพิจารณาคุณลกัษณะของผลลพัธ์ เช่น ดี
หรือเสียนั้น จะท าการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานหรือขีดจ ากดัขอ้ก าหนดเฉพาะของผลลพัธ์ หรืออาจ
พิจารณาดว้ยการมองดว้ยสายตา แผนภูมิควบคุมประเภทน้ีไดแ้ก่ 1. แผนภูมิ p (p Chart) เป็นแผนภูมิ
ท่ีใชค้วบคุมสดัส่วนผลลพัธ์ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด (NC) ในกระบวนการ เช่น สดัส่วนช้ินงานท่ี
แตกหัก สัดส่วนหลอดไฟเสีย เป็นตน้ 2. แผนภูมิ pn ( pn Chart ) เป็นแผนภูมิท่ีใชค้วบคุมจ านวน
ของผลลพัธ์ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด (NC)ในกระบวนการ ซ่ึงมีหลกัการเช่นเดียวกบัแผนภูมิ p 3. 
แผนภูมิ c (c Chart) เป็นแผนภูมิท่ีใชค้วบคุมจ านวนรอยต าหนิหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนบนผลลพัธ์
เม่ือกลุ่มตวัอยา่งยอ่ยมี ขนาด 1 หน่วย เช่น รอยต าหนิบนผิวช้ินงาน 1 ช้ิน รอยต าหนิบนผา้ 1 เมตร 
4. แผนภูมิ u (u Chart) เป็นแผนภูมิท่ีใช้ควบคุมจ านวนรอยต าหนิหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนบน
ผลลพัธ์เช่นเดียวกบัแผนภูมิ u โดยเป็นแผนภูมิควบคุมจ านวนรอยต าหนิต่อหน่วย แต่จะใชใ้นกรณี
ท่ีจ านวนหน่วยตวัอย่างของกลุ่มย่อยในการ ตรวจสอบแต่ละคร้ังไม่เท่ากนั หรือขนาดตวัอย่างท่ี
ตรวจสอบแต่ละคร้ังไม่ใช่ 1 หน่วย 
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 แผนภูมิควบคุม I – MR Chart ใชเ้ม่ือแต่ละกลุ่มขอ้มูลมีขอ้มูลอยูข่อ้มูลเดียว ตวัอยา่งของขอ้มูล
ลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ กระบวนการผลิตท่ีมีการตรวจวดัแบบอตัโนมติั กระบวนการผลิตท่ีมีอตัราการ
ผลิตชา้ หรือกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ืองท่ีมีความแปรปรวนในกระบวนการนอ้ยมาก  
สูตรการค านวณ  
 

MR = |Xi − Xi−1|                     (1) 
 

R ̅ =  
MR1+MR2+⋯+MRk

k−1
        (2) 

 

X̅ =  
X1+X2+⋯+Xk

k
                      (3) 

 
 

     ลกัษณะของแผนภูมิควบคุม โดยปกติแลว้ แผนภูมิควบคุมจะประกอบดว้ยเส้นควบคุม 3 เส้น 
ได้แก่ ขีดจ ากัดควบคุมบน (Upper Control Limit : UCL), ขีดจ ากัดควบคุมล่าง (Lower Control 
Limit : LCL), และเส้นกลาง (Center line : CL) ระยะห่างจากเส้นกลางถึงขีดจ ากดัควบคุมบนจะ
เท่ากับระยะห่างจากเส้นกลางถึงขีดจ ากัดควบคุมล่าง คือเท่ากับ 3 σ ในกรณีไม่ทราบค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรจากกระบวนการทั้ งหมดจะแทนด้วยค่า S คือ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของขอ้มูลตวัอยา่งจากกระบวนการ  
 

 
 
ภาพที ่2.7  ภาพแผนภูมิควบคุมแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นสภาพท่ีควบคุมไม่ไดแ้ละควบคุมได ้

 

ท่ีมา:  http://www.nst.or.th/article/article492/article49208/qtools05.gif   
 

     หลงัจากไดท้ าการสร้างแผนภูมิ Control Chart แลว้เราสามารถพิจารณาจุดผดิปกติท่ีเกิดข้ึนใน
แผนภูมิได ้ซ่ึงมีอยูห่ลกั 4 ประเภท คือ 

http://www.nst.or.th/article/article492/article49208/qtools05.gif
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1.  อยูน่อกจุดควบคุม (Out of Control) คือ มีบางจุดอยูน่อกเขตควบคุม (±3s) ไปอยา่งชดัเจนซ่ึงจะ
แสดงใหเ้ห็นวา่มีของเสียเกิดข้ึนแลว้ในกระบวนการ  
 

 
 
ภาพที ่2.8  แผนภูมิควบคุมแสดงใหเ้ห็นความผดิปกติอยูน่อกจุดควบคุม 
 
ท่ีมา:  http://www.sec.psu.ac.th/web-board/content/view_img.php?id=1979  
 
2.  เกิดการเกาะกลุ่ม (Run)                                                                                                                 
     2.1  มีจุดพิกดัอยา่งนอ้ย 7 จุดปรากฏติดต่อกนัอยูด่า้นใดดา้นหน่ึงของแผนภูมิ (Shift) เป็นผลมา
จากการเปล่ียนแปลงกระบวนการ เช่น พฒันาระบบการท างานแลว้ผลลพัธ์ดีข้ึนกวา่เดิม เป็นตน้ 
 

 
ภาพที ่2.9  ภาพแผนภูมิควบคุมแสดงใหเ้ห็นถึงความผดิปกติ 7 จุด 

 
ท่ีมา:  http://www.sec.psu.ac.th/web-board/content/view_img.php?id=1981  

 
 2.2  มีจุดพิกดัอยา่งนอ้ย 14 จุด ข้ึนและลงเป็นแบบแผนอยา่งต่อเน่ืองซ ้ ากนั (Cycle) เป็นผลมาจาก
ช่วงเวลาหรือช่วงฤดูกาลท่ีผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัไป เช่น การผลดัเปล่ียนเวร ประสิทธิภาพใน
การท างาน เวรเชา้ดีกวา่เวรดึกหรือการระบาดของโรคตามฤดูกาล เป็นตน้ 
 

http://www.sec.psu.ac.th/web-board/content/view_img.php?id=1979
http://www.sec.psu.ac.th/web-board/content/view_img.php?id=1981
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ภาพที ่2.10  ภาพแผนภูมิควบคุมแสดงใหเ้ห็นถึงความผดิปกติข้ึนและลงเป็นแบบแผนอยา่ง 
                    ต่อเน่ืองซ ้ากนั 
 
ท่ีมา:   http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/um/div_knowledgesdetail.asp?div_id=48&kl_id=11 
  
 2.3  จุดพิกดัอย่างน้อย 4 ใน 5 จุด ท่ีอยู่ต่อเน่ืองกนัใกล ้Central line เป็นผลมาจากการปรับปรุง
กระบวนการให้ดีข้ึน ท าให้ความผนัแปรในระบบน้อยลง ถึงแมค่้าเฉล่ียจะยงัเท่าเดิม หรือในทาง
ตรงขา้มอาจมากข้ึนหรือลดลง 
 

 
 

 

ภาพที ่2.11  ภาพแผนภูมิควบคุมแสดงใหเ้ห็นถึงความผดิปกติแบบ 4 ใน 5 จุด 

 

ท่ีมา:  http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/um/div_knowledgesdetail.asp?div_id=48&kl_id=11 

 

http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/um/div_knowledgesdetail.asp?div_id=48&kl_id=11
http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/um/div_knowledgesdetail.asp?div_id=48&kl_id=11
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3.  เกิดแนวโน้ม (Trend) คือ มีบางจุดเรียงตวักนัอย่างต่อเน่ือง 6 จุด ภายในเขตควบคุม (±3s) ซ่ึง
ค่าเฉล่ียของช้ินงานท่ีผลิตไดจ้ากกระบวนการน้ีก าลงัมีแนวโนม้ท่ีจะเคล่ือนท่ีออกจากท่ีตั้งไวค้ร้ัง
แรก ดงันั้นควรจะหยดุกระบวนการเพื่อปรับค่าต่างๆ 

 

 
 
ภาพที ่2.12  ภาพแผนภูมิท่ีเกิดแนวโนม้ 

 

ท่ีมา:  http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/um/div_knowledgesdetail.asp?div_id=48&kl_id=11 
 
4.  เกิดวฏัจกัร (Periodicity) คือ มีบางจุดเรียงตวัสลบัข้ึนลงระหว่างเส้น CL เรียงกนัทั้งหมด 14 จุด 
ภายในเขตควบคุม (±3s) ซ่ึงแสดงให้ว่าเกิดการหมุนเวียนของเหตุการณ์ต่างๆในกระบวนการ โดย
เม่ือครบหน่ึงรอบจะกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง จึงอาจใชท้  านายผลในอนาคตหรือช่วงเวลาท่ีผา่นมาได ้
 
2.2  ระบบการบรรจุ  
 ปุ่นและนายสมพร (2541) ไดก้ล่าวถึงระบบการบรรจุของเคร่ืองจกัร และประเภทของ
บรรจุภณัฑไ์วด้งัต่อไปน้ี  
 2.2.1  ประเภทของผลิตภณัฑ์ ประเภทของผลิตภณัฑ์แบ่งออกตามลกัษณะทางกายภาพของ
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์หง้และเหลว 
           2.2.1.1  ผลิตภณัฑเ์หลว เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความเหนียวขน้ต ่าจะสามารถไหลด้วยตนเอง
ท าให้การบรรจุท าไดง่้าย ส่วนผลิตภณัฑท่ี์มีความขน้สูงจะท าให้การบรรจุท าไดย้ากกว่า จึงจ าเป็น
จะตอ้งออกแบบเคร่ืองจกัรบรรจุ ซ่ึงกระบวนการบรรจุจะมีองคป์ระกอบอ่ืนของผลิตภณัฑท่ี์เป็น
ของเหลว เช่น อุณหภูมิในการบรรจุ ความตึงของผวิผลิตภณัฑ ์การท าปฏิกิริยากบัอากาศ เป็นตน้ 
         2.2.1.2  ผลิตภณัฑ์แห้ง จะครอบคลุมไปถึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเป็นช้ิน เป็นเม็ด เป็น
กอ้น เป็นแผน่ หรือผลิตภณัฑท่ี์สามารถหล่นไดด้ว้ยตนเองตามแรงโนม้ถ่วงของโลก ส่วนผลิตภณัฑ์

http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/um/div_knowledgesdetail.asp?div_id=48&kl_id=11
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ท่ีไม่สามารถไหลตกไดด้ว้ยตนเองอย่างอิสระ และมีลกัษณะจบัเป็นกลุ่มหรือกอ้นเป็นผงละเอียด 
ซ่ึงจะท าใหผ้ลิตภณัฑเ์หล่าน้ีมีความหนาแน่นไม่คงท่ีจึงไม่สามารถบรรจุไดโ้ดยการใชแ้รงโนม้ถ่วง
ได ้แต่จะอาศยัระบบเกลียวช่วยในการส่งผา่นท่อบรรจุ 
      2.2.2  ประเภทของบรรจุภณัฑ์ จากการพิจารณาถึงคุณสมบติัทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ เรา
สามารถแบ่งบรรจุภณัฑ์ออกเป็น 3 ชนิดดงัน้ี บรรจุภณัฑ์แบบแข็งตวั บรรจุภณัฑ์แบบก่ึงแข็งตวั 
และบรรจุภณัฑแ์บบอ่อนนุ่ม 
            2.2.2.1  บรรจุภัณฑ์แบบแข็งตัว (Rigid Packaging) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว 
กระป๋อง โลหะ และพลาสติกแข็งตวั ซ่ึงพลาสติกส่วนมากจะเป็นการข้ึนรูปดว้ยวิธีการฉีด บรรจุ
ภณัฑช์นิดน้ีมีความแขง็แรง คงรูปไดดี้ ล าเลียงบนสายพานไดส้ะดวกและสามารถน ามาใชก้บัเคร่ือง
บรรจุของเหลวสุญญากาศ และระบบความดนัไดดี้ และสามารถท าการบรรจุไดเ้ร็วกวา่ชนิดอ่ืน 
          2.2.2.2  บรรจุภณัฑ์แบบก่ึงแข็งตวั (Semi-Packaging) ไดแ้ก่ ถว้ยไอศกรีมท่ีข้ึนรูปดว้ย
ความร้อนหรือระบบสุญญากาศ ขวดพลาสติกท่ีข้ึนรูปดว้ยการเป่า (Blow molding) บรรจุภณัฑช์นิด
น้ีมีขอ้จ ากดัในการรับแรงอดั และแรงดนัจึงน ามาบรรจุแบบสุญญากาศไม่ได ้
           2.2.2.3  บรรจุภณัฑอ่์อนนุ่ม (Flexible Packaging) ไดแ้ก่ ซองพลาสติก และถุงพลาสติก 
บรรจุภณัฑป์ระเภทน้ีไม่สามารถรักษารูปทรงหรือมิติได ้จึงตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยในระหว่างการบรรจุ
และมกัจะใชร้ะบบการบรรจุแบบสูบอดัใส่ในถุงบรรจุภณัฑ ์
      2.2.3  ระบบบรรจุและเติมวิธีการบรรจุของเหลวในบรรจุภณัฑ์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมี 2 
ประเภทดงัน้ี 
           2.2.3.1  การบรรจุแบบระดบัคงท่ี จะใชก้บัผลิตภณัฑท่ี์เป็นของเหลว เช่น น ้ าอดัลม เบียร์ 
และของเหลว ซ่ึงการบรรจุประเภทน้ีสามารถวดัระดบัโดยใชใ้นสายตาในการวดัเน่ืองจากภาชนะ
บรรจุจะมีปริมาตรบรรจุไม่เท่ากนั จากความหนาของผนังภาชนะบรรจุไม่สม ่าเสมอ หากท าการ
บรรจุแบบปริมาตรคงท่ี ก็จะท าให้ระดบัความสูงในการบรรจุในภาชนะบรรจุแตกต่างกนัออกไป 
ซ่ึงในขณะท่ีผูบ้ริโภคพอใจท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในบรรจุภณัฑ์แลว้มีความสูงระดบัเดียวกนัทุก
บรรจุภณัฑ ์แมว้่าความจริงปริมาตรของผลิตภณัฑจ์ะไม่ไดเ้ป็นไปตามความจริง ดงัภาพท่ี 2.13 จะ
เห็นว่าระดบัของของเหลวจะอยูร่ะดบัเดียวกนัในขณะท่ีความหนาของผนงับรรจุภณัฑแ์ตกต่างกนั 
ซ่ึงการบรรจุแบบระดบัคงท่ีจะใชว้ิธีแรงโนม้ถ่วงสุญญากาศ ความดนั หรือการใชท้ั้งความดนัและ
สุญญากาศ ส่วนการควบคุมให้ระดับคงท่ีโดยการน าของเหลวส่วนเกินน้ีออก เม่ือถึงระดับท่ี
ตอ้งการโดยใชร้ะบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือใชก้ารควบคุมแบบนิวเมติกวาลว์ช่วยในการบรรจุ 
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ภาพที ่2.13  การบรรจุแบบระดบัคงท่ี 
 
ท่ีมา:  http://slideplayer.in.th/slide/2086286/ 

  
  2.2.3.2  การบรรจุแบบปริมาตรคงท่ี ปริมาตรท่ีถูกตอ้งจะตอ้งถูกบรรจุในบรรจุภณัฑโ์ดย
กระบอกสูบ หรือการตวง การชัง่ ดงันั้นระบบการบรรจุแบบปริมาตรคงท่ีจะน ามาใชก้บัผลิตภณัฑ์
ท่ีมีราคาสูง ผลิตภณัฑท่ี์ขายตามน ้ าหนกั ผลิตภณัฑย์า หรือ สารเคมีท่ีตอ้งการปริมาตรท่ีถูกตอ้ง ดงั
ภาพท่ี 2.14 จะเห็นว่าระดบัผลิตภณัฑ์จะอยู่ท่ีระดบัท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามความ
หนาหรือพื้นท่ีของบรรจุภณัฑ ์

 
 
 
 
 

 

 
ภาพที ่2.14  การบรรจุแบบปริมาตร 
 
ท่ีมา:  http://slideplayer.in.th/slide/2086286/ 
 
 2.2.4  วิธีการบรรจุแบบเติมจากการพิจารณาการเคล่ือนท่ีของภาชนะ และท่อบรรจุ (Nozzle) จะ
สามารถแบ่งวิธีการบรรจุเติมได ้2 วิธี 

http://slideplayer.in.th/slide/2086286/
http://slideplayer.in.th/slide/2086286/
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  2.2.4.1  วิธีให้ภาชนะเคล่ือนท่ี โดยการเคล่ือนภาชนะบรรจุเขา้ไปหาท่อบรรจุโดยใหท่้อ
บรรจุของเหลวลงมาอยู่ในคอของภาชนะบรรจุ แลว้จึงปล่อยผลิตภณัฑ์ของเหลวไหลลงไปท่ีกน้
ของภาชนะ หรือปล่อยให้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นของเหลวนั้นกระจายไปทางดา้นขา้งของภาชนะบรรจุ 
เพื่อให้ของเหลวนั้นไหลตามผนังของภาชนะ ซ่ึงจะช่วยลดความแรงของการไหลของผลิตภณัฑ์
และลดการรวมตวักบัอากาศจนเกิดฟองอากาศ เม่ือไดป้ริมาณท่ีตอ้งการแลว้จึงเคล่ือนภาชนะบรรจุ
ออกจากท่อบรรจุ 

 
ภาพที ่2.15  วิธีใหภ้าชนะเคล่ือนท่ี 
 
ท่ีมา:  http://slideplayer.in.th/slide/2086286/ 
             2.2.4.2  ให้ท่อบรรจุเคล่ือนท่ี โดยการเคล่ือนท่อบรรจุลงไปจนถึงกน้ของภาชนะบรรจุ
แลว้ปล่อยให้ผลิตภณัฑข์องเหลวไหลออกมาพร้อมกบัเคล่ือนท่อบรรจุข้ึนจนไดป้ริมานท่ีตอ้งการ
แลว้ จึงเคล่ือนท่อบรรจุออกจากภาชนะบรรจุ 
 

http://slideplayer.in.th/slide/2086286/
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ภาพที ่2.16  วิธีใหท่้อบรรจุเคล่ือนท่ี 
 
ท่ีมา:  http://slideplayer.in.th/slide/2086286/  
 
 2.2.5  ระบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ของเหลวการบรรจุผลิตภัณฑ์ของเหลวสามารถแบ่งได้ 6 
ประเภท อธิบายดงัน้ี 
                2.2.5.1  การบรรจุแบบสุญญากาศ เม่ือท่อหวับรรจุและท่อสุญญากาศเขา้ไปในภาชนะให้
ปลายของท่อบรรจุอยู่ระดบัคอของภาชนะบรรจุ จากนั้นจะท าการปิดผนึกบริเวณปากของภาชนะ
บรรจุเพื่อไม่ให้อากาศไหลผ่านได้ แลว้จึงท าการดูดอากาศท่ีอยู่ในภาชนะบรรจุออกท าให้เกิด
สุญญากาศภายในภาชนะบรรจุ ซ่ึงจะส่งผลให้ความดนัของถงัจ่ายผลิตภณัฑข์องเหลวสูงกว่าความ
ดนัในภาชนะบรรจุถึงระดบัปลายท่อ หัวเติมจะดูดของเหลวท่ีอยูเ่หนือระดบัปลายท่อไหลออกไป
ยงัถงัน ้ าลน้ ท าให้ของเหลวไม่สูงเกินระดบัท่ีตอ้งการ ดงัภาพท่ี 2.17 ซ่ึงการบรรจุดว้ยระบบน้ี ใช้
ส าหรับการบรรจุผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นของเหลวท่ีสามารถไหลไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงวิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ี
รวดเร็ว และการลงทุนต ่า แต่อยา่งไรก็ตามขอ้จ ากดัของวิธีน้ีคือจะสามารถใชไ้ดก้บับรรจุภณัฑท่ี์มี
ความแข็งตวั  คงรูป และตอ้งใชว้ิธีการบรรจุแบบระดบัคงท่ีเท่านั้น นอกจากน้ีบริเวณปากบรรจุ
ภณัฑจ์ะตอ้งไม่บ่ินหรือแตกจะตอ้งมีความเรียบ เน่ืองจากจะท าใหอ้ากาศไหลเขา้มาในภาชนะบรรจุ
ระหวา่งการะบวนการบรรจุได ้
 

http://slideplayer.in.th/slide/2086286/
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ภาพที ่2.17  การบรรจุแบบระบบสุญญากาศ  
 
