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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ผลิตภาพในขัน้ ตอนการบรรจุน้ านมข้าวโพด ซึ่งผู้วจิ ยั ได้นาเทคนิคการศึกษา
วิธกี ารทางานมาใช้เพื่อวิเคราะห์ปญั หาและเก็บข้อมูล เริม่ จากการศึกษากระบวนการทางานของสายการผลิตใน
กระบวนการบรรจุน้ านมข้าวโพด พบว่าพนักงานกรอกน้ านมข้าวโพดครัง้ ละ 1 ขวด ทัง้ นี้เนื่องจาก อุณหภูมทิ ส่ี ูง
และขาดเครื่องมือช่วยในการบรรจุ ทางผูว้ จิ ยั จึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุน้ าข้าวโพดกึง่ อัต โนมัตแิ บบ 5
หัว เพือ่ ช่วยในการปฏิบตั งิ าน จากผลการทดลองพบว่าเครื่องบรรจุน้ านมข้าวโพดสามารถลดเวลาในการกรอกได้
ถึง 83.62% จากเดิมบรรจุน้านมข้าวโพด 35 ขวดใช้เวลา 2.38 นาที(158 วินาที)หลังจากปรับปรุงกระบวนการผลิต
แล้ว เหลือเวลาเพียง 23.44 วินาที สามารถลดเวลาได้ 134.56 วินาที และสามารถลดขัน้ ตอนได้ 2 ขัน้ ตอนคือ
ขันตอนการเทลงขวดครั
้
ง้ ละ 1 ขวดและการตรวจสอบปริมาณในแต่ละขวด
คาหลัก เครือ่ งบรรจุน้า น้ านมข้าวโพด เพิม่ ผลิตภาพ การศึกษาวิธกี ารทางาน

Abstract
The research aims to increase the production efficiency in the filling step for corn milk bottle. This
research was analyzed problem and gathered related information using work study techniques By study
the filling Process, it was found that corn milk was manully poured into a bottle one by one. The
researcher designed and developed a semi-automatic 5 filling heads machine that can simplify and
combine the production’s processes. The results of the research showed that the usage time decrease
by 83.62%, from 2.38 minutes (158Sec.) per 35 bottles to 23.44 Sec. per 35 bottles. (134.56 Sec. time
reduction) This new system reduce 2 steps in working process, which are the filling corn milk process
bottle by bottle and volume checking process.
Keywords: Filling Machine, Corn Milk, Increase productivity, Work Study
production process was decrease to 2 steps.
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1. บทนา
ปจั จุบนั กระบวนการผลิต ในส่วนของกระบวนการ
[1]บรรจุน้ านมข้าวโพดโรงงานกรณีตวั อย่างใช้ระยะเวลา
ในการผลิ ต มาก เนื่ อ งจากบรรจุ น้ า นมข้ า วโพดโดย
พนั ก งานไม่ ม ีเ ครื่อ งมือ เข้า มาช่ ว ยเหลือ จึง ท าให้พ บ
ปญั หา โดยพบว่าปจั จัยทีส่ ่งผลต่อกระบวนการคือ เวลา
ปริมาณน้านมข้าวโพด
จากการเก็บข้อมูลทดสอบจับเวลาในการบรรจุ
น้ านมข้าวโพด 1 หม้อ สามารถกรอกใส่ขวดได้ทงั ้ หมด
150 ขวด โดยมีขนตอนคื
ั้
อพนักงานนาขวดเปล่าใส่ตะกร้า
ซึ่ ง สามารถจัด วางขวดได้ ท ัง้ หมด 35 ขวด/ตะกร้ า
หลังจากนัน้ พนักงานจะตักน้ าข้าวโพด เทใส่ขวดทีละขวด
ซึง่ จากการเก็บข้อมูลปรากฏว่า น้ านมข้าวโพด 450 ขวด
ใช้เวลาในการบรรจุทงั ้ สิน้ 1 ชัวโมง
่ 21 นาที