ท่ีมา:  http://slideplayer.in.th/slide/2086286/ 
 
           2.2.5.2  การบรรจุแบบระบบแรงโนม้ถ่วง (Time Gravity Filler) ผลิตภณัฑ์จะถูกป้ัมดูด
ไปพกัไวบ้ริเวณดา้นบนของหัวบรรจุ และจะใชร้ะบบนิวเมติคในการควบคุมการปิดเปิดวาลว์ให้
ของเหลวจากถงัจ่ายท่ีตั้งอยูด่า้นบนของเคร่ืองไหลออกมายงัท่อบรรจุลงในภาชนะซ่ึงระดบัท่ีเติมจะ
ถูกก าหนดดว้ยระดบัท่อน ้ าลน้ การบรรจุเติมของเหลวดว้ยแรงโนม้ถ่วงน้ี จะไม่เกิดปัญหาเร่ืองการ
หยด  

 
ภาพที ่2.18  การบรรจุแบบระบบแรงโนม้ถ่วง 
 
ท่ีมา:  http://slideplayer.in.th/slide/2086286/ 
 
       ซ่ึงการบรรจุระบบน้ีจะท างานไดช้า้กว่าระบบบรรจุแบบสุญญากาศ ดว้ยเหตุน้ีระบบการบรรจุ
น้ีจึงไม่เหมาะสมกบัผลิตภณัฑก์บัผลิตภณัฑ ์
              2.2.5.3  การบรรจุระบบความดนั (Overflow Filling) มีการท างานท่ีคลา้ยคลึงกบัระบบ
การบรรจุระบบแรงโนม้ถ่วง โดยใชป้ั้มเป็นตวัส่งแรงเคล่ือนผลิตภณัฑ ์และท่ีบริเวณหัวบรรจุจะมี

http://slideplayer.in.th/slide/2086286/
http://slideplayer.in.th/slide/2086286/
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สปริงเป็นตวัเปิดปิดวาลว์ ดงัภาพท่ี วิธีการน้ีท าใหไ้ม่จ าเป็นตอ้งให้ถงัเก็บบรรจุภณัฑอ์ยูสู่ง และท า
ใหก้าร ไหลตวัของผลิตภณัฑเ์ร็วข้ึน 

 
ภาพที ่2.19  การบรรจุแบบระบบความดนั 
 
ท่ีมา:  http://slideplayer.in.th/slide/2086286/ 
 
         การบรรจุระบบความดนัระบบการบรรจุดว้ยความดนัน้ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใชก้บัผลิตภณัฑท่ี์
มีความหนืดต ่าถึงปานกลาง เช่น โฟมลา้งหนา้ เจล แชมพ ูเป็นตน้ 
           2.2.5.4  การบรรจุระบบผสมความดันและสุญญากาศ ระบบบรรจุน้ีจะน ามาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลกัษณะเป็นฟอง และมีความหนืดสูงและส่วนใหญ่จะใช้กับภาชนะบรรจุท่ีเป็น
พลาสติก ดว้ยความดนัจะท าให้ผลิตภณัฑไ์หลไปไดเ้ร็วและสุญญากาศจะช่วยเร่งความเร็วในการ
บรรจุ และระบบน้ีจะช่วยป้องกนัสภาวะการบรรจุเกินโดยจะมีระบบดูดกลบัไปยงัถงัน ้ าลน้ 

 
ภาพที ่2.20  การบรรจุแบบระบบผสมความดนัและสุญญากาศ 
 
ท่ีมา:  http://slideplayer.in.th/slide/2086286/ 
 

http://slideplayer.in.th/slide/2086286/
http://slideplayer.in.th/slide/2086286/
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 2.2.5.5  การบรรจุระบบกระบอกลูกสูบ (Piston Filling) ระบบน้ีจะประกอบดว้ยกระบอก
สูบ ลูกสูบ และวาล์ว ผลิตภัณฑ์จะไหลจากถังเก็บเม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีลงหรือมาทางขา้งหลัง
ผลิตภณัฑจ์ะถูกดูดมาในกระบอกสูบ และเม่ือลูกสูบเคล่ือนท่ีข้ึนหรือมาขา้งหนา้ผลิตภณัฑ ์ก็จะถูก
ดนัออกจากระบบกระบอกลูกสูบไปยงัท่อบรรจุ ดงัภาพท่ี 2.21 
 

 
ภาพที ่2.21  การบรรจุแบบระบบกระบอกลูกสูบ 
 
ท่ีมา:  http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3805/piston-filling-machine 
 
        บรรจุระบบกระบอกสูบ การบรรจุระบบน้ีเป็นระบบท่ีมีวิธีการท างานท่ีง่าย สะดวกต่อการ
บ ารุงรักษา เป็นระบบท่ีน่าสนใจส าหรับอุตสาหกรรม 
             2.2.5.6  การบรรจุระบบการตรวจวดัโดยป้ัม (Servo Positive Displacement Filling) การ
บรรจุระบบน้ีจะใชป้ั้มโดยคอมพิวเตอร์จะตั้งจ  านวนรอบท่ีป้ัม และท าการหยุดเม่ือถึงรอบท่ีตั้งไว ้
โดยป้ัมจะท าการดูดผลิตภณัฑท่ี์เก็บอยูใ่นถงัพกัผา่นป้ัมไปยงัหวับรรจุเม่ือป้ัมหมุนไดต้ามรอบท่ีตั้ง
ไวป้ั้มจะหยดุท างาน ดงัภาพท่ี 2.22 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3805/piston-filling-machine
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ภาพที ่2.22  การบรรจุแบบระบบการตรวจวดัโดยป้ัม 
 
ท่ีมา:  http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3806/servo-pump-filling-machine 
 
2.3  ความสามารถของกระบวนการ 

(รศ.ดร.ภก. เพียงกิจ แดงประเสริฐ) ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability) 
เป็นการเปรียบเทียบความแปรผนั ระหว่างการผลิตของกระบวนการท่ีเกิดจาก Chance cause เขา้กบั
ขอ้ก าหนดมาตรฐานท่ีตอ้งการของกระบวนการผลิตและท าการสร้างค่า Capability index ข้ึนมาเพื่อ
วดัระดบัความสามารถในการด าเนินการของกระบวนการ ในแง่ของการสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทั้ งน้ีกระบวนการผลิตท่ีมีความสามารถ หมายถึง การท่ีค่าเฉล่ียของ
กระบวนการ (Process mean) อยู่ก่ึงกลางพอดีกบัเป้าหมายของขอ้ก าหนดและช่วงของขอ้ก าหนด
กวา้งกว่า Control limit ในกระบวนการผลิตท่ีให้ค่าความกวา้งของค่าขอบเขตการควบคุม (Control 
limit) ของแผนภูมิควบคุม (UCL ถึง LCL) มากกว่าค่าของช่วงของข้อก าหนดมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ (USL ถึง LSL) แลว้จะถือว่ากระบวนการนั้นเป็นกระบวนการท่ีไม่มีความสามารถ 
(Incapable process) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตบางส่วนจะอยูภ่ายนอกของขอ้ก าหนดท่ีตอ้งการของ
ผลิตภณัฑถึ์งแมว้า่ขอบเขตการควบคุม จะแสดงวา่ขอ้มูลทั้งหมดท่ีท าการทดสอบจะอยูใ่นช่วง +3𝜎 
แต่จากรูปจะเห็นว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์บกพร่อง เน่ืองจากช่วงของ Control limit 
กวา้งกวา่ช่วงของขอ้ก าหนดมาตรฐาน 
       2.3.1  ดชันีช้ีวดัความสามารถของกระบวนการ ค่าดชันีช้ีวดัความสามารถของกระบวนการ 
(Process capability index) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ดัชนีท่ีวดัศกัยภาพของความสามารถ 
(Potential capability, Cp)  และดชันีท่ีวดัความสามารถท่ีแทจ้ริงของกระบวนการ (Actual capability, 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3806/servo-pump-filling-machine
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Cpk) โดยท่ีจะใช ้Cp ตดัสินกระบวนการว่ามีความสามารถเพียงใดไดต่้อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขบาง
ประการ คือ เม่ือค่าเฉล่ียของความแปรผนัตามธรรมชาติของกระบวนการอยู่ท่ีก่ึงกลางของช่วง
มาตรฐานของขอ้ก าหนดในขณะท่ีสามารถใช ้Cpk ตดัสินกระบวนการไดโ้ดยไม่จ าเป็นท่ีค่าเฉล่ีย
ของความแปรผนัดงักล่าวตอ้งอยูท่ี่ก่ึงกลางของช่วงมาตรฐานก าหนด 
       2.3.2  ดชันีช้ีวดัศกัยภาพของความสามารถของกระบวนการ (Process potential capability, Cp) 
สามารถระบุไดว้า่กระบวนการด าเนินการหน่ึงมีความสามรถหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า Cp จาก
สูตรค านวณต่อไปน้ี  

 

             cp =  
USL−LSL

UCL−LCL
=  

USL−LSL

6σ
                                                                  (4) 

  
โดย Cp = 1 เม่ือช่วงของข้อก าหนดมาตรฐานมีค่าเท่ากับช่วงของความแปรผนัตาม

ธรรมชาติของกระบวนการ (+3, ความแปรผนัของกระบวนการเป็นไปตาม Normal distribution 
นัน่คือ 99.73% ของค่าท่ีสังเกตไดต้กอยูใ่นช่วง +3 จากค่าเฉล่ีย) ในกรณีน้ีกระบวนการระบุไดว้่า
มีความสามารถในระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด โดยมีศกัยภาพท่ีจะผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีไม่บกพร่องจากช่วงของ
ขอ้ก าหนดเลย ก็ต่อเม่ือค่าเฉล่ียของกระบวนการ (process mean) ตกอยู่ท่ีก่ึงกลางของช่วงของ
ขอ้ก าหนดคืออยูท่ี่เป้าหมายท่ีก าหนดในกรณีน้ีมีโอกาสท่ีจะผลิตผลิตภณัฑท่ี์บกพร่องเพียงร้อยละ 
0.27 หรือ 2700 ส่วนจากลา้นส่วน (ppm) กล่าวคือมีโอกาสท่ีจะพบผลิตภณัฑ์ท่ีบกพร่องออกจาก 
ช่วง+3 เพียง 0.0027 ส่วนจาก 1 ส่วน ค่า Cp > 1 เม่ือช่วงของขอ้ก าหนดมาตรฐานมีค่ามากกว่าช่วง
ของความแปรผนัตามธรรมชาติของกระบวนการ ในกรณีน้ีระบุไดว้่ากระบวนการมีศกัยภาพของ
ความสามารถ โดยท่ีจะผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปตามของข้อก าหนดได้ต่อเม่ือค่าเฉล่ียของ
กระบวนการ (process mean) ตกอยูท่ี่ก่ึงกลางของช่วงของขอ้ก าหนดคืออยูท่ี่เป้าหมายท่ีก าหนด ค่า 
Cp < 1 เม่ือช่วงของขอ้ก าหนดมาตรฐานมีค่าน้อยกว่าช่วงของความแปรผนัตามธรรมชาติของ
กระบวนการในกรณีน้ีระบุไดว้า่กระบวนการไม่มีความสามารถ 
 2.3.3  การตรงเป้าหมายของกระบวนการ (Process centering) ในกรณีท่ีค่า Cp > 1 แลว้ไม่จ าเป็น
ว่าจะไม่มีการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีบกพร่องจากกระบวนการผลิตนั้นเลย แมว้่าช่วงของขอบเขตการ
ควบคุมอาจจะแคบกว่าช่วงของขอ้ก าหนดมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์แต่ถา้ค่าเฉล่ียของกระบวนการ
ไม่ไดอ้ยู่ตรงก่ีงกลางตรงกบัเป้าหมายของขอ้ก าหนดแลว้ดา้นหน่ึงของเลยอาจจะกวา้งเกินกว่าค่า
ของช่วงของขอ้ก าหนดมาตรฐาน ดังแสดงในภาพท่ี 2.11 ภาพท่ี 2.12 แสดงตวัอย่างของการท่ี
กระบวนการไม่ไดมี้ค่าเฉล่ียตรงกบัเป้าหมายของขอ้ก าหนด ท าให้ความสามารถของกระบวนการท่ี
มีค่า Cp เท่ากบั 1 ไม่สามารถระบุไดว้่าจะผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีความบกพร่องไม่เกินร้อยละ 0.27 จาก
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รูปแสดงกราฟการกระจายแบบปกติ (Normal distribution) ของกระบวนการผลิตท่ีมีช่วงเลย (UCL-
LCL) เท่ากบัช่วงของขอ้ก าหนดมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์(USL-LSL) ท าใหไ้ดค่้า Cp เป็น 1 แต่พบวา่
กระบวนการน้ีไม่มีความสามารถเน่ืองจากค่าเฉล่ียของ กระบวนการไม่ตรงกับเป้าหมายของ
ขอ้ก าหนดในรูปจะเห็นว่าค่าเฉล่ียของกระบวนการตรงกบั ค่าสูงสุดของขอ้ก าหนด (USL) ท าให้
คร่ึงหน่ึงของ Control limit มากกว่าค่า USL ดงันั้นร้อยละ 50 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากกระบวนการ
น้ีมีแนวโน้มท่ีจะมีคุณสมบัติ เ กินกว่าค่าสูงสุดของข้อก าหนด  ท าให้กระบวนการน้ีไม่มี
ความสามารถแมว้า่จะมีค่า Cp เท่ากบั 1 เน่ืองจากกระบวนการไม่ไดมี้ค่าเฉล่ียท่ีตรงกบัเป้าหมายของ
ขอ้ก าหนด 
 2.3.4  ดชันีวดัความสามารถของกระบวนการ (Actual process capability index, Cpk) เม่ือค่าเฉล่ีย
ของกระบวนการไม่ตรงกบัเป้าหมายของขอ้ก าหนดค่า Cp จะไม่ให้ขอ้มูลท่ีมีความหมายมากนัก 
เน่ืองจากจะบอกเพียงว่าช่วงของ Control limit ของกระบวนการกับช่วงของข้อก าหนดของ
ผลิตภณัฑ์ค่าใดจะกวา้งกว่าเท่านั้นแต่ไม่อาจบอกไดว้่ากระบวนการจะผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ีบกพร่อง
หรือไม่จ าเป็นตอ้งใช ้Capability index อีกค่าหน่ึงเพื่อพิจารณาหาความสามารถของกระบวนการท่ี
จะตอบสนองต่อขอ้ก าหนดมาตรฐานของผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ค่าดชันีวดัความสามารถท่ีแทจ้ริง (actual  
process capacity index, Cpk) ของกระบวนการ  
การค านวณหาค่า Cpk หาไดโ้ดยใชสู้ตรการค านวณต่อไปน้ี  
 

Cpk = min [
USL−x̅

3σ
 ,

x̅−LSL

3σ
]                                                                                   (5) 

 
ถา้ Cpk < 1.0 แลว้ถือวา่กระบวนการไม่มีความสามารถ  
ถา้ Cpk = 1.0 แลว้ถือวา่กระบวนการมีความสามารถขั้นต ่าสุด 
แนะน าให ้Cpk ควรมีค่ามากวา่ 1.33  
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ตารางที่ 2.2  ค่าดชันีความสามารถดา้นศกัยภาพของกระบวนการ  
 

ขอ้จ ากดักระบวนการ 
กรณีพิกดัขอ้ก าหนดเฉพาะ

แบบสองดา้น 
กรณีพิกดัขอ้ก าหนดเฉพาะ

แบบดา้นเดียว 

กระบวนการท่ีใชอ้ยูแ่ลว้ 75% 88% 

กระบวนการใหม่ 67% 83% 

 
ท่ีมา:  อาจารยบุ์ญชยั แซ่ส้ิว (เอกสารประกอบการสอน) 
 
ตารางที่ 2.3  แสดงค่าดชันีความสามารถดา้นศกัยภาพของกระบวนการ 
 

 
ท่ีมา:  อาจารยบุ์ญชยั แซ่ส้ิว (เอกสารประกอบการสอน) 
     

ถา้ค่า Cp ต ่าแสดงวา่การออกแบบกระบวนการไม่เหมาะสมแกไ้ขโดยการออกแบบใหม่ Cpk 
ต ่าแสดงว่าการออกแบบและการตั้งค่ากระบวนการไม่เหมาะสมแกไ้ขโดยการปรับตั้งค่าก่อน และ
ถา้ค่า Cp และ Cpk ค่าต่างกนัแสดงว่าค่าตั้งของกระบวนการไม่ไดอ้ยู่ตรงกลางของสเปคควรมีการ
ปรับตั้งกระบวนการใหม่ 
 
2.4  การสุ่มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ  
 การสุ่มตวัอย่างเพื่อการยอมรับ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการควบคุมคุณภาพการสุ่มตวัอย่าง
เพื่อการยอมรับเป็นการตรวจสอบ เพื่อรับหรือปฏิเสธวตัถุดิบท่ีจะน าเขา้สู่กระบวนการผลิต หรือ
เพื่อการตดัสินใจส่งสินคา้ไปใหลู้กคา้ การตรวจสอบจะท าโดยวิธีชกัตวัอยา่งจากของท่ีส่งมา แลว้ท า

ขอ้จ ากดักระบวนการ 
กรณีพิกดัขอ้ก าหนดเฉพาะ

แบบสองดา้น 
กรณีพิกดัขอ้ก าหนดเฉพาะ

แบบดา้นเดียว 

กระบวนการท่ีใชอ้ยูแ่ลว้ 1.33 1.13 

กระบวนการใหม่ 1.50 1.20 
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การตรวจสอบลกัษณะคุณภาพตามท่ีก าหนด จากผลของการตรวจสอบตวัอย่างจึงตดัสินใจว่าจะ
ยอมรับหรือปฏิเสธวตัถุดิบทั้งหมด 

 
 
ภาพที ่2.23  แผนภาพการสุ่มเพื่อการยอมรับ 
 
ท่ีมา:  อาจารยธ์ารินี อินทรประเสริฐ 
 

วตัถุประสงคข์องการชกัตวัอยา่งเพื่อการยอมรับนั้นกเ็พื่อตดัสินใจวา่จะยอมรับ หรือปฏิเสธ
ของท่ีส่งมา วตัถุประสงคอี์กประการหน่ึงคือ ก าหนดแนวทางหรือวิธีการค านวณค่าความเส่ียงใน
การรับวตัถุดิบท่ีมีระดบัคุณภาพท่ีก าหนดการชกัตวัอย่าง เพื่อการยอมรับมิไดใ้ชเ้พื่อการควบคุม
คุณภาพโดยตรง การควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นหน้าท่ีของแผนภูมิควบคุม กล่าวโดยสรุป 
วตัถุประสงคข์องการชกัตวัอยา่งเพื่อการยอมรับมีวตัถุประสงค ์คือ 

1.  เพื่อใชใ้นการตดัสินใจวา่จะยอมรับหรือปฏิเสธสินคา้มิใช่เพื่อประมาณการระดบั คุณภาพสินคา้ 
2.  แผนการชกัตวัอยา่งเพื่อการยอมรับ มิใช่วิธีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต

โดยตรง แต่เป็นแผนท่ีใชเ้พื่อการตดัสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสินคา้ในรุ่น (Lot) ท่ีส่งเขา้มา 
ถึงแมว้่าสินคา้ทุกรุ่นจะมีระดบัคุณภาพเท่ากนั แต่ผลของการชกัตวัอยา่งจะยอมรับบางรุ่น และบาง
รุ่นจะถูกปฏิเสธทั้งทีรุ่นท่ีไดรั้บการยอมรับกมิ็ไดมี้ระดบัคุณภาพดีกวา่รุ่นท่ีถูกปฏิเสธ 

3.  วิธีใชแ้ผนชกัตวัอยา่งเพื่อการยอมรับท่ีมีประสิทธิผลคือ อยา่ใชเ้พื่อการก าหนดระดบั
คุณภาพของสินคา้ แต่ใชเ้พื่อการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตท่ีไดส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ี
ตอ้งการ โดยทัว่ไปการตดัสินใจรับวตัถุดิบจากผูข้ายเพื่อน ามาใชใ้นการผลิตอาจท าได ้3 วิธีคือ 1. 
รับโดยไม่ตอ้งตรวจสอบเลย 2. ตรวจพินิจทุกช้ินหรือตรวจทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต ์แลว้คดัของเสีย
คืนผูข้าย หรือซ่อมแซมก่อนน าไปใช ้3. ชกัตวัอยา่ง โดยอาศยัแผนชกัตวัอยา่งเพื่อการยอมรับ แลว้
ตดัสินใจรับเฉพาะรุ่นท่ีผา่นตามกฎเกณฑเ์ท่นั้น ส่วนรุ่นท่ีไม่ผา่นตามกฎเกณฑอ์าจส่งคืนผูข้าย หรือ
ท าการตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นต ์เพื่อคดัช้ินท่ีเสียออก 
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การรับโดยไม่ตอ้งตรวจสอบเหมาะส าหรับกรณีท่ีสินคา้ท่ีส่งมามีของเสียนอ้ย ซ่ึงอาจได้
จากกระบวนการผลิตท่ีดี หรือจากผูท้  าการคดัของเสียออกแลว้ก่อนส่งสินคา้มาให้ ตวัอยา่งเช่น ถา้
ผูข้ายมีกระบวนการผลิตท่ีมีค่าอัตราส่วนสมรรถภาพกระบวนการ (PCR) เป็น 3 หรือ 4 ก็มี
ประโยชน์อะไรท่ีจะตอ้งท าการตรวจสอบสินคา้ท่ีส่งมา ส่วนการตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นตม์กัใช้
กบักรณีท่ีวตัถุดิบท่ีน ามาใชไ้ม่ไดม้าตรฐาน จะส่งผลถึงความเสียหายอย่างรุนแรง หรือก่อให้เกิด
ค่าใชจ่้ายสูง หรือเม่ือสมรรถภาพกระบวนการของผูข้ายไม่ดีพอ ส่วนการชกัตวัอยา่งเพื่อการยอมรับ
จะใชก้บักรณีดงัต่อไปน้ีคือ 
 1.  เม่ือการทดสอบเป็นแบบท าลาย ซ่ึงจะท าใหก้ารตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นต ์ท าลายของ       
                     ทั้งหมด 
                2.  เม่ือการตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นต ์ท่ีตน้ทุนสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัความเสียหายท่ีจะมี       
                     วตัถุดิบท่ีไม่ไดคุ้ณภาพผา่นเขา้สู่กระบวนการผลิต 

        3.  เม่ือมีของท่ีเหมือนกนัจ านวนมากท่ีตอ้งท าการตรวจสอบใชแ้ผนชกัส่ิงตวัอยา่งท่ีดีจะ
ท าให้ไดผ้ลดีเทียบเท่ากบัการตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นตแ์ต่มีตน้ทุนการตรวจสอบต ่า
กวา่ 

    4.  เม่ือไม่รู้ระดบัคุณภาพสินคา้ของผูข้าย 
    5.  เม่ือไม่ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบแบบอตัโนมติั 
                 6.  เม่ือการตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นต ์ท าให้เสียเวลารอคอยกว่าจะรู้ผลอาจไม่ทนัต่อการ     

ผลิตหรือการส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ 
   7.  เม่ือผูข้ายมีประวติัท่ีดีในการผลิตสินค้าตรงตามขอ้ก าหนดและผูซ้ื้อต้องการลด  

ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบวตัถุดิบ 
   8.  เม่ือผูข้ายมีประวติัท่ีดีในการผลิตสินคา้ตรงตามขอ้ก าหนดแต่เพราะความเสียหายจาก 

การรับวตัถุดิบท่ีไม่ตรงตามขอ้ก าหนดก่อให้เกิดปัญหาท่ีรุนแรงจึงยงัตอ้งอาศยัการ
ตรวจสอบโดยวิธีชกัตวัอยา่งแทนการยอมรับโดยไม่ตอ้งตรวจสอบ 
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2.5  ประเภทของแผนชักตัวอย่าง 
วิธีจ  าแนกประเภทท่ีนิยมใชโ้ดยทัว่ไป คือ การจ าแนกเป็นลกัษณะแอตริบิวต ์คือ ลกัษณะ

คุณภาพท่ีก าหนดเป็นค่า “ผา่น” หรือ “ไม่ผา่น” ส่วนลกัษณะแปรผนั หมายถึง ลกัษณะคุณภาพท่ีวดั
ค่าเชิงเลขออกมาได ้
 1.  แผนชกัตวัอยา่งแบบแอตตริบิวต ์ยงัแบ่งเป็นแบบชกัตวัอยา่งเชิงเด่ียว (Single sampling 
plan) แผนชักตวัอย่างเชิงคู่ (double sampling plan) แผนชักตวัอย่างหลายเชิง (multiple sampling 
plan) และแผนชกัตวัอยา่งเชิงล าดบั (sequential sampling plan) 
 2.  แผนชักตัวอย่างแบบแปรผนัแบ่งเป็นแผนชักตัวอย่างเพื่อควบคุมพารามิเตอร์ของ
กระบวนการ และแผนชกัตวัอยา่งเพื่อควบคุมสดัส่วนของเสียในรุ่น  
 3.  แผนชกัตวัอยา่งแบบอ่ืนๆ เป็นแผนชกัตวัอย่างชนิดพิเศษท่ีใชเ้พื่อการตดัสินใจยอมรับ
หรือปฏิเสธรุ่นสินคา้ ซ่ึงประกอบดว้ยแผนชกัตวัอยา่งเชิงต่อเน่ือง (continuous sampling plan) แผน
ชกัตวัอยา่งเชิงลูกโซ่ (chainsampling plan) และแผนชกัตวัอยา่งกระโดดขา้มรุ่น (skip-lot sampling 
plan)  

 
 

ภาพที ่2.24  แผนภาพแผน่ชกัตวัอยา่ง 
 
 2.5.1  นิยามและสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนชกัตวัอยา่งเพื่อการยอมรับ 
 อกัษรยอ่และนิยามต่อไปน้ีเป็นนิยามท่ีใชใ้นการอธิบายและสร้างแผนชกัตวัอยา่งเพื่อการ
ยอมรับ ซ่ึงประกอบดว้ย AOQ (Average Outgoing Quality) คุณภาพผา่นออกเฉล่ียหมายถึง ค่าท่ีใช้
วดัร้อยละของเสียของสินคา้ท่ีผา่นออกจากกระบวนการ AOQL (Average Outgoing Quality Limit) 
ขีดจ ากัดคุณภาพผ่านออกเฉล่ีย หมายถึง ค่าสูงสุดท่ีเป็นไปได้ของคุณภาพผ่านออกเฉล่ีย AQL 
(Acceptance Quality Level) ระดับคุณภาพท่ียอมรับ หมายถึง ระดับคุณภาพต ่าสุดของผูผ้ลิตซ่ึง
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ผูบ้ริโภคยอมรับว่าเป็นค่าเฉล่ียกระบวนการ ASN (Average Sample Number) จ  านวนตวัอยา่งเฉล่ีย 
หมายถึง จ านวนเฉล่ียของตวัอย่างท่ีตรวจสอบต่อรุ่นสินคา้ส าหรับแผนชกัตวัอย่าง ATI (Average 
Total Inspection) จ  านวนตรวจพินิจรวมเฉล่ีย หมายถึง จ านวนรวมทั้ งหมดของสินค้าท่ีต้อง
ตรวจสอบน ามาเฉล่ียกนัเป็นค่าจ านวนตรวจสอบต่อรุ่น LTPD (Lot Tolerance Percent Defective) 
จ านวนร้อยละบกพร่องท่ียอมไดใ้นรุ่น หมายถึง ระดบัคุณภาพต ่าสุดท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดใ้นรุ่นใดๆ 
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการอธิบายเร่ืองแผนชกัตวัอยา่งเพื่อการยอมรับ ประกอบดว้ย 
  N  คือ  จ  านวนรวมของหน่วยในรุ่น หรือขนาดรุ่น 
  n  คือ  จ  านวนตวัอยา่งหรือขนาดตวัอยา่ง 
  D  คือ  จ  านวนของเสียท่ีพบในรุ่นสินคา้ 
  X  คือ  จ  านวนของเสียท่ีจะพบในการชกัตวัอยา่ง 

C  คือ  เลขจ านวนยอมรับซ่ึงหมายถึง จ านวนของเสียสูงสุดท่ียอมให้มีอยู่ไดใ้น         
ตวัอยา่ง n 
P  คือ  สดัส่วนของเสีย 
Ṕ  คือ  ค่าประมาณการของสดัส่วนของเสีย 
Pa  คือ  ความน่าจะเป็นในการยอมรับรุ่น 
α  คือ  ความผดิพลาดแบบท่ี 1 หรือความเส่ียงของผูผ้ลิต (producer risk) คือความ
น่าจะเป็นการปฏิเสธรุ่นท่ีควรจะยอมรับ 
β  คือ  ความผิดพลาดแบบท่ี 2 หรือความเส่ียงของผูบ้ริโภค (consumer risk) คือ
ความน่าจะเป็นในการยอมรับรุ่นท่ีควรปฏิเสธ 

 การใชแ้ผนชกัตวัอยา่งเพื่อการยอมรับยอ่มเกิดความผิดพลาดได ้ความผิดพลาดน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 
แบบคือ ความผดิพลาดแบบท่ี 1 และความผดิพลาดแบบท่ี 2  
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ตารางที่ 2.4  ตารางการยอมรับระดบัคุณภาพสินคา้ 

 
 

2.6  แนวทางส าหรับการประยุกต์ใช้แผนชักตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ 
แผนชกัตวัอย่างเพื่อการยอมรับคือ ขอ้ความท่ีก าหนดจ านวนตวัอย่างท่ีจะท าการสุ่ม และ

เง่ือนไขเพื่อการรับหรือปฏิเสธรุ่น แผนชกัตวัอยา่งเพื่อการยอมรับมีหลายประเภท แต่ละประเภทมี
วตัถุประสงคใ์นการใชง้านแตกต่างกนัไป ตารางท่ี 2.6  แสดงแผนชกัตวัอยา่งท่ีเหมาะสมกบัการใช้
งานตามวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยทั่วไปการเลือกใช้แผนชักตัวอย่างใดข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงคข์ององคก์รและประวติัดา้นคุณภาพของผูข้ายสินคา้ นอกจากน้ีการใชแ้ผนชกัตวัอยา่ง
ไม่จ าเป็นตอ้งคงท่ีตลอดไปอาจเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มและเวลา ตวัอยา่ง เช่น ถา้ผูผ้ลิต
หรือผูข้ายมีประวติัดา้นคุณภาพท่ีดี ผูซ้ื้ออาจเร่ิมดว้ยแผนชกัตวัอย่างแบบแอตตริบิวด ์ผูซ้ื้ออาจลด
จ านวนตัวอย่างลงโดยเลือกแผนชักตัวอย่างแบบกระโดดข้าม และในท้ายท่ีสุดถ้าผู ้ขายมี
ประสบการณ์และสมรรถภาพ กระบวนการดีเยีย่ม ผูซ้ื้ออาจรับสินคา้โดยไม่ตอ้งตรวจสอบเลยก็ได ้
ในกรณีท่ีผูซ้ื้อไม่รู้ประวติัคุณภาพของผูข้าย อาจเร่ิมดว้ยกรใชแ้ผนชกัตวัอยา่งแบบแอตตริวด ์เพื่อ
ประกันระดบัคุณภาพว่าจะไม่ต ่ากว่าค่าเป้าหมายท่ีตอ้งการ และถา้แผนท่ีใช้ไดผ้ลดี และผูผ้ลิต
พิสูจน์ใหเ้ห็นว่ามีสมรรถภาพกระบวนการเป็นท่ีน่าพอใจ ผูซ้ื้ออาจเปล่ียนจากแผนชกัตวัอยา่งแบบ
แปรผนั และในทา้ยท่ีสุดผูซ้ื้ออาจใชข้อ้มูลจากแผนชกัตวัอย่างแบบแปรผนัร่วมกบัความพยายาม
ของผูผ้ลิต เพื่อสร้างระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตการควบคุมกระบวนการผลิตอยา่ง
ต่อเน่ืองและเอาจริงเอาจงัจะช่วยพฒันาสมรรถภาพระบวนการขอ้งผูผ้ลิต จนถึงขั้นท่ีไม่จ าเป็นตอ้ง
ตรวจสอบเลยกไ็ด ้
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ตารางที่ 2.5  แนวทางประยกุตใ์ชแ้ผนชกัตวัอยา่งเพื่อยอมรับ 
 

วตัถุประสงค์ 
แผนชักตัวอย่าง 
แบบเอตตริบิวต์ 

แผนชักตัวอย่างแบบแปรผนั 

1. ประกนัระดบัคุณภาพส าหรับ 
ผูผ้ลิต/ผูบ้ริโภค 
2. รั ก ษ า ร ะ ดับ คุณภ าพต าม
เป้าหมาย 
3. ประกนัระดบัคุณภาพ 
4. ลดจ านวนตวัอยา่ง 
5. ลดการตรวจสอบเม่ือประวติั
คุณภาพดี 
6. ประกันคุณภาพไม่ให้ต  ่ากว่า
เป้าหมาย 

- เ ลื อ ก แ ผนชั ก ตัว อ ย่ า ง 
ส าหรับเส้นโคง้ QC 
- ระบบAQL, MIL, STD, 
105D 
- ระบบ  AOQL แผนของ
ดอดจ-์โรมิก 
- แผนชกัตวัอยา่งเชิงลูกโซ่ 
- แ ผนซั ก ตั ว อ ย่ า ง แ บบ
กระโดดขา้มแผนซกัตวัอยา่ง
เชิงคู่ 

- เลือกแผนชกัตวัอยา่ง
ส าหรับเส้นโคง้ OC ท่ี
ก าหนดระบบ AQL, MIL, 
STD, 105D 
- ระบบ AOQL 
- การวดัขีดจ ากดัเชิงแคบ 
- แผนชกัตวัอยา่ง กระโดด
ขา้ม, แผนชกัตวัอยา่งเชิงคู่ 
- แผน LTPD การทดสอบ
สมมติฐาน 

 
ท่ีมา:  กิติศกัด์ิ พลอยพานิช 
 
  2.6.1  ระดบัคุณภาพท่ียอมรับได ้(Acceptable Quality Level:AQL) 
    ระดบัคุณภาพท่ียอมรับ (Acceptable Quality Level:AQL) หมายถึง ระดบัของคุณภาพท่ี
ใช้เป็นจุดประสงค์ของการตรวจสอบแบบชักส่ิงตวัอย่าง ซ่ึงถือให้เป็นค่าเฉล่ียความบกพร่อง 
(Process Average) ท่ียอมให้เกิดในผลิตภัณฑ์ เม่ือมีการตรวจสอบลอตอย่างต่อเน่ือง ในการ
ก าหนดค่า.AQL.จะก าหนดภายใต้ค่าความเส่ียง.(Risk).ท่ียอมให้เกิดจากการชักตัวอย่างโดย
ค่า.AQL.จะหมายถึงขอ้บกพร่องต่อร้อยหน่วยของผลิตภณัฑ์หรือจ านวนร้อยละของผลิตภณัฑ์
บกพร่องท่ีมีในลอต.ซ่ึงจะท าให้มีโอกาสมากท่ีสุดในการยอมรับลอต .เม่ือมีความตอ้งการของ
มาตรฐาน.MIL-STD.105E.ก าหนดให้มีการใช.้AQL.กบัอกัษรรหัสของขนาดส่ิงตวัอย่างและโดย
เจตนาของมาตรฐานมิไดมี้ความหมายให้ผูส่้งมอบน าผลิตภณัฑ์ท่ีบกพร่องมารวมไวใ้นลอตท่ีท า
การตรวจสอบแต่ทั้งน้ีเป็นเพียงการยอมให้เกิดเพียงเพื่อรองรับความไม่แน่นอน (Variability) จาก
ระบบการผลิตท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมแลว้เท่านั้น นอกจากน้ีค่า AQL ในมาตรฐาน MIL-STD-105E 
น้ียงัสามารถก าหนดเป็น.AQL.รวมของกลุ่มขอ้บกพร่อง หรือแยกเป็น.AQL.ของขอ้บกพร่องแต่ละ
รายการ แต่ถ้าก าหนด.AQL.ของขอ้บกพร่องแต่ละรายการแล้ว ก็ควรเพิ่ม AQL รวมของกลุ่ม
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ขอ้บกพร่องไวด้ว้ย ค่าของ AQL ท่ีไม่เกิน 10% นั้นสามารถใชไ้ดก้บัจ านวนผลิตภณัฑบ์กพร่องคิด
เป็นร้อยละหรือขอ้บกพร่องต่อร้อยหน่วยของผลิตภณัฑ ์ส าหรับกรณีท่ี AQL มากกว่า 10% ใหร้ะบุ
เป็นขอ้บกพร่องต่อร้อยหน่วยของผลิตภณัฑเ์ท่านั้น ค่า AQL ท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน MIL-STD-105E 
เป็นค่า AQL ท่ีนิยม (Preferred AQL) ซ่ึงมีการก าหนดตามอนุกรมเรขาคณิตขนาด √10

5  หรือเท่ากบั  
1.58489 โยเร่ิมจาก 0.01% ในกรณีท่ีค่า.AQL.ท่ีระบุ.(Specifying AQL).มีค่าไม่ตรงกบั AQL.ท่ีนิยม
ซ่ึงระบุไวใ้นมาตรฐาน ก็ไม่สามารถใชม้าตรฐานน้ีได.้จึงมีความจ าเป็นตอ้งปรับให้ค่า.AQL.ท่ีระบุ
ให้ตรงกบัค่า AQL.ในมาตรฐาน.โดยแนะน าว่าอาจจะท าการปรับค่าโดยการใชต้ารางท่ี.3.2.ซ่ึงเป็น
ตารางแปลงค่า AQL ของมาตรฐาน ANSI/ASQC Z1.9 (1980) ในการตรวจสอบเก่ียวกบัขอ้บกพร่อง
นั้น การก าหนดค่า AQL จะข้ึนอยูก่บัระดบัความรุนแรงของขอ้บกพร่องท่ีตรวจ โดย Mitra (1993) 
แนะน าให้ใช้ค่า AQL ไม่เกิน 0.10% ส าหรับขอ้บกพร่องวิกฤต 1.0% ส าหรับขอ้บกพร่องส าคญั 
และ.2-4% ส าหรับขอ้บกพร่องย่อย และถา้มีการตรวจสอบพร้อมกนัให้ก าหนดขนาดส่ิงตวัอย่าง
เท่ากบัขนาดส่ิงตวัอยา่งท่ีใหญ่ท่ีสุดของแต่ละระดบัความรุนแรงของขอ้บกพร่อง 
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ตารางที่ 2.6  ตารางแปลงค่า AQL 
 

ส าหรับค่า AQL ท่ีระบุ 
ซ่ึงตกในช่วงต่อไปน้ี 

ค่า AQL ท่ีใหใ้ช ้

      -             ถึง   0.109 
0.110      ถึง   0.164 
0.165       ถึง   0.279 
0.280        ถึง   0.439 
0.440        ถึง   0.699 

             0.770        ถึง   1.09 
1.10          ถึง   1.64 
1.65           ถึง   2.79 
2.80           ถึง   4.39 
4.40           ถึง   6.99 

  7.00           ถึง   10.90 

0.10 
0.15 
0.25 
0.40 
0.65 
1.0 
1.5 
2.5 
4.0 
6.5 

 10.0  

 
 
2.7  การตรวจสอบ (Inspection) 

มาตรฐาน MIL-STD-105E ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความส าหรับค าว่า “การตรวจสอบ” ว่าหมายถึง
กระบวนการในการวดั (Measuring) การสอบ (Examining) และการทดสอบ (Testing) ตลอดวิธีการ
อ่ืนๆ ในอนัท่ีจะเปรียบเทียบคุณภาพของหน่วยผลิตภณัฑ์กบัความตอ้งการ การตรวจมาตรฐาน 
MIL-STD-105E น้ี จะเป็นการตรวจสอบแบบเชิงคุณภาพ (Inspection by Attributes) ซ่ึงหมายถึง 
การตรวจสอบท่ีมีการจ าแนกคุณภาพของหน่วยผลิตภณัฑท่ี์รับการตรวจออกเป็นผลิตภณัฑท่ี์ดี กบั 
ผลิตภัณฑ์บกพร่อง หรืออาจหมายถึงการตรวจสอบท่ีมีการนับจ านวนขอ้บกพร่องของหน่วย
ผลิตภณัฑท่ี์ตรวจ ทั้งน้ีโดยการพิจารณาเปรียบเทียบกบัความตอ้งการท่ีก าหนดให ้
 ตามความตอ้งการดา้นแผนการชกัส่ิงตวัอยา่งของมาตรฐาน MIL-STD-105E ไดก้ าหนดให้
ระดับของการตรวจสอบ (Inspection Level) โดยระดับของการตรวจสอบน้ีจะเป็นตัวบ่งช้ีถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของลอตหรือแบชกับขนาดส่ิงตวัอย่าง และระดับการตรวจสอบท่ี
แตกต่างกนัจะท าใหมี้ความเส่ียงส าหรับผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัออกไป นอกจากน้ีการก าหนดระดบั
การตรวจสอบจะตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรในคู่สัญญาหรือในคู่มือคุณภาพ MIL-STD-105E ได้
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แบ่งระดับการตรวจสอบออกเป็น 3 ระดับ คือระดับท่ี I, II และ III โดย Juran and gryna (1993) 
เสนอว่าแนวความคิดของระดบัของการตรวจสอบน้ี เป็นการยอมให้ผูใ้ชม้าตรฐานตดัสินใจเลือก
บนความสมดุลระหว่างค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหากมีขอ้บกพร่องหลุด
รอดจากการตรวจสอบออกไป โดยปริมาณของการตลาดสอบทั้งสามระดบัน้ีจะมีค่าอยา่งหยาบๆ ท่ี
จดัส่วน 0.4:1.0:16 