อี ก ครัง้ ก่ อ นท าการปิ ด ฝา หลัง จากปิ ด ฝาเรี ย บร้ อ ย
พนักงานก็จะนาไปเก็บรักษาที่หอ้ งควบคุมอุณหภูมเิ พื่อ
รอการขนส่ง จากการศึกษา Flow process chart ของ
กระบวนการบรรจุน้ านมข้าวโพด ของโรงงานกรณีศกึ ษา
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Flow process chart กระบวนการผลิตน้ านมข้าวโพด
ก่อนการปรับปรุง

รูปที่ 1 แสดงการบรรจุน้านมข้าวโพดก่อนการปรับปรุง
1.1 กระบวนการการบรรจุน้านมข้าวโพด

NO
YES

รูปที่ 2 แสดงขัน้ ตอนการทางานของการบรรจุ

การบรรจุน้ านมข้าวโพดแบบเดิมเป็ นการบรรจุ
ทีละ 1 ขวด โดยพนักงานจะนาน้ านมข้าวโพดทีผ่ ่านการ
ต้ม และแยกกากเรีย บร้อ ย ใส่ถ ัง ใหญ่ เ พื่อ รอการบรรจุ
หลังจากนัน้ พนักงานจะนาเหยือกตักน้ า นมข้าวโพดเพื่อ
เทลงขวด โดยน้ า นมข้าวโพด 1 เหยือกจะกรอกได้ 10
ขวดซึง่ จะเสียเวลาในการตักใหม่ ซึง่ หลังจากทีก่ รอกครบ
35 ขวด พนักงานจะต้องตรวจสอบปริมาณในแต่ละขวด

จากตารางที่1 แสดงถึงขัน้ ตอนในการบรรจุทงั ้ หมด 14
ขัน้ ตอนเวลารวม 42 วินาทีดงั ต่อไปนี้
1.
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิง าน 14 ขัน้ ตอน ใช้เ วลา 36
วินาที
2.
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ 1 ขัน้ ตอน ใช้เวลา 1 วินาที
3.
ขัน้ ตอนการจัดเก็บ 1 ขัน้ ตอน ใช้เวลา 5 วินาที
1.2 วัตถุประสงค์
เพือ่ ออกแบบและพัฒนาเครือ่ งบรรจุน้านม
ข้าวโพดกึง่ อัตโนมัติ 5 หัวบรรจุ
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบการบรรจุ การบรรจุแบบระดับคงที่[2] ใช้กบั
ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีเ ป็ น ของเหลว เช่ น น้ า อัด ลม เบีย ร์ และ
ของเหลว ซึ่งการบรรจุประเภทนี้สามารถวัดระดับ หาก
ทาการบรรจุแบบปริมาตรคงที่ ก็จะทาให้ระดับความสูงใน
การบรรจุในภาชนะบรรจุแตกต่างกันออกไป ซึง่ ในขณะที่
ผูบ้ ริโภคพอใจทีจ่ ะซื้อผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์แล้วมี
ความสูง ระดับ เดียวกัน ทุก บรรจุภ ัณ ฑ์ แม้ว่า ความจริง
ปริมาตรของผลิตภัณฑ์จะไม่ได้เป็นไปตามความจริง [1]
2.2 แผนภูมิ ค วบคุม คือ เครื่อ งมือ ตรวจสอบและเฝ้ า
ติดตามความเปลีย่ นแปลงไปของกระบวนการ[3] ทีอ่ าศัย
หลัก การสถิ ติ เพื่อ ให้ ส ามารถจับ ความผิด ปกติ ข อง
กระบวนการได้อย่างทันท่วงที ก่อนทีค่ วามผิดปกตินนั ้ จะ
ส่งผลต่อความเสียหายของผลลัพธ์ของกระบวนการ ซึ่ง
หากเป็ นกระบวนการผลิตก็จะหมายถึงของเสีย และหาก
เป็ นกระบวนการให้บริการก็อาจหมายถึงการให้บริการที่
ผิดพลาด บางที่เรียกกิจกรรมการควบคุมกระบวนการ
ด้ว ยแผนภู ม ิค วบคุ ม ว่ า “การควบคุ ม กระบวนการเชิง
สถิติ (Statistical Process Control : SPC)”
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ โดยแบ่งตามข้อมูลทีส่ นใจ
คือ
1.แผนภูมทิ ช่ี นิดของข้อมูลเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่อง
หรือ ค่าวัด (Variable Data)
2.แผนภูมทิ ช่ี นิดของข้อมูลเป็นข้อมูลแบบช่วงหรือ
ค่านับ (Attribute Data)
แผนภูม ิควบคุมค่าวัดเชิง เดี่ยว (Individual
control chart and moving range : X-Chart) ใช้สาหรับ
ข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมเป็ นค่าวัดแบบเชิงเดียว เช่น ขนาด
ความยาว น้ าหนัก ความหนาแน่ น ความถ่วงจาเพาะ
หรือ ความหนืด เป็ นต้น มีลกั ษณะการเก็บแบบต่อเนื่อง
อาจจะเก็บในช่วงเวลาทีห่ ่างกันคงที่ ในลักษณะข้อมูล
โดดๆ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาพิจารณาการแจกแจง ถ้าข้อมูล X
มีการแจกแจงแบบปกติก็สร้างขอบเขตควบคุมคุณภาพ
ตามหลักความเชือ่ มันของการแจกแจงปกติ
่
ค่าวัดแต่ละค่า
ในกระบวนการผลิ ต อยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตการควบคุ ม
คุณภาพทีก่ าหนด
2.3 Flow Chart เป็ นการวิเคราะห์การทางานโดยใช้
สัญ ญาลัก ษณ์ แทนเหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น โดยที่ส ัญ ญา