โดยปกติแลว้ หากมิไดมี้การระบุระดบัใดๆ ในคู่สัญญาจะใชร้ะดบัการตรวจสอบท่ี II ใน
กรณีท่ีตอ้งการลกัษณะแตกต่างนอ้ยลง (Less Discrimination) จะใชร้ะดบัการตรวจสอบท่ี I และใน
กรณีท่ีตอ้งการลกัษณะแตกต่างมากข้ึน (Greater Discrimination) แลว้จะใชร้ะดบัการตรวจสอบท่ี 
III นอกจากน้ี ในความตอ้งการของมาตรฐาน MIL-STD-105E ยงัไดก้ าหนดใหมี้ระตรวจสอบพิเศษ
อีก 4 ระดบั s-1, s-2, s-3, s-4 โดยระดบัดงักล่าวน้ีจะใชใ้นกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชส่ิ้งตวัอยา่งขนาดเลก็
กว่าการตรวจสอบทั้งไปและจะตอ้งยอมให้มีความเส่ียงในการชกัส่ิงตวัอยา่ง (Sampling Risk) มาก
ข้ึน ในกรณีท่ีเลือกระดบัการตรวจสอบ S-1 ถึง S-4 น้ี จะตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัเพือ่หลีกเล่ียงกรณี 
AQL ไม่เป็นไปตามระดบัการตรวจสอบเหล่าน้ี หรืออีกนยัหน่ึงคือ จุดประสงคข์องการใชร้ะดบัการ
ตรวจสอบพิเศษน้ีก็เพื่อให้มีขนาดส่ิงตวัอยา่งเล็กท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เช่น ถา้หากใช ้S-1 ขนาด
ส่ิงตวัอยา่งจะไม่ใหญ่กวา่อกัษรรหสั D ซ่ึงจะเทียบเท่ากบัขนาดส่ิงตวัอยา่ง 8 แต่ถา้หาก AQL เท่ากบั 
0.10% แลว้ก็จะไม่เคยไดใ้ชร้ะดบัการตรวจสอบ S-1 เลยทั้งน้ีเพราะขนาดส่ิงตวัอยา่งท่ีต ่าสุดเท่ากบั 
125 เป็นตน้ 
 
2.8  วธีิการตรวจสอบและกฎการสับเปลีย่น (Inspection Procedures and Switching Rule) 

ตามความตอ้งการของมาตรฐาน MIL-STD-105E ไดแ้บ่งความเขม้งวดของการตรวจสอบ
ออกเป็น 3 แบบคือ แบบปกติ ( Normal Inspection), แบบเคร่งครัด (Tightened Inspection) และ
แบบผอ่นคลาย (Redeced Inspection) โดยทัว่ไปใหเ้ร่ิมตน้ตรวจสอบดว้ยแผนการท่ีมีความเขม้งวด
ของการตรวจสอบแบบปกติเสมอแลว้จึงให้ใชก้ฎการสับเปล่ียนโดยจะท าการสับเปล่ียนตามความ
ต้องการของมาตรฐาน MIL-STD-105E น้ี ให้ประยุกต์ใช้กับแต่ละระดับของขอ้บกพร่องและ
ผลิตภณัฑบ์กพร่องอยา่งอิสระต่อกนัซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.8.1  การสบัเปล่ียนวิธีการตรวจสอบแบบปกติเป็นแบบเคร่งครัด 

  ในขณะท่ีมีการตรวจสอบแบบปกตินั้น ถา้มีลอตหรือแบชไดรั้บการปฎิเสธ 2 ลอตหรือ
แบชในจ านวนตรวจสอบท่ีต่อเน่ืองกนั 2, 3, 4 หรือ 5 ลอตหรือแบชในการตรวจสอบแรกเร่ิมแลว้ 
ใหส้บัเปล่ียนไปใชก้ารตรวจสอบแบบเคร่งคดั 
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  2.8.2  การสบัเปล่ียนวิธีการตรวจสอบแบบเคร่งครัดเป็นแบบปกติ 
                 ในขณะท่ีมีการตรวจสอบแบบเคร่งครัดนั้น ถา้มีลอตหรือแบชจ านวน 5 ลอตหรือแบชท่ี
ต่อเน่ืองกนัไดรั้บการยอมรับจากการตรวจสอบแรกเร่ิมแลว้ใหส้ับเปล่ียนไปใชก้ารตรวจสอบแบบ
ปกติ 
 2.8.3  การสบัเปล่ียนวิธีการตรวจสอบแบบปกติเป็นแบบผอ่นคลาย 
          ในขณะท่ีมีการตรวจสอบแบบปกตินั้ น ถ้าเง่ือนไขต่อไปน้ีทั้ งหมดเป็นจริงแล้ว ให้
สบัเปล่ียนไปใชก้ารตรวจสอบแบบผอ่นคลาย 
           1.  มีลอตหรือแบชจ านวน 10 ลอตหรือแบชท่ีต่อเน่ืองกนั (หรืออาจจะมากกว่า 10 ลอต
หรือ แบช ไดรั้บการยอมรับจากการตรวจสอบแรกเร่ิมและ 
               2.  จ  านวนทั้งหมดของขอ้บกพร่องหรือผลิตภณัฑบ์กพร่องในขนาดส่ิงตวัอย่างทั้งหมด
ของ  10 ลอตหรือแบชนั้น หรืออาจจะมากกวา่ 10 ลอตหรือแบช 
                 3.  กระบวนการผลิตลอตหรือแบชนั้นอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและ 
                 4.  นโยบายการตรวจสอบ ยอมใหมี้การใชก้ารตรวจสอบแบบผอ่นคลาย (โดยกรณีน้ีควร
มีการระบุเง่ือนไขในคู่สญัญาดว้ย) 
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ตารางที่ 2.7  อกัษรรหสัส าหรับขนาดส่ิงตวัอยา่ง  
 

 
 
ท่ีมา:  ดร. พิชิต สุขเจริญพงษ ์  
 
ตารางที ่2.8  แผนการชกัตวัอยา่งเชิงเด่ียวส าหรับการตรวจสอบแบบเคร่งครัด 
 

 
 
 ท่ีมา:  ดร. พิชิต สุขเจริญพงษ ์  
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2.9  การวิเคราะห์ FMEA 
การวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect 

Analysis : FMEA) เป็นวิธีการในการก าหนดแนวโนม้ท่ีจะเกิดสภาพความลม้เหลวท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการ เป็นการประเมินความเ ส่ียงร่วมกบัความลม้เหลวแบบต่างๆ ล าดบั
ความส าคญัของสภาพการลม้เหลวข้ึนอยูก่บัความเร่งด่วนหรือสภาพของความลม้เหลวนั้น และใน
การป้องกนัก็เช่นกนัจะด าเนินการก่อนหลงัตามความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ผลลพัธ์ท่ีได้
จากการท า FMEA คือ ตาราง FMEA ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงจุดเปราะบางของผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการท่ีอาจเกิดความลม้เหลวได ้นอกจากน้ีตารางน้ียงัแสดงใหเ้ห็นถึง ระดบัความเส่ียงของ
ความลม้เหลวแต่ละส่วน, ความจ าเป็นในการแก้ไข (หรือทั้ งในส่วนท่ีแก้ไปแลว้ด้วย) เพื่อให้
ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการมีความสมบูรณ์มากข้ึน ตาราง FMEA น้ีแบ่งออกเป็น 16-17 ช่อง โดย
ในแต่ละช่องจะสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ี FMEA ตอ้งการ FMEA เป็นเคร่ืองมือการวิเคราะห์เชิงรุก 
ช่วยให้วิศวกรไดด้ าเนินการป้องกนัก่อนท่ีจะเกิดความลม้เหลวนั้นข้ึน หรือก่อนท่ีจะมีการปล่อย
ผลิตภณัฑห์รือเร่ิมกระบวนการผลิต นอกจากน้ียงัช่วยวิศวกรป้องกนัผลกระทบดา้นลบจากความ
ลม้เหลวท่ีจะไปถึงมือลูกคา้ เป้าหมายหลกัคือการก าจดัสาเหตุของความลม้เหลวและเพิ่มโอกาสใน
ตรวจพบก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย ผลจากการท่ีได้รับจากการการท า FMEA ท่ีดีจะช่วยให้ได้
ผลผลิตท่ีดี คุณภาพดี มีเสถียรภาพ และแน่นอนวา่สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งมาก 
(กิติศกัด์ิ พลอยพานิชเจริญ)  
       2.9.1  จุดมุ่งหมายของ FMEA 
                 1.  หยบิยกและพิจารณาปัญหา ท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตสินคา้ 
                 2.  หาแนวทางในการขจดัหรือลดค่าความเส่ียง หรือโอกาส ท่ีจะเกิดปัญหาใหน้อ้ยลง 

           3.  เป็นการบนัทึกเอกสารในระบบการผลิตซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
  2.9.2.  FMEA มีอยู ่3 ส่วนดงัน้ี 
                 1.  Design FMEA ใชส้ าหรับส่วนประกอบหรือส่วนยอ่ยของระบบ (ออกแบบ) 
    2.  Process FMEA ใชส้ าหรับกระบวนการผลิตหรือกระบวนการประกอบ 
         3.  Service FMEA  ใชส้ าหรับงานบริการ 
  2.9.3.  ขั้นตอนการท า FMEA 
         1.  ก าหนดล าดบัขั้นตอนของการวิเคราะห์ 
         2.  ศึกษาล าดบัข้ึนตอนของแต่ละกระบวนการ/การออกแบบ 
         3.  อธิบายลกัษณะของงานหรือหนา้ท่ีของแต่ละขั้นตอน 
         4.  ระบุขอ้บกพร่องท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนทั้งหมด 
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         5.  ทบทวนหนา้ท่ีหลกัและขอ้บกพร่องท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน 
         6.  ระบุผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแต่ละขอ้บกพร่อง 
         7.  ระบุสาเหตุของแต่ละขอ้บกพร่องท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน 
         8.  ระบุการป้องกนัในปัจจุบนั 
         9.  ใหค้ะแนนความรุนแรง โอกาสในการเกิด และ ความสามารถในการตรวจจบั 
         10.  ค  านวณค่า RPN (Risk Priority Number) 
         11.  ก าหนดค่า RPN ท่ีตอ้งแกไ้ข 
         12.  ระบุวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุง ผูรั้บผดิชอบ พร้อมวนัก าหนดเสร็จ 
         13.  ทบทวนค่า RPN ใหม่หลงัจากเสร็จส้ินการแกไ้ข 
   2.9.4  ประโยชน์ของ  FMEA 
                 1.  สามารถแยกแยะและล าดบัความส าคญัของขอ้ผดิพลาดรวมทั้งผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้ง 
                 2.  เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์หาแนวทางในการแกไ้ขล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัไมใ้ห้เกิด
ปัญหาหรือลดปัญหาลง 
                 3.  เก็บหลกัฐานเชิงประวติัศาสตร์ ส าหรับอา้งอิงในอนาคตเม่ือมีความตอ้งการท่ีจะ
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงระบบการผลิตหรือผลิตภณัฑ ์
                 4.  สร้างความมัน่ใจใหที้มงานในการวิธีป้องกนัปัญหาและของเสียต่างๆ 

   5.  ใชใ้นการเสนอผลงานท่ีมีระบบระเบียบและขั้นตอนท่ีดีใหฝ่้ายบริหารไดรั้บทราบและ
พิจารณาแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
                 6.  มีการน าปัญหาข้อบกพร่องท่ีเก่ียวข้องหรือเกิดข้ึนในอดีตมาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ท าการผลิตหรือออกแบบ 

   7.  ใชแ้สดงสาเหตุหรือกลไกของปัญหา และ ขอ้บกพร่องท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน 
   8.  ลดเวลาในการพฒันาสินคา้ และ ค่าใชจ่้าย 
   9.  เป็นระบบป้องกนัท่ีสร้างข้ึนเพื่อการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

 โดยแนวทางการท า FMEA โดยละเอียดนั้นสามารถติดตามดูไดใ้น FMEA Procedure guide ซ่ึง
เป็นแบบแผนท่ีมีการใชโ้ดยทัว่ไป ขอ้มูลท่ีส าคญัเป็นจุดวิกฤติบนตาราง FMEA คือ Risk Priority 
Number (R.P.N) หรือ ตวัเลขล าดบัความส าคญั ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีใชแ้บ่งแยกระดบัความเส่ียงของ 
ความลม้เหลว และแสดงใหเ้ห็นความเร่งรีบในการจดัการกบัความลม้เหลวนั้น 
  2.9.5  ค่า RPN เป็นผลมาจากส่วนประกอบ 3 ตวัคือ Severity (S) เป็นความรุนแรงของ
ผลกระทบท่ี เ กิดจากความล้ม เหลว  Occur rence  (O)  เ ป็นโอกาส ท่ีจะ เ กิด ข้ึนจาก
สา เหตุนั้ นว่ า บ่อย เพี ยงใด  Detection (D) เ ป็นความสามารถในการตรวจจับและ
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ป้องกันไม่ให้ เ กิดความล้ม เหลว ข้ึนได้ดี เพียงใด ดังนั้ น ค่า  RPN เ ป็นดัง น้ี   
                RPN = S x O x D ซ่ึงค่า S, O และ D จะถูกบันทึกอยู่ในตารางของ FMEA 
ด้วย  ตาราง FMEA เ ป็นเอกสารท่ีมี ชีวิต  มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตั้ งแต่ เ ร่ิมท า
ค ร้ังแรกเ ม่ือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการเ ร่ิม ข้ึนจากการออกแบบ จนกระทั่งอยู่ ใน
สถานะท่ีผลิตภัณฑ์นั้ นยกเ ลิกใช้  เ ม่ือเหตุการณ์วิกฤต ข้ึนจะต้องมีการปรับปรุงตาราง 
FMEA ให้ทันสมัยโดยกรณีท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงมีดัง น้ี  
        1.  เม่ือมีผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีตอ้งท าการออกแบบหรือกระบวนการใหม่เพิ่มข้ึน  
        2.  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสถานะท่ีส าคญัของการท างานในกระบวนการ เช่น parameter 
ต่างๆ เป็นตน้  
                 3.  เม่ือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการได้รับการเปล่ียนแปลง  
                 4.  เม่ือมีกฎระเบียบหรือกฎหมายตั้งข้ึนใหม่และกระทบต่อผลิตภณัฑ ์หรือ กระบวนการผลิต  
                 5.  เ ม่ือ มีข้อ ร้อง เ รียนจากลูกค้าในเ ร่ือ งของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต 
                 6.  เม่ือมีว่ามีความผิดพลาดข้ึนในตาราง  FMEA หรือ  มีขอ้มูลใหม่ๆ ท่ีส่งผลกระทบ
ปรากฏออกมา 
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ตารางที ่2.9  เกณฑป์ระเมินความรุนแรง (S) ส าหรับ PFMEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบ 

เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ
การจดัการระดบัน้ีจะใชเ้ม่ือแนวโนม้
ความลม้เหลวท่ีท าใหเ้กิดขอ้บกพร่อง
ต่อลูกค้าสุดท้าย/หรือในการผลิต /
ประกอบ ลูกค้าสุดท้ายควรจะถูก
พิ จ า รณา ก่ อน เสมอ  กร ณี ท่ี เ กิ ด
เหตุการณ์ไดท้ั้ง 2 ลกัษณะใหเ้ลือกใช้
ค่าความรุนแรงท่ีมากกวา่ (ผลกระทบ
ต่อลูกคา้) 

เกณฑ ์: ความรุนแรงของผลกระทบการ
จดัการระดบัน้ีจะใชเ้ม่ือแนวโนม้ความ
ลม้เหลวท่ีทาใหเ้กิดขอ้บกพร่องต่อลูกคา้
สุดทา้ย/หรือในการผลิต/ประกอบ ลูกคา้
สุดทา้ยควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ไดท้ั้ง 2 ลกัษณะใหเ้ลือกใชค้่า
ความรุนแรงท่ีมากกวา่ (ผลกระทบต่อการ
ผลิต/ประกอบ) 
  

ระดบั 

อั น ต ร า ย
ร้ายแรงโดย
ไ ม่ มี ก า ร
เ ตื อ น
ล่วงหนา้ 

อันดับความ รุนแรง สู งมาก  เ ม่ื อ
แนวโนม้ความลม้เหลวส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภยั,การท างานของยาน
ยนต์และ /ห รือไ ม่สอดคล้องกับ
กฎระเบียบของรัฐโดยไม่มีการเตือน 

หรืออาจส่งผลอันตรายต่อผู ้ปฏิบัติงาน
(เคร่ืองจักร , การประกอบ) โดยไม่มีการ
เตือน 10 

อั น ต ร า ย
ร้ายแรงโดย
มีการเตือน
ล่วงหนา้ 

อันดับความ รุนแรง สู งมาก  เ ม่ื อ
แนวโนม้ความลม้เหลวส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภยั,การทางานของยาน
ยนต์  และ /หรือไม่สอดคล้องกับ
กฎระเบียบของรัฐโดยมีการเตือน 

หรืออาจส่งผลอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน
(เคร่ืองจกัร, การประกอบ) โดยมีการเตือน 

9 
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ตารางที ่ 2.9  เกณฑป์ระเมินความรุนแรง (S) ส าหรับ PFMEA (ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผลกระทบ 
 
 

เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ
ก า ร จั ด ก า ร ร ะ ดับ น้ี จ ะ ใ ช้ เ ม่ื อ
แนวโน้มความลม้เหลวท่ีท าให้เกิด
ขอ้บกพร่องต่อลูกคา้สุดทา้ย/หรือใน
การผลิต/ประกอบ ลูกคา้สุดทา้ยควร
จะถูกพิจารณาก่อนเสมอ กรณีท่ีเกิด
เห ตุ ก า ร ณ์ ได้ทั้ ง  2 ลักษณะให้
เลือกใช้ค่าความรุนแรงท่ีมากกว่า
(ผลกระทบต่อลูกคา้ 

เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบการ
จัดการระดับน้ีจะใช้เ ม่ือแนวโน้มความ
ล้มเหลวท่ีทาให้เกิดข้อบกพร่องต่อลูกค้า
สุดท้าย/หรือในการผลิต/ประกอบ ลูกค้า
สุดทา้ยควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ไดท้ั้ง 2 ลกัษณะใหเ้ลือกใชค้่า
ความรุนแรงท่ีมากกว่า (ผลกระทบต่อการ
ผลิต/ประกอบ) 

 
 
 
 
 
ระดบั 

 
สูงมาก 

ความบกพร่องซ่ึงท าให้ยานยนต์/
ส่วนประกอบไม่สามารถใชง้านได้
(สูญเสียความสามารถในการทางาน
ตามจุดประสงคพ์ื้นฐาน) 

หรือผลิตภณัฑ์ตอ้งถูกจากดัท้ิง(100%)หรือ
ยานยนต์/ส่วนประกอบ ต้องถูกซ่อมใน
หน่วยงานซ่อมดว้ยระยะเวลาเกิน 1 ชัว่โมง 

8 

 
 

สูง 

ความบกพร่องซ่ึงท าให้ยานยนต์ / 
ส่ วนประกอบมีสมรรถนะการ
ท างานท่ีลดลงแต่ยงัใชง้านไดท้าให้
ลูกคา้ไม่พอใจอยา่งมาก 

หรืออาจต้องมีการคัดแยกผลิตภัณฑ์และ
บางส่วนตอ้งถูกกาจัดท้ิง(น้อยกวา้ 100%) 
หรือยานยนต/์ส่วนประกอบตอ้งถูกซ่อมใน
หน่วยงานซ่อม ดว้ยระยะเวลาระหว่างคร่ึง
ถึง 1 ชัว่โมง 

7 



44 

ตารางที่ 2.9  เกณฑป์ระเมินความรุนแรง (S) ส าหรับ PFMEA (ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ผลกระทบ 

 

เกณฑ ์: ความรุนแรงของผลกระทบการ
จดัการระดบัน้ีจะใชเ้ม่ือแนวโน้มความ
ลม้เหลวท่ีท าใหเ้กิดขอ้บกพร่องต่อลูกคา้
สุดทา้ย/หรือในการผลิต/ประกอบ ลูกคา้
สุดท้ายควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอ 
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไดท้ั้ง 2 ลกัษณะให้
เ ลือกใช้ค่ าความ รุนแรง ท่ีมากกว่า
(ผลกระทบต่อลูกคา้ 

เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบ
การจดัการระดบัน้ีจะใชเ้ม่ือแนวโน้ม
ความลม้เหลวท่ีทาให้เกิดขอ้บกพร่อง
ต่อลูกค้าสุดท้าย/หรือในการผลิต/
ประกอบ ลูกค้าสุดท้ายควรจะถูก
พิ จ า ร ณ า ก่ อ น เ ส ม อ ก ร ณี ท่ี เ กิ ด
เหตุการณ์ไดท้ั้ง 2 ลกัษณะให้เลือกใช้
ค่าความรุนแรงท่ีมากกว่า (ผลกระทบ
ต่อการผลิต/ประกอบ) 

 
 
 
 
 
ระดบั 

ปานกลาง 

ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ซ่ึ ง ย า น ย น ต์ /
ส่วนประกอบได้แต่ส่วนประกอบท่ี
เก่ียวกบัความสะดวกสบายไม่สามารถ
ใชง้านไดท้าใหลู้กคา้ไม่พอใจ 

หรือส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ(์นอ้ยกวา้ 
100%) อาจต้องถูกกาจัดท้ิง โดยไม่
ต้ อ ง คั ด แ ย ก  ห รื อ ย า น ย น ต์ /
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ต้ อ ง ถู ก ซ่ อ ม ใ น
หน่วยงานซ่อม ดว้ยระยะเวลาไม่เกิน
คร่ึงชัว่โมง 

6 

ต ่า 

ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องใน
ดา้นพอดี, การตกแต่, เสียงสั่นดงั ลูกคา้ 

หรือผลิตภณัฑ์ (100%) อาจถูกแกไ้ข,้ 
หรือยานยนต์/ส่วนประกอบ ตอ้งถูก
ซ่อมนอกสายการผลิตโดยไม่ต้อง
ส่งไปยงัหน่วยงานซ่อม 

8 
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ตารางที ่2.9  เกณฑป์ระเมินความรุนแรง (S) ส าหรับ PFMEA (ต่อ) 
 

 
 
ผลกระทบ 

 

เกณฑ ์: ความรุนแรงของผลกระทบการ
จดัการระดบัน้ีจะใชเ้ม่ือแนวโน้มความ
ลม้เหลวท่ีท าใหเ้กิดขอ้บกพร่องต่อลูกคา้
สุดทา้ย/หรือในการผลิต/ประกอบ ลูกคา้
สุดท้ายควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอ 
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไดท้ั้ง 2 ลกัษณะให้
เ ลือกใช้ค่ าความ รุนแรง ท่ีมากกว่า
(ผลกระทบต่อลูกคา้) 

เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบการ
จัดการระดับน้ีจะใช้เม่ือแนวโน้มความ
ลม้เหลวท่ีทาให้เกิดขอ้บกพร่องต่อลูกคา้
สุดทา้ย/หรือในการผลิต/ประกอบ ลูกคา้
สุดทา้ยควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอกรณี
ท่ีเกิดเหตุการณ์ไดท้ั้ง 2 ลกัษณะใหเ้ลือกใช้
ค่าความรุนแรงท่ีมากกว่า (ผลกระทบต่อ
การผลิต/ประกอบ) 

 
ระดบั 

 
 

ต ่ามาก 

ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องใน
ดา้นพอดี, การตกแต่, เสียงสั่นดงั ลูกคา้
ส่วนใหญ่ (มากกวา่ 75%) สังเกตได ้

ห รือผ ลิตภัณฑ์อ าจ ถูกคัดแยก  และ
บางส่วน (น้อยกว่า 100%) ถูกแกไ้ขโ้ดย
ไม่มีการกาจัดท้ิง , โดยการแกไ้ขกระท า
ในสายการผลิตแต่นอกหน่วยผลิต 

4 

 
 
เลก็นอ้ย 

ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องใน
ดา้นพอดี, การตกแต่, เสียงสั่นดงั ลูกคา้
ส่วนใหญ่ (มากกวา่ 50%) สังเกตได ้

หรือผลิตภณัฑ์บางส่วน (นอ้ยกว่า 100%) 
ถูกแก้ไขโ้ดยไม่มีการกาจัดท้ิง, โดยการ
แก้ไขการกระทาสายการผลิตแต่นอก
หน่วยผลิต 

 
 

3 

 
เลก็นอ้ย
มาก 

ส่วนประกอบมีความไม่สอดคล้องใน
ดา้นพอดี, การตกแต่, เสียงสั่นดงั ลูกคา้
ส่วนใหญ่ (มากกวา่ 25%) สังเกตได ้

หรือผลิตภณัฑ์บางส่วน (นอ้ยกว่า 100%) 
ถูกแก้ไขโ้ดยไม่มีการกาจัดท้ิง, โดยการ
แก้ไขการกระท าสายการผลิตแต่นอก
หน่วยผลิต 

2 
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ตารางที ่2.9  เกณฑป์ระเมินความรุนแรง (S) ส าหรับ PFMEA (ต่อ) 
 

ผลกระทบ 
 

เกณฑ์ : ความรุนแรงของผลกระทบการ
จัดการระดับน้ีจะใช้เม่ือแนวโน้มความ
ลม้เหลวท่ีท าให้เกิดขอ้บกพร่องต่อลูกคา้
สุดทา้ย/หรือในการผลิต/ประกอบ ลูกคา้
สุดทา้ยควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอ กรณี
ท่ีเกิดเหตุการณ์ไดท้ั้ง 2 ลกัษณะใหเ้ลือกใช้
ค่าความรุนแรงท่ีมากกว่า(ผลกระทบต่อ
ลูกคา้) 

เกณฑ ์: ความรุนแรงของผลกระทบ
ก า ร จัด ก า ร ร ะดับ น้ี จ ะ ใ ช้ เ ม่ื อ
แนวโนม้ความลม้เหลวท่ีทาให้เกิด
ขอ้บกพร่องต่อลูกคา้สุดทา้ย/หรือ
ในการผลิต/ประกอบ ลูกคา้สุดทา้ย
ควรจะถูกพิจารณาก่อนเสมอกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ได้ทั้ ง 2 ลกัษณะให้
เลือกใช้ค่าความรุนแรงท่ีมากกว่า 
(ผลกระทบต่อการผลิต/ประกอบ) 
 

ระดบั 

ไม่มีเลย ไม่มีผลใด ๆ 
ห รื อ เ กิ ด ค ว า ม ไ ม่ ส ะ ด ว ก ต่ อ
กระบวนการ, ผูป้ฏิบติังาน หรือไม่
มีผลกระทบ 

1 
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ตารางที ่2.10  เกณฑป์ระเมินความถ่ีในการเกิด (O) ส าหรับ PFMEA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความน่าจะเป็นในการเกิดความลม้เหลว อตัราความลม้เหลวท่ีน่าจะเกิดข้ึน ระดบั 

สูงมาก : เกิดความลม้เหลวบ่อยมาก 
≥ 100 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 

50 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 
10 
9 

สูง : เกิดความลม้เหลวถ่ี 
20 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 
10 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 

8 
7 

ปานกลาง : เกิดความลม้เหลวเป็นคร้ังคาว 
5 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 
2 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 
1 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 

6 
5 
4 

ต ่า : เกิดความลม้เหลวนอ้ยคร้ัง 
0.5 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 
0.1 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 

3 
2 

แทบไม่เกิด : ความลม้เหลวไม่น่าจะเกิดข้ึน
ได ้

≤ 0.01 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 1 



48 

ตารางที ่2.11  ขอ้แนะน าเกณฑป์ระเมินความถ่ีในการเกิด (O) โดยใชค่้า PPK 
 

ความน่าจะเป็นในการเกิดความ
ลม้เหลว 

อตัราความลม้เหลวท่ีน่าจะ
เกิดข้ึน 

PPK ระดบั 

สูงมาก : เกิดความลม้เหลวบ่อยมาก 
20 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 
10 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 

>0.55 
≥ 0.55 

10 
9 

สูง : เกิดความลม้เหลวถ่ี 
5 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 
2 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 

≥ 0.78 
≥ 0.86 

8 
7 

ปานกลาง : เกิดความลม้เหลวเป็นคร้ัง
คราว 

5 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 
2 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 
1 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 

≥ 0.94 
≥ 1.00 
≥ 1.10 

6 
5 
4 

ต ่า : เกิดความลม้เหลวนอ้ยคร้ัง 
0.5 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 
0.1 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน 

≥ 1.20 
≥ 1.30 

3 
2 

แทบไม่เกิด : ความลม้เหลวไม่น่าจะ
เกิดข้ึนได ้

≤ 0.01 คร้ัง ต่อ 1,000 ช้ิน ≥ 1.67 1 
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ตารางที ่2.12  การประเมินความเป็นไปไดใ้นการตรวจพบ (D) ส าหรับ PFMEA 
 

การตรวจสอบ เกณฑ ์

ประเภทของการ
ตรวจสอบ การควบคุมท่ีใชเ้พื่อให้

ตรวจพบ 
ระดบั 

A B C 

แทบเป็นไปไม่ได ้
ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ตรวจพบได ้

  
X ไม่สามารถตรวจพบ

หรือไม่มีการตรวจ 
10 

เป็นไปไดย้ากมาก 
เป็นไปได้ยาก
ท่ีจะควบคุมจะ
ตรวจพบ 

  
X การควบคุมมีเพียงการ

ตรวจสอบทางออ้ม หรือ
การสุ่มตรวจสอบเท่านั้น 

9 

เป็นไปไดย้าก 
เป็นไปได้ยาก
ท่ีจะควบคุมจะ
ตรวจพบ 

  X การควบคุมมีเพียงการ
ตรวจสอบด้วยสายตา
เท่านั้น 

8 

ต ่ามาก 
เป็นไปได้ยาก
ท่ีการควบคุม
จะตรวจพบ 

  X การควบคุมมีการการ
ตรวจสอบด้วยสายตา 2 
คร้ังเท่านั้น 

7 

ต ่า 

ก า ร ค ว บ คุ ม
อาจตรวจพบ
ได ้

 X X การควบคุมมีการการใช้
ผงัควบคุม เช่น SPC (การ
ควบคุมกระบวนการดว้ย
กลวิธีทางสถิติ) 

6 
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ตารางที่ 2.12  เกณฑก์ารประเมินความเป็นไปไดใ้นการตรวจพบ (D) ส าหรับ PFMEA (ต่อ) 
 

 
 
 
 

การตรวจสอบ เกณฑ ์

ประเภทของการ
ตรวจสอบ การควบคุมท่ีใชเ้พื่อ 

ใหต้รวจพบ 
ระดบั 

A B C 

ปานกลาง 
การควบคุมอาจ
ตรวจพบได ้

 X  มี ก า ร ใ ช้ เ ก จ ต่ า ง ๆ 
ต ร ว จ ส อ บ ห ลั ง จ า ก
ช้ินงานออกจากหน่วย
ผ ลิ ต  ห รื อ มี ก า ร ใ ช้  
GO/No Go เกจตรวจสอบ 
100% ส าหรับช้ินงานท่ี
ออกจากหน่วยผลิต 

5 

ปานกลางถึง
สูงมาก 

 

การควบคุมมี
โอกาสสูงท่ีจะ
ตรวจพบ 

X X  
 

ตรวจพบขอ้บกพร่องใน
กระบวนการย่อยต่าง ๆ 
ไดห้รือเกจตรวจสอบการ
ตั้งเคร่ืองและช้ินงานแรก
(ส าหรับการตั้ ง เค ร่ือง
เท่านั้น) 

4 

สูง 
ก า ร ค ว บ คุ ม มี
โ อ ก า ส สู ง ท่ี จ ะ
ตรวจพบ 

X X  ตรวจพบขอ้บกพร่องใน
จุดปฏิบติังาน หรือตรวจ
พบในหลายๆ ระดับ : 
การจัดหาร , คัด เ ลือก , 
ติดตั้ง, ทวนสอบโดยไม่มี
ก า ร ย อ ม รั บ ช้ิ น ง า น
บกพร่อง 

3 
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ตารางที ่2.12  เกณฑก์ารประเมินความเป็นไปไดใ้นการตรวจพบ (D) ส าหรับ PFMEA (ต่อ) 
 

การตรวจสอบ เกณฑ ์

ประเภทของการ
ตรวจสอบ การควบคุมท่ีใชเ้พื่อให้

ตรวจพบ 
ระดบั 

A B C 

 
 

สูงมาก 
 

 
ก า ร ค ว บ คุ ม มี
โ อ ก า ส ค่ อ ย ข้ า ง
แ น่ น อ น ท่ี จ ะ
ตรวจสอบ 

X X  ตรวจพบข้อบกพร่อง
ในจุดปฏิบติังาน (มีการ
ใชเ้กจอตัโนมติัร่วมกบั
ก า รหยุ ดอัต โนมั ติ ) 
สามารถท่ีจะส่งต่อช้ิน
เสียได ้

2 

 
สูงมาก 

 

 
การควบคุมแน่นอน
ท่ีจะตรวจสอบ 

X   ไม่สามารถเกิดชนังาน
ท่ีบกพร่องได ้เน่ืองจาก
มีก าร ป้องกันคว าม
ผิ ด พ ล า ด โ ด ย
กระบวนการและการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์

1 

 
ชนิดของการตรวจสอบ  
A = ตวัป้องกนัความผดิพลาด  
B = ใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบ  
C = การตรวจสอบโดยผูป้ฏิบติังาน 

 

ท่ีมา:  บุญชยั แซ่ส้ิว (ส่ือการเรียนการสอน) 
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บทที ่3  
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
          ในส่วนของเน้ือหาบทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงรายละเอียดในการด าเนินการวิจยัและขอ้มูล
ทัว่ไปของบริษทักรณีศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือมาใชใ้นการวิเคราะห์กระบวนการของแต่ละ
ขั้นตอนการผลิต เพื่อน าสาเหตุดงักล่าวมาด าเนินปรับปรุงแกไ้ข 
 
3.1  ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

บริษทักรณีศึกษาเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในรูปแบบอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ก่อตั้งเม่ือปี
พุทธศักราช 2540 ปัจจุบันตั้ งอยู่ ท่ี  ถนนปทุมธานี -ลาดหลุมแก้ว บริษัทแห่งน้ีจัดตั้ งโดยมี
วตัถุประสงคส์ าคญัคือตอ้งการผลิตขนมหวานแปรรูปเก่ียวกบัผลไมแ้ละพืชทางการเกษตรเป็นหลกั
ตวัอยา่งวตัถุดิบท่ีไดจ้ากการเกษตร เช่น มะพร้าวน ้ าหอม ขา้วโพด ใบเตย ฟักทอง โดยสินคา้ท่ีผลิต
จะวางจ าหน่ายตามร้านสะดวกซ้ือ ร้านคา้สมยัใหม่ และนอกจากน้ีทางบริษทัยงัมีนโยบายรับผลิต 
OEM (Original Equipment Manufacturer) ให้กบัลูกคา้ ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานรับรอง
คุณภาพหลักโดย HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) จึงท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
เช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
3.2  วธีิการด าเนินงาน 

จากการศึกษากระบวนการผลิตของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา สามารถสรุปขั้นตอนในการ
ผลิตผลิตภณัฑ์TCM160 ดงัภาพท่ี 3.1 ซ่ึงของเสียท่ีพบในผลิตภณัฑ์TCM160 จากลกัษณะของเสีย 
น ้ าหนกั ไม่ไดต้ามมาตรฐานเท่านั้น เกิดข้ึนท่ีกระบวนการบรรจุ (Filling) ปัจจุบนัในกระบวนการ
บรรจุขนมหวานใส่ถว้ยพลาสติกพนกังานจะเป็นผูค้วบคุมในการใส่วตัถุดิบเขา้ไปในถงัเคร่ืองจกัรท่ี
ใชส้ าหรับบรรจุ (Tank) ซ่ึงการผลิต 1 รุ่นการผลิตสามารถผลิตได ้780 ถว้ย หรือ 13 ลงั โดยส่วน
ของการควบคุมอุณหภูมิของถงัวตัถุดิบในขั้นตอนผสม (Mixing) ตอ้งรักษาอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 100 
องศา  
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ภาพที ่3.1  แผนภาพกระบวนการภายในโรงงานทั้งหมด  

 
จากภาพท่ี 3.1 ภาพกระบวนการผลิตภายในโรงงานเร่ิมตน้จากกระบวนการน าวตัถุดิบผสม

ในส่วนของ Mixing ต่อไปยงั Tank เพื่อเตรียมจ่ายในส่วนของการบรรจุ เม่ือท าการบรรจุเรียบร้อย
แลว้แลว้จะเขา้สู่กระบวนการหล่อเยน็ Cool Down เป็นการลดอุณหภูมิของสินคา้ หลงัจากนั้นจะเขา้
สู่กระบวนการเก็บเขา้ห้องเยน็ท่ีมีการจ ากดัความเยน็ เม่ือท าการจดัเก็บสินคา้แลว้จะตอ้งเตรียมการ
จดัส่งให้กบัลูกคา้โดยรถขนส่งท่ีมีการควบคุมความเยน็ เพื่อประสิทธิภาพของสินคา้ และส่งไปยงั
ศูนยก์ระจายสินคา้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filling Cool Down 

Cold Storage Refrigerated transport Distribution Center 

Tank 
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ภาพที ่3.2  การเกบ็ขอ้มูลในการวิเคราะห์ 

 
จากภาพท่ี 3.2 การเก็บขอ้มูลน ้ าหนักสุทธิของผลิตภณัฑ์ โดยจะท าการเก็บขอ้มูลโดยการ

สุ่มผลิตภณัฑ์ดา้นหัวบรรจุท่ี 1 และหัวบรรจุท่ี 2 มาจ านวนดา้นละ 100 ถว้ย มาท าการชัง่น ้ าหนัก
เพื่อจดบนัทึกค่าน ้าหนกัสุทธิ (กรัม) เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
ภาพที ่3.3  การเขา้ส ารวจโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา  
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จากภาพท่ี 3.3 ภาพการเยี่ยมชมโรงงานโดยมีรองกรรมการผู ้จัดการท าการอธิบาย
กระบวนการผลิตในแต่ละส่วนของกระบวนการและให้ความรู้เก่ียวกบัส่วนเอกสารการบนัทึก
ขอ้มูลพร้อมทั้งเกณฑแ์ละมาตรฐานของโรงงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่3.4  ระบบการบรรจุ 
  

จากภาพท่ี 3.4 ภาพแสดงในส่วนของกระบอกลูกสูบท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการปรับตั้ ง
เคร่ืองจกัร มีการใช้ท่อ PVC ในการปรับตั้งปริมาณการไหลของวตัถุดิบ เพื่อไม่ให้ปริมาณของ
วตัถุดิบต ่าหรือเกินกวา่มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.5  หวับรรจุ TP01 ของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา 
  

จากภาพท่ี 3.5 ภาพแสดงระบบบรรจุแบบบอลวาลว์ โดยบอลวาลว์นั้นจะมีรูเม่ือหมุนลงท า
ให้วตัถุดิบหยดลงถว้ย เม่ือมีการใช้งานเป็นเวลานานท าให้บอลวาล์วเกิดการสึก มีช่องว่างเพียง
เลก็นอ้ยท่ีจะท าใหว้ตัถุดิบเกิดการร่ัวซึม 

 
ภาพที ่3.6  เศษส่วนผสมของสินคา้ท่ีหยดจากหวับรรจุและตกหล่น 
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จากภาพท่ี 3.6 ภาพเศษขนมหกหล่นใตส้ายพานการผลิต ในระหว่างกระบวนการบรรจุ
ขนมหวาน เกิดจากสาเหตุหวับรรจุร่ัวซึม ดงัภาพท่ี 3.5 

 
ภาพที ่3.7  เศษส่วนผสมของสินคา้ท่ีหยดจากหวับรรจุและตกหล่น 
  

จากภาพท่ี 3.7 ภาพเศษขนมหกหล่นใตส้ายพานการผลิต ในระหว่างกระบวนการบรรจุ
ขนมหวาน เกิดจากสาเหตุหวับรรจุร่ัวซึม ดงัภาพท่ี 3.5 
 
 

 
ภาพที ่3.8  แผนภาพในส่วนของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
  

จากภาพท่ี 3.8 ภาพแสดงในส่วนของระบบบรรจุขนมหวาน ท่ีเป็นสาเหตุท าให้ผลิต
สินคา้ออกมาไม่ไดน้ ้ าหนกัตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 

Filling 
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       3.2.1  กระบวนการบรรจุขนมหวาน 

 
 
ภาพที ่3.9  แผนภาพกระบวนการผลิตขนมหวาน 

TC                               
             

      TC          
                    

       

      CC          
                    

       