ลัก ษณ์ ท่ีใ ช้เ ป็ น มาตรฐานมีอ ยู่ 1 ชุ ด ประกอบด้ว ย 5
สัญ ญาลั ก ษณ์ ซ่ึ ง สัญ ญาลั ก ษณ์ น้ี จ ะครอบคลุ ม การ
ปฏิบตั งิ านและเหตุการณ์ต่างๆ แทนได้ดงั นี้

รูปที่ 3 สัญญาลักษณ์ Flow process chart

2.4 Process Capability เป็ นการศึกษาความสามารถ
ของกระบวนการการผลิต โดยพิจ ารณาจากจ านวน
ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิต ซึง่ เกิดจากการผลิตทีต่ ่อเนื่อง ในการวัด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร นิ ย ม ใ ช้ ดั ช นี
ความสามารถ (Capability Index) ในการตรวจสอบ
กระบวนการโดยมีวธิ วี ดั ค่าความสามารถ 3 วิธคี อื
2.4.1 อัตราส่วนความสามารถ (Cr)
สูตรในการคานวณ
=

(1)

-

2.4.2 ความสามารถของกระบวนการ (Cp)
สูตรในการคานวณ
(2)

-

2.4.3 ความสามารถทีส่ มั พันธ์กบั ค่าเฉลีย่ (Cpk)
สูตรในการคานวณ
-̅

(3)

คืออัตราส่วนความสามารถ
Cp คือความสามารถของกระบวนการ ควรมีค่า > 1.33
กระบวนการจึงจะมีความสามารถ
σ ค่าความแปรปรวนของกระบวนการ
̅ ค่าเฉลีย
่
Cpk คือความสามารถทีส
่ มั พันธ์กบั ค่าเฉลีย่
usl = (Upper specification limit)ขีดจากัดบนของสเปค
lsl = (Lower specification limit)ขีดจากัดล่างของสเปค
Cr
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2.5 ทฤษฎี ผลิ ตภาพ (Productivity) คาว่า “ผลผลิต ”
เป็ น ค าที่ม ีค วามหมายตามสูต รที่ใ ช้เ ช่น เดีย วกับ ค าว่ า
“ประสิท ธิภ์ าพ”
กล่ า วคือ ผลิต ผลเป็ น ดัช นี แ สดง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตต่อทรัพยากรทีใ่ ช้ในการก่อ
เกิดผลผลิตนัน้ หรือในเทอมเดียวกันเป็นสูตรดังนี้ [4]
Productivity