      CM          
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จากภาพท่ี  3.9 ขั้ นตอนการบรรจุขนมหวาน เร่ิมจากพนักงานจะน า TC01 ท่ีผ่าน
กระบวนการตม้และคดัแยกเรียบร้อยแลว้ ใส่ถงับรรจุขนาดใหญ่ หลงัจากนั้นจึงบรรจุ TC01 ใส่ถว้ย
พลาสติกโดยเคร่ืองบรรจุระบบกระบอกลูกสูบและใช้สายพานเป็นการขนถ่ายในแต่ละขั้นตอน 
จากนั้นให้พนักงานชัง่ปริมาณของ TC01 ว่ามีปริมาณไดเ้ท่ากบั 110 กรัม หากปริมาณไม่ถึงเกณฑ ์
พนกังานจะท าการใส่ให้ครบตามเกณฑท่ี์ก าหนด เม่ือปริมาณท่ีก าหนดแลว้ พนกังานอีกคนจะการ
ใส่ CC02 ลงในถ้วย พนักงานจะท าการตรวจสอบปริมาณ CC02 แต่ละถ้วยนั้ นว่ามีปริมาณได้
เท่ากับ 2 กรัมหรือไม่ หากไม่ถึงพนักงานก็จะท าการใส่ CC02 ให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีต้องการ เม่ือ
ปริมาณเท่ากนัหมดแลว้ เคร่ืองบรรจุจะท าการใส่ CM03 ลงในถว้ย หลงัจากนั้น พนกังานจะท าการ
ตรวจสอบปริมาณของ CM03 ว่าไดป้ริมาณ 40 กรัม ถว้ยบรรจุภณัฑ์มีน ้ าหนกั 8 กรัม น ้ าหนักรวม
สุทธิของผลิตภณัฑ์จะเท่ากับ 160 กรัม หากได้ปริมาณตามท่ีก าหนดแลว้ เคร่ืองบรรจุจะท าการ       
ซิลปิดถว้ย สุดทา้ยพนกังานจะน าผลิตภณัฑท่ี์ไดไ้ปลดอุณหภูมิเพื่อท าการจดัเกบ็ในหอ้งเยน็ต่อไป 

 
3.3  การเกบ็ข้อมูลคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการบรรจุ 

จากการศึกษาพบว่าปัจจุบนัทางสถานประกอบการยงัขาดระบบการจดัเก็บขอ้มูล และ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นควบคุมคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ทางผูศึ้กษาจึงได้
ทดลองให้โรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา สุ่มเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพในส่วนของ น ้ าหนัก ในขั้นตอน
กระบวนการผลิตจ านวน 100 ชุดขอ้มูล ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1  ขอ้มูลน ้าหนกัก่อนปรับปรุงของผลิตภณัฑT์CM160 
 

หวับรรจุท่ี 1 หวับรรจุท่ี 2 

ล าดบั น ้าหนกั ล าดบั น ้าหนกั ล าดบั น ้าหนกั ล าดบั น ้าหนกั 
1 165 26 157 1 169 26 168 
2 159 27 163 2 170 27 164 
3 164 28 161 3 163 28 168 
4 162 29 159 4 168 29 170 
5 161 30 166 5 166 30 168 
6 158 31 159 6 169 31 174 
7 161 32 161 7 157 32 168 
8 159 33 158 8 173 33 173 
9 159 34 158 9 166 34 172 
10 163 35 160 10 166 35 174 
11 159 36 162 11 165 36 170 
12 162 37 166 12 167 37 168 
13 156 38 162 13 161 38 173 
14 160 39 163 14 160 39 169 
15 159 40 158 15 158 40 169 
16 163 41 165 16 162 41 175 
17 159 42 160 17 159 42 176 
18 159 43 163 18 157 43 169 
19 150 44 153 19 160 44 174 
20 162 45 160 20 162 45 164 
21 160 46 164 21 162 46 166 
22 163 47 158 22 164 47 166 
23 166 48 158 23 155 48 162 
24 160 49 158 24 164 49 170 
25 158 50 162 25 166 50 170 
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ตารางที่ 3.1  ขอ้มูลน ้าหนกัก่อนปรับปรุงของผลิตภณัฑT์CM160 (ต่อ) 
 

หวับรรจุท่ี 1 หวับรรจุท่ี 2 

ล าดบั น ้าหนกั ล าดบั น ้าหนกั ล าดบั น ้าหนกั ล าดบั น ้าหนกั 
51 164 76 160 51 166 76 161 
52 163 77 161 52 164 77 163 
53 157 78 168 53 168 78 161 
54 158 79 168 54 170 79 166 
55 156 80 163 55 162 80 168 
56 166 81 163 56 162 81 157 
57 164 82 161 57 162 82 161 
58 163 83 166 58 189 83 163 
59 162 84 158 59 162 84 159 
60 162 85 166 60 160 85 159 
61 159 86 163 61 164 86 156 
62 162 87 160 62 166 87 159 
63 161 88 159 63 160 88 160 
64 172 89 161 64 164 89 161 
65 163 90 160 65 164 90 161 
66 163 91 166 66 156 91 159 
67 164 92 160 67 161 92 161 
68 160 93 159 68 164 93 164 
69 165 94 164 69 170 94 162 
70 163 95 162 70 161 95 165 
71 161 96 162 71 162 96 159 
72 158 97 162 72 161 97 166 
73 163 98 157 73 164 98 158 
74 164 99 158 74 162 99 156 
75 160 100 159 75 160 100 160 
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จากขอ้มูลตารางท่ี 3.1 และ ตารางท่ี 3.2 ทางผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ โดย
ใช้โปรแกรม Minitab ได้ก าหนดค่าน ้ าหนักเป็นข้างเดียว ซ่ึงน ้ าหนัก Target ของผลิตภัณฑ ์
TCM160 เท่ากบั 160 กรัม ค่า Upper เท่ากบั 162 กรัม จากการใชโ้ปรแกรม Minitab มาวิเคราะห์ชุด
ขอ้มูลก่อนปรับปรุง  
 

 
 

ภาพที ่3.10  การวิเคราะห์น ้าหนกัโดยใช ้I-MR Chart (หวับรรจุดา้นซา้ย) 
 
จากภาพท่ี 3.10 ในการวิเคราะห์ น ้ าหนักผลิตภณัฑ์TCM160 จากหัวบรรจุขา้งซ้าย โดยใช ้  

I – MR Chart วิเคราะห์แบบเฉพาะดา้นเดียวพบว่ามีความผิดปกติหลกั คือ การท่ีมีจุดของแผนภูมิ
ควบคุมออกนอกเส้นควบคุม เส้น UCL = 162 ท าใหเ้กิดความไม่สมดุล และมีค่า X̅ = 160 ซ่ึงค่าท่ีต ่า
กว่าค่า X̅ แสดงว่าสินคา้นั้นไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีลูกคา้ก าหนด จากภาพจะเห็นไดว้่า จากขอ้มูลการ
วิเคราะห์น ้ าหนกัท่ีสรุปมา มีขอ้มูลท่ีต ่ากว่าและสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดอยูจ่  านวนเกินคร่ึง
ของชุดขอ้มูล แสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพมากพอ 
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ภาพที ่3.11  การวิเคราะห์น ้าหนกัโดยใช ้I-MR Chart (หวับรรจุดา้นขวา) 
 
จากภาพท่ี 3.11 ในการวิเคราะห์ น ้ าหนกัผลิตภณัฑ์TCM160 จากหัวบรรจุขา้งขวา โดยใช ้  

I – MR Chart วิเคราะห์แบบเฉพาะดา้นเดียวพบว่ามีความผิดปกติหลกั คือ การท่ีมีจุดของแผนภูมิ
ควบคุมออกนอกเส้นควบคุม เส้น UCL = 162 ท าใหเ้กิดความไม่สมดุล และมีค่า X̅ = 160 ซ่ึงค่าท่ีต ่า
กว่าค่า X̅ แสดงว่าสินคา้นั้นไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีลูกคา้ก าหนด จากภาพจะเห็นไดว้่า จากขอ้มูลการ
วิเคราะห์น ้ าหนกัท่ีสรุปมา มีขอ้มูลท่ีต ่ากว่าและสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดอยูจ่  านวนเกินคร่ึง
ของชุดขอ้มูล แสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพมากพอ 
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ภาพที ่3.12  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (หวับรรจุดา้นซา้ย) 
 

จากภาพท่ี 3.12 พบว่าค่าดชันีความสามารถของกระบวนการ เป็นรูปแผนภูมิฮิสโตแกรม
แบบเกาะแกร่ง แสดงว่ามีข้อมูลแยกจากกลุ่มหรืออาจมีความคาดเคล่ือนจากการวดัโดยมีค่า
ความสามารถท่ีสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ีย (Cpk) = 0.09 ซ่ึงถือว่าต ่ากว่ามาตรฐาน โดยค่าความสามารถท่ี
สัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ีย (Cpk) ควรไดเ้ท่า 1.13 เพราะว่ามีขอ้ก าหนดเฉพาะแบบขีดจ ากดัดา้นเดียวของ
กระบวนการท่ีใชอ้ยูแ่ลว้ 

 

 
 

ภาพที ่3.13  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (หวับรรจุดา้นขวา) 
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จากภาพท่ี 3.13 พบว่าค่าดชันีความสามารถของกระบวนการ เป็นรูปแผนภูมิฮิสโตแกรม
แบบเกาะแกร่ง แสดงว่ามีขอ้มูลแยกจากกลุ่มหรืออาจมีความคาดเคล่ือนจากการวดั โดยมีค่า
ความสามารถท่ีสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ีย (Cpk) = -0.24  โดยค่าความสามารถท่ีสัมพนัธ์กบัค่าเฉล่ีย (Cpk) 
ควรไดเ้ท่า 1.13 เพราะวา่มีขอ้ก าหนดเฉพาะแบบขีดจ ากดัดา้นเดียวของกระบวนการท่ีใชอ้ยูแ่ลว้ 

 
3.4  แนวทางการแก้ปัญหา 

จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา เบ้ืองต้นทางผูว้ิจัยได้ก าหนด
แนวทางในการแกปั้ญหาดงัน้ี 
 3.4.1  ท าการออกแบบใบบนัทึกขอ้มูล  
 3.4.2  ท าการวิเคราะห์ และก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการควบคุมคุณภาพ กบั
พนกังานในแผนกต่างๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 3.4.3  ท าการแกไ้ขปัญหาท่ีพบและตรวจสอบติดตามผล 
 3.4.4. ท าการก าหนดมาตรฐานในการท างาน ในส่วนของการควบคุมคุณภาพในกระบวนการ
ผลิต 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 
          ผลการศึกษาขอ้มูลเร่ือง การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตขนมหวาน ของโรงงานท่ี
เป็นกรณีศึกษาโดยใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพเพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขปรับปรุง และสรุปผลการด าเนินการตามแนวทางแกไ้ขปรับปรุง 
 
 4.1  วเิคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

จากการศึกษากระบวนการผลิตขนมหวาน พบว่าภายในกระบวนการพบปัญหาความ
คลาดเคล่ือนในเร่ืองของน ้ าหนกัของผลิตภณัฑ ์การบรรจุผลิตภณัฑมี์น ้ าหนกัท่ีไม่ไดต้ามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด ท าใหเ้กิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ทางผูว้ิจยัจึงไดท้ าการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้
เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตขนมหวาน และรวบรวมสาเหตุท่ี ส่งผลกระทบใน
กระบวนการผลิตน าเสนอผ่านผงัแสดงเหตุและผล (Cause and effect diagram) โดยวิเคราะห์จาก
สาเหตุท่ี เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตขนมหวาน เกิดจาก 4M1E คือ คน (Man) เคร่ืองจักร 
(Machine) วตัถุดิบ (Material) วิธีการ (Method) และสภาพแวดลอ้ม (Environment) จากการศึกษา
การบรรจุผลิตภณัฑ ์TCM160  มีส่วนประกอบหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่ TP01 CM03 และCM02 ในส่วน
ของTP01 นั้นมีความหนืดท าให้การบรรจุผลิตภณัฑ์แต่ละถว้ยมีปริมาณไม่ไดต้รงตามท่ีก าหนด 
สามารถวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าใหป้ริมาณน ้าหนกัท่ีบรรจุแต่ละถว้ยไม่เท่ากนั ดงัรูปท่ี 4.1 
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ภาพที่ 4.1  ผงัแสดงเหตุและผลสาเหตุของปัญหาน ้าหนกัไม่ไดม้าตรฐานท่ีก าหนด 
 
จากภาพท่ี 4.1 แผนภาพผงัแสดงเหตุและผลสาเหตุของปัญหาน ้ าหนักไม่ไดม้าตรฐานท่ี

ก าหนด ได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลสาเหตุหลักและสาเหตุย่อย ซ่ึงเกิดจาก 4M1E คือ คน (Man) 
เคร่ืองจกัร (Machine) วตัถุดิบ (Material) วิธีการ (Method) และสภาพแวดลอ้ม (Environment) ท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการบรรจุ เพื่อก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยอาศยัวิธีการระดมสมองของพนักงานและหัวหน้างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตซ่ึงแนวทางการ
วิเคราะห์จะเร่ิมท าการวิเคราะห์ทีละปัจจยั ไดด้งัตารางท่ี 4.1  
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ตารางที่ 4.1  หวัขอ้ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 

ปัจจยั ปัญหาท่ีพบ แนวทางการแกไ้ข ผูรั้บผดิชอบ 

คน 

1.พนักงานไม่ให้ความส าคัญ
กบัเอกสารการท างาน 

1.ฝึกให้พนกังานบนัทึกและให้ความส าคญั
กบัเอกสารทุกชนิด เปรียบเสมือนขอ้บงัคับ
2.มีการอบรมและย  ้าเตือนเร่ืองเอกสารอยา่ง
เคร่งครัด 

หวัหนา้ผลิต
และพนกังาน 

2.พนักงานใหม่ ขาดทักษะใน
การปฏิบติังาน 

1.จดัอบรมให้พนกังานใหม่หรือพนกังานท่ี
มีทกัษะความรู้และประสบการณ์นอ้ย ทุกๆ
เดือนเพื่อให้พนักงานมีประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ๆในการ 
2.มีการฝึกฝนสอนงานให้พนักงานเกิด
ความช านาญในการปฏิบติังาน 
3.มีพี่เล้ียงท่ีเป็นพนกังานเก่าคอยดูแล 

หวัหนา้ทุก
แผนก 

3 .พ นั ก ง าน ส่ วน ให ญ่ เป็ น
ต่างชาติ การส่ือสารค่อนข้าง
ยาก 

1.มีคู่มือภาษาต่างประเทศ 
2.มีการสอนภาษาไทยเพื่อการศึกษาการ
ท างานท่ีถูกตอ้ง 

หวัหนา้ทุก
แผนกและ
พนกังาน 

4.การอ่านผลของเคร่ืองมือไม่
ถูกตอ้ง 

1.ให้พนักงานเรียนรู้เก่ียวกับคู่มือการใช้
เคร่ืองมือต่างๆท่ีถูกตอ้ง 
2.มีการทดสอบการอ่านค่าเคร่ืองมือกับ
พนักงานให้เกิดความช านาญถูกต้องและ
แม่นย  า 

หวัหนา้ผลิต
และพนกังาน 

วิธีการ 

1.แบบฟอร์มการลงบัน ทึ ก
เขา้ใจยาก 

1.ท าแบบฟอร์มการบนัทึกและเอกสารอ่ืนๆ
ใหช้ดัเจน มีตวัอยา่งการลงบนัทึก 
2 .มี ก าร อ บ รม แ ล ะส อน ก ารบั น ทึ ก
แบบฟอร์ม 
3.ปรับปรุงแบบฟอร์มใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 

หวัหนา้ผลิต
และพนกังาน 

2.การก าหนดค่าน ้ าหนักแต่ละ
ขั้นตอน 

1.มีการก าหนดค่าน ้ าหนกัแต่ละขั้นตอนให้
ชดัเจนและแม่นย  า 

หวัหนา้ผลิต 

3.การปรับตั้งค่าของเคร่ืองจกัร
คลาดเคล่ือน 

1.ปรับค่าใหต้รงตามก าหนด 
2.ตรวจสอบการตั้งค่าทุกคร้ังเม่ือมีการเร่ิม
หมอ้ใหม่ 

หวัหนา้ซ่อม
บ ารุง 



69 
 

ตารางที่ 4.1  หวัขอ้ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหา (ต่อ) 
 

ปัจจยั ปัญหาท่ีพบ แนวทางการแกไ้ข ผูรั้บผดิชอบ 

วิธีการ 

4 .ข าดก ารตรวจส อบ ก าร
ก าหนดค่ามาตรฐานในการ
บรรจุ 

1.ศึกษารูปแบบการบบรรจุในแต่ละส่วน 
2.วิ เคราะห์หาค่ าเฉ ล่ียของในแต่ละ
ส่วนประกอบใหม่ 

หวัหนา้ผลิต 

เคร่ืองจกัร 

1.อัตราการปล่อยบรรจุของ
เคร่ืองไม่สม ่าเสมอ 

1 .ให้ มี ก ารป รับตั้ ง เค ร่ืองจักรอย่าง
สม ่าเสมอ ทุกๆคร้ังท่ีมีการเร่ิมหมอ้ใหม่ 

พนกังานคุม
เคร่ืองจกัร 

2.ความดนัของเคร่ืองไม่คงท่ี 1.ปรับความดนัของเคร่ืองให้คงท่ี หากมี
การเปล่ียนแปลงตอ้งปรับความดนัของ
เคร่ืองใหม่ 

พนกังานคุม
เคร่ืองจกัร 

3.การแสดงผลของเคร่ืองมือ
ไม่ถูกตอ้ง (เคร่ืองชัง่น ้าหนกั) 
 
 

1.ตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงเคร่ืองมืออยา่ง
สม ่าเสมอ 

หวัหนา้ผลิต
และพนกังาน 

4 .ก า ร ซึ ม ร่ั ว ข อ งหั ว จ่ า ย
ระหวา่งการบรรจุ 

1.ซ่อมบ ารุงหวัจ่ายอยา่งสม ่าเสมอ 
 

ผจก.ผลิต,
หวัหนา้ผลิต
และพนกังาน
คุมเคร่ืองจกัร 
 

สภาพแวดลอ้ม 
1.พื้นท่ีในการตั้งเคร่ืองชัง่โดน
เคร่ืองปรับอากาศ 

1 .ป รับ เป ล่ี ยน พื้ น ท่ี ข อ งต าแห น่ ง
เคร่ืองปรับอากาศ 

ผจก.ผลิตและ
หวัหนา้ผลิต 

 
4.2  แนวทางในการแก้ปัญหา  

จากการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อค่าน ้ าหนกัโดยใชผ้งัแสดงเหตุและผล (Cause and 
effect diagram) สามารถก าหนดแนวทางและมาตรการการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
       4.2.1  มาตรการในการแกไ้ขพนกังานไม่ใหค้วามส าคญักบัเอกสารการท างาน 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกิดจากพนกังานไม่ท าตามขั้นตอนการบนัทึกการปฏิบติังาน 
ท าใหข้อ้มูลจากการปฏิบติังานเกิดความผดิพลาดจากหนา้งานท่ีเกิดข้ึนจริง ท าใหไ้ม่ทราบถึงปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนท่ีแทจ้ริง 
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มาตรการในการบนัทึกเอกสาร 
       1.  อบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจเอกสารอยา่งชดัเจน เพื่อเป็นขอ้ดีในการบนัทึก  
       2.  ก าหนดขอ้บงัคบัในการบนัทึกเอกสารจากขอ้เทจ็จริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2  การประชุมพนกังานและหวัหนา้แผนกต่างๆ 
 

จากภาพท่ี 4.2 การประชุมพนักงานและหัวหน้าแผนกเพื่อก าหนดแนวทางการบันทึก
เอกสาร และแนะน าวิธีการบนัทึกเอกสารอย่างถูกตอ้งให้กบัพนักงานพร้อมทั้งท าการย  ้าเตือนถึง
มาตรฐานของโรงงานใหพ้นกังานเขา้ใจ เพื่อความมัง่คงมากยิง่ข้ึน 
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ตารางที่ 4.2  ตารางอกัษรส าหรับขนาดส่ิงตวัอยา่ง 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.2 เป็นตารางเพื่อค านวณหาปริมาณการชกัส่ิงตวัอยา่ง โดยใชห้ลกัการ ระดบั

คุณภาพท่ียอมรับ (Acceptable Quality Level : AQL) ซ่ึงก าหนดค่า AQL ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับ

ของเสียท่ีพบในกระบวนการเท่ากบั 0 โดยใชค่้า AQL เท่ากบั 0.10 % มีขนาดของแบชในการผลิต 

3,000 ถว้ย/แบช ระดบัในการตรวจสอบทัว่ไป II เม่ือเทียบในตารางไดอ้กัษรรหัสส าหรับขนาด

ตวัอยา่งคือ K 
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ภาพที ่4.3  แผนการชกัส่ิงตวัอยา่งเพื่อการยอมรับเชิงเด่ียวแบบเคร่งครัด 
  

จากภาพท่ี 4.3 การก าหนดจ านวดขนาดตวัอย่างแผนการชักส่ิงตวัอย่างเพื่อการยอมรับ
เชิงเด่ียวแบบเคร่งครัด อกัษรรหัสส าหรับขนาดตวัอย่าง K ให้ท าการเก็บจ านวนตวัอย่าง 125 ค่า 
ตวัเลขในการยอมรับ (AC) เท่ากบั 0 หากตรวจพบการปฏิเสธ 1 ค่า ให้ท าการปฏิเสธผลิตภณัฑ์ยก
รุ่นการผลิต 
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ตารางที่ 4.3  ตารางตวัอยา่งระเบียบการบรรจุเม่ือผลิตภณัฑไ์ม่ไดม้าตรฐานท่ีก าหนด 
 

 

ประกาศ 
ระเบียบการบรรจุเม่ือผลิตภณัฑไ์ม่ไดม้าตรฐานท่ีก าหนด 

ล าดบั ขั้นตอนการปฏิบติั ผูรั้บผดิชอบ ระยะเวลา ลายเซ็น 

1 สุ่มตรวจรูปแบบการบรรจุผลิตภณัฑ์
เ ม่ื อ เ ร่ิ ม ก า ร บ ร ร จุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  TC01,CC02 แ ล ะ 
CM03 

หวัหนา้
พนกังานบรรจุ 

เ ม่ื อ พ บ น ้ าห นั ก
ไ ม่ ไ ด้ ต า ม
มาตรฐาน 

 

2 ท าการตรวจสอบค่าน ้ าหนักแต่ละ
ส่วนประกอบ 

หวัหนา้
พนกังานบรรจุ 

เม่ื อ พ บ น ้ าห นั ก
ไ ม่ ไ ด้ ต า ม
มาตรฐาน 

 

3 เม่ือน ้ าหนักผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ตาม
มาตรฐานจะต้องมีการสุ่มตัวอย่าง
ตามข้อก าหนด GMP ประกอบไป
ดว้ย 
1.TC01 
2.CC02 
3.CM03 
4.อุณหภูมิ 

หวัหนา้
พนกังานบรรจุ 

 
 
 
 

125 ถว้ย 
125 ถว้ย 
125 ถว้ย 
125 ถว้ย 
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ภาพที ่4.4  การบนัทึกเอกสารจากขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน 
 
จากภาพท่ี 4.4 ภาพแสดงการบนัทึกเอกสารจากขอ้เทจ็จริงของพนกังานโดยท าการบนัทึก

จากหน้างานจริงท่ีเกิดข้ึนระหว่างการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อข้อมูลท่ีถูกต้องและแม่นย  า โดย
แบบฟอร์มการบนัทึกจะแสดงให้เห็นทุกส่วนของการตรวจสอบจริงภายในกระบวนการ และมีผู ้
ตรวจสอบชัดเจนภายในแบบฟอร์มแบบเดียว ท าให้ผูบ้ ันทึกเข้าใจง่ายและบันทึกข้อมูลจาก
ขอ้เทจ็จริง  
 
ตางรางที ่4.4  ตารางตวัอยา่งแบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูล 
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 4.2.2  มาตรการในการแกไ้ขการแสดงผลของขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง (เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั) 
       จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกิดจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมีความบกพร่องและ
เสียหายท าให้การแสดงผลของขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง และท าให้ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ถูกตอ้ง เกิดจากขณะท่ีชัง่
น ้ าหนกัผลิตภณัฑล์มจากเคร่ืองปรับอากาศท าใหน้ ้ าหนกัผลิตภณัฑท่ี์ไดมี้ความคลาดเคล่ือน 
 
มาตรการในการปรับเปล่ียนเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 
      1.  ป รับ เป ล่ียน มุมในการตั้ ง เค ร่ืองชั่งให้ ออกจากสภาพแวดล้อม ท่ีแปรปรวน  เช่น 
เคร่ืองปรับอากาศ 
 

 
 
ภาพที ่4.5  การตั้งเคร่ืองปรับอากาศ (ก่อนปรับปรุง) 
           

จากภาพท่ี 4.5 ภาพการตั้ งพัดลมบริเวณใกล้เคียงเคร่ืองชั่ง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความ
คลาดเคล่ือนของค่าน ้ าหนักผลิตภณัฑ์ เม่ือท าการชัง่ผลิตภณัฑ์ แรงลมจากเคร่ืองปรับอากาศส่งผล
กระทบต่อเคร่ืองชัง่ ท าใหค่้าผลิตภณัฑไ์ม่ตรงตามความเป็นจริง 
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ภาพที ่4.6  การตั้งเคร่ืองปรับอากาศ (หลงัปรับปรุง) 
  

จากภาพท่ี 4.6 ภาพการปรับสภาพแวดลอ้มบริเวณเคร่ืองชัง่น ้ าหนักไม่ให้อยู่ใกลเ้คียงกบั
พดัลม  เพื่อไม่ใหแ้รงลมกระทบกบัเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั ในขณะท่ีท าการชัง่น ้ าหนกัผลิตภณัฑ ์
 
 4.2.3  มาตรการในการแกไ้ขการร่ัวซึมของหวัจ่ายระหวา่งการบรรจุ 
       จากการศึกษาพบวา่ในขณะบรรจุ โดยใชห้วัจ่ายระบบบอลวาลว์ พบวา่เม่ือหวัจ่ายไดปิ้ดการจ่าย
วตัถุดิบแลว้ยงัเกิดการร่ัวซึมจากหัวจ่ายท าให้เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต และยากต่อการ
ควบคุมน ้าหนกัในการบรรจุ จากการวิเคราะห์สาเหตุพบวา่ วาลว์ปิดหวัจ่ายเส่ือมสภาพ  
 
มาตรการในการเปล่ียนหวัจ่าย 
 1.  ตรวจสอบเคร่ืองจกัรทุกคร้ังหลงัใชง้าน 
 2.  บ ารุงรักษาเป็นประจ าและมีการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรเม่ือครบอายกุารใชง้าน  
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ภาพที ่4.7  ความสูญเสียในกระบวนการบรรจุ บริเวณหวับรรจุ 
  

จากภาพท่ี 4.7 ภาพแสดงกระบวนการระหวา่งการบรรจุวตัถุดิบ TC01 พบว่าบริเวณหวัจ่าย
เกิดการร่ัวซึม โดยมีบางส่วนของผลิตภณัฑ์เกิดการตกหล่นตามสายพานการผลิต ซ่ึงเป็นความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการบรรจุผลิตภณัฑ ์ 
  

 
 
ภาพที ่4.8  ความสูญเสียในกระบวนการบรรจุ บริเวณใตส้ายพายการบรรจุ 
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จากภาพท่ี 4.8 ภาพแสดงกระบวนการระหว่างการบรรจุวตัถุดิบ TC01 พบว่าบริเวณใต้
เคร่ืองบรรจุผลิตภณัฑ์ มีบางส่วนของผลิตภณัฑ์เกิดการตกหล่นตามพื้น ซ่ึงเป็นความสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนภายในกระบวนการผลิต โดยเป็นผลมาจากเกิดจากการร่ัวซึมของหวัจ่ายจากภาพท่ี 4.7   
 

 
 

ภาพที ่4.9  ความสูญเสียในกระบวนการบรรจุจ่ายหวัจ่ายร่ัว บริเวณตวัปรับตั้งกระบอกลูกสูบ 
  

จากภาพท่ี 4.9 ภาพแสดงกระบอกลูกสูบภายในกระบวนการบรรจุผลิตภณัฑ์ พบว่าส่วน
ของกระบอกลูกสูบท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัปรับตั้งระยะการไหลของวตัถุดิบมีปัญหา ท าใหพ้นกัการตอ้ง
ท าการปรับตั้งบ่อยคร้ัง ซ่ึงเป็นผลกระทบหน่ึงท่ีท าใหน้ ้ าหนกัของผลิตภณัฑไ์ม่ไดต้ามมาตรฐาน  
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ภาพที ่4.10  ความสูญเสียในกระบวนการบรรจุจ่ายหวัจ่ายร่ัว บริเวณหวับรรจุ (หลงัปรับปรุง) 
  

จากภาพท่ี 4.10 ภาพแสดงกระบวนการระหว่างการบรรจุวตัถุดิบ TC01 พบว่าบริเวณหัว
จ่ายไม่เกิดการร่ัวซึม ไม่มีส่วนของผลิตภัณฑ์เกิดการตกหล่นตามสายพานการผลิต ซ่ึงท าให้
ผลิตภณัฑท่ี์ไดมี้น ้ าหนกัตามมาตรฐานก าหนด  
 
 4.2.3  มาตรการในการแกไ้ขการก าหนดค่าน ้าหนกัไม่ไดม้าตรฐาน 
       จากการศึกษาขอ้มูลทางผูจ้ดัท าโครงงานไดท้ าการสุ่มผลิตภณัฑจ์ านวน 46 ชุด จากหวับรรจุท่ี 1 
และหัวบรรจุท่ี 2 เพื่อท าการตรวจสอบน ้ าหนักของวัตถุดิบแต่ละชนิดเพื่อเทียบกับน ้ าหนัก
มาตรฐานท่ีทางสถานประกอบการก าหนด 
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ตารางที่ 4.5  ตารางขอ้มูลค่าน ้าหนกัแต่ละส่วนประกอบของผลิตภณัฑห์วับรรจุท่ี 1 
 

หวับรรจุท่ี 1 
max 110 41 3 11 165 max 110 41 3 11 165 
min 105 36 2 10 153 min 105 36 2 10 153 
No. TC01 CM03 CC02 Packing Sum No. TC01 CM03 CC02 Packing Sum 
1 110 36 2 10 158 24 106 39 2 10 157 
2 108 38 2 10 158 25 110 40 2 10 162 
3 110 38 2 10 160 26 110 36 2 10 158 
4 106 40 2 10 158 27 110 38 2 10 160 
5 110 38 2 10 160 28 108 38 2 10 158 
6 110 36 2 10 158 29 110 41 2 10 163 
7 108 40 2 10 160 30 110 38 2 10 160 
8 106 41 2 10 159 31 106 41 2 10 159 
9 106 41 2 10 159 32 108 40 2 10 160 

10 106 39 2 10 157 33 110 41 2 10 163 
11 108 28 2 10 148 34 108 40 2 10 160 
12 108 40 2 10 160 35 110 40 2 10 162 
13 110 40 2 10 162 36 106 41 2 10 159 
14 108 41 2 10 161 37 108 41 2 10 161 
15 108 39 2 10 159 38 110 41 2 10 163 
16 108 40 2 10 160 39 110 40 2 10 162 
17 110 38 2 10 160 40 112 40 2 10 164 
18 106 40 2 10 158 41 110 38 2 10 160 
19 110 41 2 10 163 42 108 40 2 10 160 
20 106 38 2 10 156 43 110 40 2 10 162 
21 110 38 2 10 160 44 106 36 2 10 154 
22 110 36 2 10 158 45 108 40 2 10 160 
23 110 36 2 10 158 46 106 41 2 10 159 
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จากข้อมูลในตารางท่ี 4.5 การเปรียบเทียบน ้ าหนักของวตัถุดิบแต่ละชนิด พบว่าการ
ก าหนดค่ามาตรฐานค่าพิกดัฝ่ังบนอยู่ท่ี 165 กรัม และค่าพิกดัฝ่ังล่างอยู่ท่ี 153 กรัม จะให้ไดว้่าการ
ก าหนดมาตรฐานพิกัดฝ่ังลา้งนั้นต ่ากว่าค่ามาตรฐานท่ีทางโรงงานก าหนด คือ 162 กรัม จากชุด
ขอ้มูลหัวบรรจุท่ี 1 จะเห็นไดว้่า ค่าน ้ าหนกัในการบรรจุส่วนผสมแต่ละชนิดนั้นอยูใ่นค่าท่ีก าหนด 
แต่น ้ าหนกัรวมท่ีไดน้ั้นต ่ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด เน่ืองจากการก าหนดค่าพิกดัฝ่ังบนและฝ่ังล่างผิด 
จากหัวบรรจุท่ี 1 พบว่ามีค่าท่ีไม่ไดต้ามเป้าหมาย เช่น 148 154 156 157 158 และ 159 จ  านวน 20 
ถว้ย จากทั้งหมด 46 ถว้ย  
 
ตารางที่ 4.6  ตารางขอ้มูลค่าน ้าหนกัแต่ละส่วนประกอบของผลิตภณัฑห์วับรรจุท่ี 2 
 

หวับรรจุท่ี 2 
max 110 41 3 11 165 max 110 41 3 11 165 
min 105 36 2 10 153 min 105 36 2 10 153 
No. TC01 CM03 CC02 Packing Sum No. TC01 CM03 CC02 Packing Sum 
1 106 40 2 10 158 24 108 40 2 10 160 
2 110 36 2 10 158 25 110 41 2 10 163 
3 108 41 2 10 161 26 108 40 2 10 160 
4 110 40 2 10 162 27 106 40 2 10 158 
5 106 41 2 10 159 28 110 41 2 10 163 
6 108 40 2 10 160 29 110 40 2 10 162 
7 110 40 2 10 169 30 108 41 2 10 161 
8 108 38 2 10 158 31 108 41 2 10 161 
9 110 40 2 10 162 32 106 39 2 10 157 
10 110 41 2 10 163 33 106 41 2 10 159 
11 110 38 2 10 160 34 110 36 2 10 158 
12 106 36 2 10 154 35 106 41 2 10 159 
13 106 41 2 10 159 36 110 40 2 10 162 
14 110 40 2 10 162 37 108 41 2 10 161 
15 105 41 2 10 158 38 110 41 2 10 163 
16 106 36 2 10 154 39 112 41 2 10 165 
17 108 40 2 10 160 40 110 40 2 10 162 
18 108 38 2 10 158 41 106 41 2 10 159 
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ตารางที่ 4.6  ตารางขอ้มูลค่าน ้าหนกัแต่ละส่วนประกอบของผลิตภณัฑห์วับรรจุท่ี 2 (ต่อ) 
 

หวับรรจุท่ี 2 
max 110 41 3 11 165 max 110 41 3 11 165 
min 105 36 2 10 153 min 105 36 2 10 153 
No. TC01 CM03 CC02 Packing Sum No. TC01 CM03 CC02 Packing Sum 
19 110 38 2 10 160 42 106 41 2 10 159 
20 106 36 2 10 154 43 106 40 2 10 158 
21 106 41 2 10 159 44 108 40 2 10 160 
22 108 41 2 10 161 45 106 41 2 10 159 
23 110 40 2 10 162 46 108 41 2 10 161 

 
จากชุดขอ้มูลหัวบรรจุท่ี 2 จะเห็นไดว้่า ค่าน ้ าหนกัในการบรรจุส่วนผสมแต่ละชนิดนั้นอยู่

ในค่าท่ีก าหนด แต่น ้ าหนักรวมท่ีไดน้ั้นต ่ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด เน่ืองจากการก าหนดค่าพิกดัฝ่ัง
บนและฝ่ังล่างผดิ แต่พบวา่มีค่าน ้ าหนกัสุทธิต ่ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนด จากหวับรรจุท่ี 2 พบวา่มีค่าท่ี
ไม่ได้ตามเป้าหมาย เช่น 154 157 158 และ 159 จ  านวน 22 ถว้ย จากทั้ งหมด 46 ถว้ย จากขอ้มูล
ข้างต้นได้ท าการวิเคราะห์ I-MR Chart เพื่อก าหนดค่าน ้ าหนักสูงสุดและต ่ าสุดในการบรรจุ
ส่วนประกอบต่างๆของผลิตภณัฑใ์หม่ 
 

 
 
ภาพที ่4.11  แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ I-MR Chart ของค่าน ้าหนกัการบรรจุ TC01 หวับรรจุท่ี 1 
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จากภาพท่ี 4.11 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ I-MR Chat พบว่าค่าน ้ าหนักการบรรจุวตัถุดิบ 
TC01 หัวบรรจุท่ี 1 มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 108.52 ค่า Upperท่ี 113.72 และค่า Lower ท่ี 103.32 ซ่ึงยงัไม่พบ
ค่าท่ีมีความผิดปกติท่ีอยูน่อกเหนือเส้นควบคุม ในขณะท่ีค่ามาตรฐานในการบรรจุ TC01 ค่า Upper 
ก าหนดไวท่ี้ 110 กรัม และค่า Lower ก าหนดไวท่ี้ 105 กรัม จะเห็นไดว้่าจากขอ้มูล ภาพท่ี 4.11 จะ
ไม่มีขอ้มูลท่ีผดิปกติ แต่ค่า Lower ท่ีบรรจุนั้นต ่ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนด 
  

 
 

ภาพที ่4.12  แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ I-MR Chart ของค่าน ้าหนกัการบรรจุ TC01 หวับรรจุท่ี 2 
 

จากภาพท่ี 4.12 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ I-MR Chat พบว่าค่าน ้ าหนักการบรรจุ TC01 
หัวบรรจุท่ี 2 มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 108.07 ค่า Upperท่ี 113.50 และค่า Lower ท่ี 102.63 ซ่ึงยงัไม่พบค่าท่ีมี
ความผิดพลาดท่ีอยู่นอกเหนือเส้นควบคุม ในขณะท่ีค่ามาตรฐานในการบรรจุ TC01 ค่า Upper 
ก าหนดไวท่ี้ 110 กรัม และค่า Lower ก าหนดไวท่ี้  105 กรัม จะเห็นไดว้่าจากขอ้มูล ภาพท่ี 4.12 จะ
ไม่มีขอ้มูลท่ีผดิปกติ แต่ค่า Lower ท่ีบรรจุนั้นต ่ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนด 
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ภาพที ่4.13  แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ I-MR Chart ของค่าน ้าหนกัการบรรจุ CM03 หวับรรจุท่ี 1 
 

จากภาพท่ี 4.13 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ I-MR Chat พบว่าค่าน ้ าหนักการบรรจุ CM03 
หัวบรรจุท่ี  1 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  38.96 ค่า Upperท่ี  44.22 และค่า Lower ท่ี  33.70 ซ่ึงพบว่ามีความ
ผดิปกติแบบท่ี 1 และ 2 คือ มีจุดใดจุดหน่ึงอยูน่อกขีดจ ากดัท่ีต ่าลงมา และพบว่ายงัมีความผดิปกติท่ี
มีจุด 2 จุดอยูใ่กลขี้ดจ ากดัท่ีสูงอีกดว้ย ในขณะท่ีค่ามาตรฐานในการบรรจุ CM03 ค่า Upper ก าหนด
ไวท่ี้ 41 กรัม และค่า Lower ก าหนดไวท่ี้ 36 กรัม  
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ภาพที ่4.14  แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ I-MR Chart ของค่าน ้าหนกัการบรรจุ CM03 หวับรรจุท่ี 2 
 

จากภาพท่ี 4.14  แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ I-MR Chat พบว่าค่าน ้ าหนักการบรรจุ CM03 
หัวบรรจุท่ี 2 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  39.80 ค่า Upperท่ี 44.12 และค่า Lower ท่ี 35.49 ซ่ึงพบว่ามีความ
ผิดปกติแบบท่ี 2 คือ มีความผิดปกติท่ีมีจุด 2 จุดอยูใ่กลขี้ดจ ากดัท่ีสูงและต ่า ในขณะท่ีค่ามาตรฐาน
ในการบรรจุ CM03 ค่า Upper ก าหนดไวท่ี้ 41 กรัม และค่า Lower ก าหนดไวท่ี้ 36 กรัม  
 
ตารางที่ 4.7  ตารางสรุปค่า IMR วตัถุดิบแต่ละหวับรรจุ 
 

รายละเอียด 
หวับรรจุท่ี 1 หวับรรจุท่ี 2 

UCL X̅ LCL UCL X̅ LCL 
TC01(กรัม) 113.72 108.52 103.32 113.50 108.07 102.63 
CM03(กรัม) 44.22 38.96 33.70 44.12 39.80 35.49 
Net.(กรัม) 166.75 159.48 152.21 167.53 160.02 152.52 

 
 จากตางรางท่ี 4.7 เป็นตารางสรุปค่า Upper, Lower และ X̅  ของส่วนประกอบแต่ละส่วน
ก่อนการปรับปรุงหัวบรรจุท่ี 1 และหัวบรรจุท่ี 2 พบว่าในส่วนประกอบของ TC01 หัวบรรจุท่ี 1 มี
ค่า Upper เท่ากบั 113.72 กรัม Lower เท่ากบั 103.32 กรัม และ X̅  เท่ากบั 108.52 กรัม ส่วนของหัว
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บรรจุท่ี 2 มีค่า Upper เท่ากบั 113.50 กรัม Lower เท่ากบั 102.63 กรัม และ X̅  เท่ากบั 108.07 กรัม 
และในส่วนประกอบของ CM03 หัวบรรจุท่ี 1 มีค่า Upper เท่ากบั 44.22 กรัม Lower เท่ากบั 33.70
กรัม และ X̅  เท่ากบั 38.96 กรัม และส่วนของหัวบรรจุท่ี 2 มีค่า Upper เท่ากบั 44.12 กรัม Lower 
เท่ากบั 39.80 กรัม และ X̅  เท่ากบั 35.49 กรัม ซ่ึงในส่วนของน ้ าหนกัสุทธิของผลิตภณัฑน์ั้นจากหัว
บรรจุท่ี 1 พบว่ามีค่า Upper เท่ากบั 166.75 กรัม Lower เท่ากบั 152.21 กรัม และ X̅  เท่ากบั 159.48 
กรัม และน ้ าหนักสุทธิของผลิตภณัฑ์นั้นจากหัวบรรจุท่ี 2 พบว่ามีค่า Upper เท่ากบั 167.53 กรัม 
Lower เท่ากบั 152.52 กรัม และ X̅  เท่ากบั 160.02 กรัม จะเห็นไดว้า่ผลการวิเคราะห์จากหวับรรจุทั้ง 
2 ขา้งนั้นมีความใกลเ้คียงกนั 
 