=

ของภาชนะทีใ่ ส่ขวดเพือ่ ใช้งานให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุด
เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพในขัน้ ตอนกระบวนการผลิต
3.1 หัวบรรจุแบบแกรวิต้ี [3]

(4)

2.3 การออกแบบเครื่องบรรจุน้ านมข้าวโพด 5 หัว
บรรจุ กึ่งอัตโนมัติ

รูปที่ 4 ภาพการออกแบบเครือ่ งบรรจุน้ านมข้าวโพด

การออกแบบเครื่องบรรจุน้ านมข้าวโพด โดยใช้การ
เขียนแบบด้วยโปรแกรม Solid Works [4] เครื่องบรรจุ
น้ านมข้าวโพดกึ่งอัตโนมัติ วัสดุทาจากสแตนเลส304 มี
สัมประสิทธิการน
์ าความร้อน 16.2 W/m.k ซึง่ มีคุณสมบัติ
พิเศษทีส่ ามารถใช้กบั อุตสาหกรรมอาหาร โดยออกแบบ
เครื่องให้มลี กั ษณะการใช้งานทีส่ ะดวก เพือ่ ง่ายต่อการใช้
งาน โดยมีหวั บรรจุน้ าทัง้ หมด 5 หัว โดยขวดพลาสติกที่
บรรจุ ปากขวดมีค วามกว้า งตัง้ แต่ 2-5 เซนติเ มตร มี
ความสูงตัง้ แต่ 5-30 เซนติเมตร ในส่วนของความกว้าง
หรือปริมาณที่บ รรจุ ผู้ผ ลิต สามารถกาหนดได้โ ดยการ
ปรับตัง้ ค่าเครือ่ งตามความต้องการ
3.การดาเนิ นการจัดสร้างเครื่อง
เริ่ม จากการศึก ษาระบบและวางแผนในออกแบบ
เครื่องบรรจุน้ านมข้าวโพดแบบ 5 หัวบรรจุก่ึงอัตโนมัติ
เหตุผลที่ผดู้ าเนินการวิจยั เลือกทีจ่ ะทาเครื่องแบบ 5 หัว
บรรจุ เนื่องจากผูด้ าเนินการวิจยั ได้ทาการวัดขนาดของ
ขวดพลาสติก และคานวณขนาดพื้นที่ในการจัดวางชอง

รูปที่ 5 ลักษณะของการบรรจุโดยใช้หวั บรรจุแบบแกรวิต้ี

การทางานของหัวจ่ายเมื่อ พนักงานกดด้ามจับ
จนถึงจุดทีเ่ รากาหนดไว้ น้ านมข้าวโพดไหลเต็มขวด และ
ตรงกระบอกหัวบรรจุจะมีรูน้ าไหลกลับไปยังถัง พักน้ านม
ข้าวโพด เพื่อที่จะนาน้ านมข้าวโพดกลับมาบรรจุอีกครัง้
ความแตกต่ า งของเครื่ อ งที่ อ อกแบบกั บ เครื่ อ งของ
ต่างประเทศคือ หัวบรรจุทผ่ี วู้ จิ ยั ออกแบบสามารถกาหนด
ปริมาณน้ านมข้าวโพดที่บรรจุได้ สามารถปรับซ้ายและ
ขวาได้หากมีการเปลีย่ นขวดพลาสติก ซึง่ เครื่องทีผ่ ลิตใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศยังไม่มกี ารออกแบบเช่นนี้
3.2 ลักษณะการทางานของระบบ

รูปที่ 6 ภาพรวมระบบเครือ่ งบรรจุน้ านมข้าวโพด

หัวบรรจุน้ านมข้าวโพดออกแบบเป็ นระบบแรง
โน้มถ่วง[5] ( Time Gravity Filler) น้ านมข้าวโพดจะถูก
ั ๊ ้าดูดไปพักบริเวณถังพักด้านบนของหัวบรรจุ และจะ
ปมน
ใช้ระบบแมนนวลในการควบคุมการการไหลของน้ านม
ข้าวโพด จากถังจ่ายทีต่ งั ้ อยูด่ า้ นบนของเครือ่ งไหลออกมา
ทีท่ อ่ บรรจุ ลงในขวดพลาสติกซึง่ ระดับทีเ่ ติมจะถูกกาหนด
ด้วยระดับท่อน้ าล้น การบรรจุน้ านมข้าวโพดด้วยแรงโน้ม
ถ่วง
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4. ผลการทดลอง
4.1 จากผลการทดสอบและเก็บข้อมูลพบว่าหลัง
การปรับปรุงโดยใช้เครื่องบรรจุ ครัง้ ละ 5 ขวด จานวน 7
ครัง้ ใช้เวลาในการบรรจุเฉลีย่ 1 ครัง้ เวลา 3 วินาที ทา
ให้ทราบได้วา่ การบรรจุน้านมข้าวโพด 1 ตะกร้า 35 ขวด
ใช้ระยะเวลาในการบรรจุ 23.44 วินาที
ตารางที่ 2 ตารางแสดงน้ า หนัก ที่บ รรจุ น้ า นมข้า วโพด
จานวน 70 ขวด
ขวดที่
น ้าหนัก

1
286.8

2
285.1

3
286.2

4
289.1

5
288.2

6
288.5

7
288.9

ขวดที่

8

9

10
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12

13

14

น ้าหนัก

288.7

286.5

285.5

289.2

289

289

289
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15
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287.3
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287.3
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285.1

287.1

288.1

287
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29

30
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32
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34

35

น ้าหนัก

286.5

283.3

285.6

286.9

287.3

285
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41
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น ้าหนัก

285.1
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288.2

285.8

288.1

287.2

287.7
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47

48
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ขวดที่
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56
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68
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288.5

ตารางที่ 3 Flow process chart ขัน้ ตอนการทางานหลัง
ปรับปรุง มีทงั ้ หมด 4 ขัน้ ตอนดังนี้
1. ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน 3 ขัน้ ตอน ใช้เวลา 8 วินาที
2. ขัน้ ตอนการจัดเก็บ 1 ขัน้ ตอน ใช้เวลา 5 วินาที
รวมเวลาในการบรรจุน้ านมข้าวโพดหลังปรับปรุงใช้เวลา
13 วินาที
4.3 ข้อมูลจากการทดสอบและเก็บข้อมูลโดยค่า
ั่
น้ าหนักกาหนดที่ 285 กรัม ค่าพิกดั ฝงบวกที
่ 290 กรัม
ั ่ ่ 280 กรัม
และค่าพิกดั ฝงลบที

จากข้อมูลตารางที่ 1 แสดงถึงจานวนน้าหนักในแต่ละขวด
ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล หลัง จากใช้ เ ครื่ อ งบรรจุ น้ า นมข้ า วโพด
กึง่ อัตโนมัติ 5 หัวบรรจุ โดยข้อมูลทีไ่ ด้ มีความใกล้เคียง
กันมาก

4.2 แผนภูมกิ ระบวนการการไหล(Flow process Chart)
หลังการปรับปรุง หลังทาการปรับปรุงวิธกิ ารดาเนินการ
โดยการออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้ านมข้าวโพด ทา
ให้ส ามารถลดขัน้ ตอนในการทางานได้ 2 ขัน้ ตอน ดัง
แสดงในตารางที่ 3