มาตรการในการก าหนดค่าน ้าหนกั 
       1.  ศึกษารูปแบบการบรรจุค่าน ้ าหนักในแต่ละส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยการน า
ส่วนประกอบแต่ละชนิดมาชัง่น ้ าหนกั ไดแ้ก่ TC01 CM03 และCC02 ใหต้รงตามค่าท่ีก าหนดไว ้ 
       2.  วิเคราะห์ค่าสูงสุดและต ่าสุดใหถู้กตอ้ง พร้อมก าหนดมาตรฐานใหพ้นกังานใหม่  
 

 
 
ภาพที่ 4.15  ภาพการประชุมเพื่อศึกษาหาการบรรจุค่าน ้าหนกัแต่ละส่วน 
  
 ภาพท่ี 4.15 ภาพการประชุมเพื่อศึกษาการบรรจุค่าน ้ าหนักในแต่ละส่วนประกอบ โดยการ
ก าหนดค่าสูงสุดและต ่าสุดของส่วนประกอบแต่ละชนิดใหม่ 
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ตารางที่ 4.8  ตารางการก าหนดค่าน ้าหนกัต ่าสุดใหม่ 
 

หวับรรจุท่ี 1 หวับรรจุท่ี 2 
max 110 41 3 11 165 max 110 41 3 11 165 
min 108 40 2 10 160 min 108 40 2 10 160 
No. TC01 CM03 CC02 Packing Sum No. TC01 CM03 CC02 Packing Sum 

 
จากตารางท่ี 4.8 ไดก้ าหนดค่าน ้ าหนักต ่าสุดของการบรรจุผลิตภณัฑ์ใหม่ ทั้งหัวบรรจุท่ี 1 

และหวับรรจุท่ี 2 ดงัน้ี TC01 = 108 กรัม CM03 = 40 กรัม CC02 = 2 กรัม และ Packing = 10 เพื่อให้
ผลรวมของแต่ละส่วนมีค่าเท่ากบัค่าน ้ าหนกัสุทธิท่ีก าหนด 160 กรัม ซ่ึงจากเดิมค่าน ้ าหนกัสุทธิของ
ค่าต ่าสุดเท่ากบั 153 กรัม โดยก าหนดจากค่าความสามารถของกระบวนการผลิตท่ีสามารถท าได ้จึง
ไดม้าซ่ึงตารางน ้าหนกัสุทธิท่ีอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้
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ตารางที่ 4.9  ตารางค่าน ้าหนกัสุทธิหวับรรจุท่ี 1 (หลงัปรับปรุง) 
 

ปริมาณสุทธิหวับรรจุท่ี 1 
ล าดบั น ้าหนกั ล าดบั น ้าหนกั ล าดบั น ้าหนกั 

1 160 21 164 41 162 
2 164 22 160 42 162 
3 162 23 166 43 166 
4 164 24 160 44 160 
5 160 25 166 45 161 
6 164 26 160 46 162 
7 160 27 163 47 166 
8 166 28 162 48 162 
9 162 29 162 49 163 
10 164 30 162 50 160 
11 160 31 164 51 163 
12 163 32 160 52 160 
13 160 33 162 53 160 
14 160 34 160 54 162 
15 162 35 163 55 163 
16 162 36 160 56 160 
17 160 37 164 57 163 
18 164 38 160 58 162 
19 166 39 166 59 160 
20 160 40 160 60 160 

  
 จากชุดขอ้มูลปริมาณสุทธิหวับรรจุท่ี 1 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมหลงัปรับปรุงแลว้ พบวา่มีค่า
หนกัท่ีไดต้รงตามมาตรฐานมากข้ึน 
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ตารางที ่4.10  ตารางค่าน ้าหนกัสุทธิหวับรรจุท่ี 2 (หลงัปรับปรุง) 
 

ปริมาณสุทธิหวับรรจุท่ี 2 
ล าดบั น ้าหนกั ล าดบั น ้าหนกั ล าดบั น ้าหนกั 

1 160 21 166 41 164 
2 166 22 162 42 162 
3 162 23 164 43 162 
4 163 24 162 44 160 
5 160 25 162 45 163 
6 163 26 160 46 160 
7 160 27 162 47 164 
8 164 28 160 48 160 
9 162 29 164 49 161 
10 162 30 162 50 160 
11 166 31 162 51 162 
12 162 32 160 52 162 
13 160 33 166 53 166 
14 162 34 160 54 162 
15 160 35 162 55 160 
16 162 36 160 56 160 
17 160 37 165 57 162 
18 165 38 160 58 160 
19 163 39 163 59 160 
20 160 40 160 60 162 

  
จากชุดขอ้มูลปริมาณสุทธิหัวบรรจุท่ี 2 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมหลงัปรับปรุงแลว้ พบว่ามี

ค่าหนกัท่ีไดต้รงตามมาตรฐานมากข้ึน ทางผูว้ิจยัจึงไดน้ าชุดขอ้มูลหลงัปรับปรุงมาท าการวิเคราะห์ 
I-MR Chart และ Process Capability เพื่อท าการหาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
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ภาพที ่4.16  แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ I-MR Chart ของปริมาณสุทธิของหวับรรจุท่ี 1 
 

จากภาพท่ี 4.16 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ I-MR Chart ของปริมาณสุทธิของหัวบรรจุท่ี 1 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 162.13 ค่า Upperท่ี 169.80 และค่า Lower ท่ี 154.47 ซ่ึงไม่พบความผดิปกติ ในขณะท่ี
ค่ามาตรฐานในการบรรจุปริมาณสุทธิ ค่า Upper ก าหนดไวท่ี้ 164 กรัม และค่า Lower ก าหนดไวท่ี้ 
160 กรัม จากนั้นไดท้  าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพกระบวนการท างานของหวับรรจุท่ี 1  
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ภาพที ่4.17  แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ Process Capability ของปริมาณสุทธิของหวับรรจุท่ี 1  
  

จากภาพท่ี 4.17 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ Process Capability ของปริมาณสุทธิของหัว
บรรจุท่ี 1 โดยการก าหนดค่า Lower ท่ี 160 ค่า Upper ท่ี 164 และ Target ท่ี 162 พบว่าไดค่้า Sample 
Mean ท่ี  162.13 ค่า Cpk ท่ี ได้นั่น คือ 0.24 ซ่ึ งเพิ่ ม ข้ึนจากชุดข้อมูลก่อนปรับปรุง แสดงว่ามี
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตมากข้ึน 
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ภาพที ่4.18  แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ I-MR Chart ของปริมาณสุทธิของหวับรรจุท่ี 2 
 

จากภาพท่ี 4.18 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ I-MR Chart ของปริมาณสุทธิของหัวบรรจุท่ี 2 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 161.98 ค่า Upperท่ี 168.79 และค่า Lower ท่ี 155.18 ซ่ึงไม่พบความผดิปกติ ในขณะท่ี
ค่ามาตรฐานในการบรรจุปริมาณสุทธิ ค่า Upper ก าหนดไวท่ี้ 164 กรัม และค่า Lower ก าหนดไวท่ี้ 
160 กรัม จากนั้นไดท้  าการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพกระบวนการท างานของหวับรรจุท่ี 2 
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ภาพที ่4.19  แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ Process Capability ของปริมาณสุทธิของหวับรรจุท่ี 2 
  

จากภาพท่ี 4.19 แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ Process Capability ของปริมาณสุทธิของหัว
บรรจุท่ี 2 โดยการก าหนดค่า Lower ท่ี 160 กรัม ค่า Upper ท่ี 164 กรัม และ Target ท่ี 162 กรัม 
พบว่าได้ค่า Sample Mean ท่ี 162.13 กรัม ค่า Cpk ท่ีได้นั่นคือ 0.29 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากชุดขอ้มูลก่อน
ปรับปรุง แสดงวา่มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตมากข้ึน 
 
 4.2.4  มาตรการในการแกไ้ขพื้นท่ีในการตั้งเคร่ืองชัง่โดนเคร่ืองปรับอากาศ 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกิดจากการเคร่ืองชัง่ท่ีชัง่ผลิตภณัฑ์ตั้งอยู่บริเวณท่ีโดนลม
จากเคร่ืองปรับอากาศท าใหค่้าน ้าหนกัของผลิตภณัฑไ์ม่คงท่ี 
 
มาตรการในการตั้งเคร่ืองชัง่ 
       1.  ปรับเป ล่ียนพื้ น ท่ีในการตั้ งเค ร่ืองชั่ง  ให้อยู่ในพื้ น ท่ี ท่ีไม่ มีผลกระทบจากลมของ
เคร่ืองปรับอากาศ 
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4.3  สรุปผลการด าเนินงานตามแนวทางแก้ไขปรับปรุง  
 
ตารางที่ 4.11  ตารางสรุปผลการปรับปรุง   
 

รายละเอียด ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 
ผลต่าง 

ก่อน หลงั 
1. หวับรรจุท่ี 1     
    1.1  น ้าหนกัสุทธิหวับรรจุท่ี 1 (กรัม)      
           มาตรฐานก าหนดท่ี 162 กรัม 

159.48 162.13 - 2.52 0.13 

    1.2  ค่า  Cpk  0.09 0.24 0.15 
2. หวับรรจุท่ี 2     
    2.1  น ้าหนกัสุทธิหวับรรจุท่ี 2 (กรัม) 
            มาตรฐานก าหนดท่ี 162 กรัม 

160.02 161.98 -1.98 0.02 

    2.2  ค่า  Cpk  -0.24 0.29 0.53 

 
จากตารางท่ี 4.9 สรุปผลการปรับปรุงการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติของกระบวนการ

ผลิต จากการน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบกันพบว่าผลของการปรับปรุงนั้นท าให้ความสามารถของ
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั โดยค่า Cpk ของหัวบรรจุท่ี 1 เพิ่มข้ึน 0.15 
หวับรรจุท่ี 2 เพิ่มข้ึน 0.53 และเม่ือมีการเปรียบเทียบค่าน ้าหนกัท่ีพบกบัค่าน ้าหนกัมาตรฐาน คือ 162 
กรัม จะเห็นว่าจากหวับรรจุท่ี 1 ผลต่างของค่าน ้ าหนกัสุทธิก่อนปรับปรุงคือ 2.52 และหลงัปรับปรุง
คือ -0.13 ส่วนหัวบรรจุท่ี 2 ผลต่างของน ้ าหนักสุทธิก่อนปรับปรุงคือ 1.98 และหลงัปรับปรุงคือ 
0.02 

ผลท่ีไดจ้ากการปรับปรุงการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ได้
จากการสุ่มตวัอย่างเก็บค่าน ้ าหนักของผลิตภณัฑ์ท่ีแสดงให้เห็นว่า การบรรจุของผลิตภณัฑ์ อยู่ใน
ขอบเขตท่ีควบคุมได ้ซ่ึงหมายถึงว่าความสามารถของกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนและ
สามารถควบคุมกระบวนการเชิงสถิติในกระบวนการบรรจุไดม้ากข้ึนอีกดว้ย 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การท าโครงงานการปรับปรุงการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติในกระบวนการบรรจุขนม

หวานของโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา โดยใชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (7QC Tools) ในการ
คน้หาสาเหตุและเพื่อการปรับปรุง และใช้โปรแกรม Minitab ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป หรือ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และประมวลทางสถิติ ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์จะถูกจดัเก็บใน
รูปแบบของ Worksheet เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติท่ี
เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการบรรจุ มีการใช ้(Acceptable Quality : AQL) หาระดบัคุณภาพท่ียอมรับ
ได้ ซ่ึงถือเป็นค่าเฉล่ียความบกพร่องท่ียอมให้เกิดในผลิตภัณฑ์หรือ เม่ือมีการตรวจสอบอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการใช้ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA) มาวิเคราะห์หาสาเหตุและ
ลกัษณะขอ้บกพร่องและผลกระทบในส่วนของ( Process FMEA: PMEA) ใช้ส ำหรับกระบวนกำร
ผลิต โดยประยุกต์ใช้เทคนิค (Risk Priority Number : RPN) เพื่อหาระดับความเส่ียงของความ
ล้มเหลวในแต่ละอาการท่ีก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดมาตรฐานในการควบคุม
กระบวนการเชิงสถิติ และลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต  
 
5.1  สรุปผลการศึกษา  

จากการด าเนินโครงงานคร้ังน้ีไดรั้บอนุเคราะห์จากบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษาในการศึกษา
กระบวนการบรรจุขนมหวาน พร้อมการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการบรรจุจากการศึกษาสภาพ
ปัญหาการเกิดความสูญเสียของกระบวนการ โดยใช้หลกัการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การ
ระดมความคิดเพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหา และปัจจยัท่ีส่งผลใหค่้าน ้ าหนกัสุทธิของผลิตภณัฑท่ี์ได้
ไม่ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อก าหนดแนวทางในการควบคุมคุณภาพ และลดความสูญเสียใน
กระบวนการผลิตขนมหวาน การเปรียบเทียบค่าน ้ าหนักก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง 
แสดงออกมาไดต้ารางดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางที่ 5.1  ตารางผลการเปรียบเทียบก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 
 

รายละเอียด ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 
ผลต่าง 

ก่อน หลงั 
1. หวับรรจุท่ี 1     
    1.1  น ้าหนกัสุทธิหวับรรจุท่ี 1 (กรัม)      
           มาตรฐานก าหนดท่ี 162 กรัม 

159.48 162.13 - 2.52 0.13 

    1.2  ค่า  Cpk  0.09 0.24 0.15 
2. หวับรรจุท่ี 2     
    2.1  น ้าหนกัสุทธิหวับรรจุท่ี 2 (กรัม) 
            มาตรฐานก าหนดท่ี 162 กรัม 

160.02 161.98 -1.98 0.02 

    2.2  ค่า  Cpk  -0.24 0.29 0.53 

 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 5.2.1  จากการศึกษาสภาพปัญหาท่ีพบในโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา ซ่ึงปัจจุบนัขาดการเก็บรวม
รวมขอ้มูลในเชิงปริมาณ และการน าขอ้มูลท่ีมีอยูม่าวิเคราะห์ ทางผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดป้ระยกุตใ์ช้
เทคนิค RPN ในการหาระดับความรุนแรงของปัญหาท่ีพบในกระบวนการบรรจุ  พบว่าอาการ 
น ้ าหนกัไม่ถึง เป็นปัญหาท่ีรุนแรงท่ีสุดโดยมีค่า RPN อยูท่ี่ 600 
 5.2.2  จากการศึกษาขอ้มูลการแกปั้ญหาน ้ าหนักผลิตภณัฑ์ไม่ไดม้าตรฐาน พบว่าก่อนการ
ปรับปรุง ทางโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษาไดท้ าการก าหนดมาตรฐานในการบรรจุ โดยค่าเป้าหมายอยูท่ี่ 
160 กรัม และค่าพิกดัฝ่ังบนอยูท่ี่ 162 กรัม ซ่ึงเป็นการก าหนดค่าพิกดัแบบฝ่ังเดียว และค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนดนั้นเท่ากบัค่าท่ีมาตรฐานผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ก าหนด จากการสุ่มตรวจสอบน ้ าหนกัผลิตภณัฑ ์
TCM160 ในหัวบรรจุท่ี 1 น ้ าหนัก 159.48 กรัม หัวบรรจุท่ี 2 น ้ าหนัก 160.02 กรัม การวิเคราะห์ 
Process Capability หัวบรรจุท่ี 1 ค่า Cpk ท่ีไดน้ัน่คือ 0.09  และหัวบรรจุท่ี 2 ค่า Cpk ท่ีไดน้ัน่คือ -0.24  
จากปัญหาดังกล่าวทางผูจ้ ัดท าโครงงานท าการตรวจสอบค่าน ้ าหนักของผลิตภัณฑ์แยกตาม
ส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรฐานน ้าหนกัส่วนผสมแต่ละ
ชนิด รวมถึงค านวณหาปริมาณการชักส่ิงตัวอย่าง โดยใช้หลักการระดับคุณภาพท่ียอมรับ 
(Acceptable Quality Level : AQL) เชิงเด่ียวแบบเคร่งครัด  
 5.2.3  จากการแก้ปัญหาน ้ าหนักผลิตภณัฑ์ไม่ได้มาตรฐาน สรุปผลก่อนปรับปรุงและหลงั
ปรับปรุงของกระบวนการบรรจุขนมหวานของบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษา ในตารางท่ี 5.1 ขอ้มูลท่ีได้
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บนัทึกไวส้ าหรับค่าน ้ าหนักในระหว่างการบรรจุผลิตภณัฑ์แต่ละส่วนประกอบ พบว่าก่อนการ
ปรับปรุงหัวบรรจุท่ี 1 ก่อนการปรับปรุงค่า Cpk เท่ากบั 0.09 หลงัการปรับปรุงมีค่าเท่ากบั 0.24 และ
ค่าก่อนการปรับปรุงหวับรรจุท่ี 2 ก่อนการปรับปรุงค่า Cpk เท่ากบั -0.24 หลงัการปรับปรุงมีค่าเท่ากบั 
0.29  

เม่ือน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบพบว่าความสามารถของกระบวนการบรรจุขนมหวานเพิ่มข้ึน
อย่างชดัเจน หลงัจากการปรับปรุงการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติในการบรรจุขนมหวาน ก่อน
การปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง จะเห็นไดว้่าการเพิ่มข้ึนของความสามารถของกระบวนการ
บรรจุขนมหวาน โดยใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (7QC Tools) และโปรแกรมทางสถิติ 
(Minitab) สามารถควบคุมกระบวนการบรรจุใหอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดท่ีท าการตรวจสอบได ้

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

จากผลของการปรับปรุงการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติในกระบวนการผลิตขนมหวาน 
โดยใช้ทฤษฎีเคร่ืองมือคุณภาพ 7 อย่าง (7QC Tools) กรณีศึกษาบริษทัผูผ้ลิตขนมหวาน ท าให้
สามารถควบคุมกระบวนการเชิงสถิติได ้หลงัจากท าการปรับปรุงกระบวนการผลิตในส่วนของ
ขั้นตอนการบรรจุขนมหวานแลว้นั้น แต่ยงัพบว่าบางจุดของการบรรจุนั้นยงัต ่ากวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้จึง
มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
  5.2.1  ควรท าการพิจารณาค่าน ้ าหนกับรรจุผลิตภณัฑใ์นแต่ละส่วนประกอบอีกคร้ัง เพื่อใหค่้า
น ้าหนกัต ่าสุดท่ีไดไ้ม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
 5.2.2  ควรเปล่ียนหัวบรรจุผลิตภณัฑใ์นส่วนของ TC01 ดว้ย เพราะเคร่ืองบรรจุในส่วนน้ี ยงัมี
การเกิดความสูญเสียภายในกระบวนการอยู่  แต่เน่ืองจากการปรับเปล่ียนน้ี มีค่าใช้จ่ายในการ        
บูรณาการการสูง ทางบริษทัจึงไม่พร้อมท่ีจะท าการบูรณาการในส่วนน้ี 
 5.2.3  เน่ืองดว้ยทางบริษทัยงัขาดพนักงานในการท างานอยู่จ  านวนหน่ึง หากมีพนักงานเพิ่ม 
อาจท าใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 5.2.4  เม่ือประสิทธิภาพในกระบวนผลิตเปล่ียนมาไดร้ะยะหน่ึงแลว้ ควรเปล่ียนความเขม้งวด
ของการตรวจสอบ จากการตรวจสอบแบบเคร่งครัด เปล่ียนมาใชก้ารตรวจสอบแบบผอ่นคลาย เพื่อ
ลดระยะเวลาในการตรวจสอบผลิตภณัฑ ์และเป็นการลดตน้ทุนจากการตรวจสอบ 
 5.2.5  เม่ือกระบวนการผลิตดีข้ึน และผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานมากข้ึน กจ็ะ
ท าใหค่้าความสามารถของกระบวนการ (Cpk) เพิ่มมากข้ึนดว้ย 
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