รู ปที่ 8 ( I-MR Chart) น้ ำหนักน้ ำนมข้ำวโพด

จากผลการทดลอง I-MR Chart แสดงค่า
น้าหนักทีบ่ รรจุ ดังรูปที่ 8 ค่าเฉลีย่ และความผันแปรของ
น้ าหนักทีบ่ รรจุอยู่ภายในการควบคุม (มีความเสถียร)
ค่าเฉลีย่ (X)เท่ากับ 286.86 ไม่มคี ่าทีอ่ ยู่นอกเหนือค่าพิกดั
ควบคุม (Out of control)
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เปรียบเที ยบการเพิ่ มอัตราการผลิ ต
500
400
300
200
100
0

35ขวดต่อลัง

จานวนลัง
ก่อน
ปรับปรุง
75.52

จานวนลัง
หลัง
ปรับปรุง
460.75

รู ปที่ 9 Process Capability น้ ำหนักน้ ำนมข้ำวโพด

จากรูปที่ 9 แสดงค่าดัชนีคา่ ความสามารถของกระบวนการ
(cp)การบรรจุน ้านมข้ าวโพด ค่าน ้าหนักน ้านมข้ าวโพดมีค่า
1.48 มากกว่า 1.33 ซึง่ เป็ นค่ามาตรฐาน
5.สรุปผลการศึกษา
จากผลการทดลองพบว่ า เครื่อ งบรรจุ น้ า นม
ข้าวโพด 5 หัวบรรจุ กึ่งอัต โนมัติ มีกระบวนการผลิต ที่
ง่ายและลดระยะเวลาเวลาในการบรรจุได้ 83.62 % ซึ่ง
จากเดิมการบรรจุน้ าข้าวนมข้าวโพดหนึ่ง ครัง้ 35 ขวด
กาลังการผลิตทีใ่ ช้คนเป็ นผูบ้ รรจุ ใช้เวลา 2.38 นาที หรือ
143.15 วิ น าทีต่ อ น้ า นมข้า วโพด 35 ขวด หลัง จาก
ออกแบบเครื่องบรรจุน้ านมข้าวโพด และทาการปรับปรุง
กระบวนการผลิตสามารถช่วยปรับเวลาในการบรรจุเป็ น
23.44 วินาที กาลังความสามารถในการบรรจุได้ 35 ขวด
ทาให้มรี ะยะเวลาทีล่ ดลงก่อนการปรับปรุงใช้เวลา 143.15
วินาที หลังการปรับปรุงเป็ น 23.44 วินาที คิดเป็ นร้อยละ
83.62 %
สามารถเพิม่ อัตราการผลิต โดยคิดที่ 3 ชัวโมง
่
บรรจุได้ปริมาณ 75.52 ลัง หลังจากทาการปรับปรุง กาลัง
การผลิตระยะเวลา 3 ชัวโมง
่
สามารถบรรจุได้ถงึ ปริมาณ
460.75 ลัง

รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบอัตราการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ก่อนปรับปรุงและ
หลังปรับปรุง

กิ ติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษทั คุณเก๋ ขนมหวาน จากัด ที่เปิ ด โอกาส
ให้ศกึ ษากระบวนการและออกแบบเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตในโรงงาน ตลอดระยะเวลาการจัดทาและทาการ
ทดลอง
เอกสารอ้างอิ ง
[1] วันชัย ริจริ วนิช. 2551. การศึกษาการทางานหลักการ
และกรณี ศึ ก ษา. ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครัง้ ที่ 6, กรุงเทพฯ, หน้า 21-23
[2] รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปญั ญาคม 2550. การศึกษา
งานอุตสาหกรรม (Industrial Work Study)กรุงเทพฯ
ภาควิชาอุตสาหการ
[3] พิทธพันธ์ พิทกั ษ์, 2552. การศึกษากระบวนการการ
ผลิตเพือ่ เพิม่ ผลผลิตกรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมล้างขวด
[วิศวกรรมศาสตร์] มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สงขลา
[4] ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี. 2547. Solid Works
Advanced Part and Assembly. สานักพิมพ์สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ) กรุงเทพฯ

