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บทคัดย่อ
กระบวนการผลิ ตอาหารสั ตว์แบบเหลวบรรจุถุ ง Pouch/Sachet ต้องมี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพตรงตามความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภค โดยการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คื อ การดึ งซี ล 10 ถุ ง การทดสอบแรงกด (Pressed test) 4 ถุ ง การตรวจสอบ
ฟองอากาศ 4 ถุง และการวัด Dimension 4 ถุ ง นอกจากนี้ ยงั มีการตรวจสอบด้วยตาเปล่า (Visual Test)
ทุกๆ 30 นาที แต่ปัจจุบนั เนื่ องจากในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์บรรจุถุง Pouch/ Sachet TUM1 มียอด
การผลิตเพิ่มขึ้น และยังมีการเปิ ดสายการผลิตใหม่ ทาให้การสุ่ มตรวจคุณภาพใช้เวลาเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้
การสุ่ ม ตรวจไม่ ท ัน ตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ดัง นั้น จึ งต้องแก้ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ด้วยการลดเวลาลง
เพื่อให้การสุ่ มตรวจทันตามระยะเวลาที่กาหนด วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Multiple Activity Chart จากนั้น
หาจุ ดที่ เป็ นปั ญ หาและออกแบบวิ ธี แ ก้ปั ญ หา โดยใช้อุป กรณ์ และวิ ธี ต่ างๆ ผลการวิเคราะห์ พ บว่า
ขั้นตอนที่สามารถลดเวลาได้ มีจานวน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การเก็บตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 2 การ
วัด Dimension และขั้นตอนที่ 3 การอ่านค่าฟองอากาศให้พนักงานคียข์ อ้ มูล ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ได้ดงั นี้ ขั้นตอนที่ 1 จะลดเวลาโดยการใช้กล่องเก็บตัวอย่างแทนการเก็บตัวอย่างแบบเดิม ขั้นตอนที่ 2
ใช้ Jig Fixture แบบที่ 2 ในการวัด Dimension และ ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการเขี ยนข้อมู ลให้พ นักงานคี ย ์
ข้อมูล สรุ ประยะเวลาที่ใช้ในการการปฏิ บตั ิงาน พบว่าวิธีเดิ มใช้เวลา 875 วินาที วิธีที่ปรับปรุ งใช้เวลา
720 วินาที สามารถลดเวลาลงได้ 155 วินาที คิดเป็ น 17.71% และ Productivity เพิ่มขึ้ น 20% และการ
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Abstract
Packing process quality of liquid feed in pouches or sachets for pets must be determined in
order to obtain the high2est possible product quality per consumer requirements. The quality
assessment consisted of 4 steps, tensile strength of 10 sachets, compression force of 4 sachets, bubble
test of 4 sachets and dimension of 4 sachets. In addition, visual assessment of the products was done
every 30 minutes due to the increasing productivity of Line Pouch Sachet TUM1 as well as the new
production line. These problems took more time to check the product quality and led to delayed
sampling methods. Therefore, the objective of this study was to solve the problem of sampling time
and the problem analysis using Multiple Activity Chart. The results indicated that there were 3 steps
that could decrease sampling time; 1) sample collection method; 2) dimension measurement; and 3)
bubble evaluation. For first step, sampling time was decreased by using a compact sample box instead
of the traditional sample collection. Next, the Jig Fixture type 2 was used for dimension
measurement. Finally, the data of bubble evaluation was keyed into the computer by staff. In
summary, the time spent in performing each task was found that the traditional method took 875
seconds, while the improved method took only 720 seconds. It reduced sampling time by 155
seconds, represented as 17.71% and productivity increased by 20%.
Keywords: Pouch/Sachet, Visual Test, Multiple Activity Chart, Dimension, Jig Fixture
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุ ตสาหกรรม จากัด ก่ อตั้งขึ้ นเมื่ อปี 2520 ปั จจุ บนั ก่ อตั้งมานานกว่า 40 ปี
เป็ นผูผ้ ลิ ตและส่ งออกปลาทู น่าบรรจุกระป๋ อง และอาหารสัตว์บรรจุกระป๋ องรายใหญ่ที่สุดของประเทศ
ไทย เริ่ มต้นทุนจดทะเบี ยน 300,000,000 บาท ปั จจุบนั มี จานวนพนักงานทั้งสิ้ น 14000 คนได้ดาเนิ นการ
ผลิ ตและส่ งออกผลิ ตภัณฑ์อาหารสัตว์หลากหลายรู ปแบบ อาหารแมว และอาหารสุ นัข ในบรรจุภณ
ั ฑ์
แบบถุงเพาช์ ถาดอะลูมิเนี ยม กระป๋ องและถ้วยพลาสติก โดยใช้ปลาทู น่า วัตถุ ดิบเหลื อใช้จากปลาทูน่า
และปลาชนิดอื่นๆ ในส่ วนของอาหารแมวจะผลิตประมาณ 30% ของยอดผลิตทั้งหมด ซึ่งในกระบวนการ
ผลิ ต อาหารแมวแบบเหลวบรรจุถุ ง Pouch/Sachet จะเริ่ มต้นจากการปั่ นน้ า Solution เพื่อนาไปผสมกับ
ปลาและส่ วนผสมอื่ น ๆ ปั่ น จนมี ล ัก ษณะเป็ นของเหลวข้น จึ ง บรรจุ ล งในบรรจุ ภ ัณ ฑ์ จากนั้น ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งในขั้นตอนการ
ตรวจคุณภาพจะเริ่ มเมื่อเปิ ดสายการผลิต โดยการใช้ฟิล์มใส แทนฟิ ล์มสี เพื่อตรวจสอบลักษณะการซีลถุง
ความแข็งแรงของถุง รอยรั่ว การเติมปลา และน้ าหนักปลา ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อไม่ เมื่อผ่านการ
ตรวจสอบฟิ ล์มใสแล้วจึงทาการเปลี่ยนเป็ นฟิ ล์มสี จากนั้นทุก 2 ชัว่ โมงและทุกครั้งที่มีการเปลี่ ยน Code
จะมี การสุ่ มตรวจ โดยตรวจลักษณะ 4 อย่างคื อ การดึ งซี ล 10 ถุง การทดสอบแรงกด (Pressed test) 4 ถุ ง
การตรวจสอบฟองอากาศ 4 ถุ ง และการวัด Dimension 4 ถุ ง นอกจากนี้ ยงั มี การตรวจสอบด้วยตาเปล่ า
(Visual Test) ทุ ก ๆ 30 นาที เมื่ อผ่านการตรวจสอบจะนาไปฆ่ าเชื้ อและบรรจุ ลงกล่ องเก็บ รั ก ษารอการ
ขนส่ งต่อไป แต่เนื่ องจากในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์บรรจุถุง Pouch/ Sachet TUM1 มียอดการผลิต
เพิ่มขึ้น และยังมีการเปิ ดสายการผลิ ตใหม่ทาให้การสุ่ มตรวจคุ ณภาพจากเดิมที่ใช้เวลานานอยูแ่ ล้วต้องใช้
เวลาเพิ่มขึ้นอีก ส่ งผลให้ไม่สามารถสุ่ มตรวจได้ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ดังนั้น จากสาเหตุ น้ ี จึงต้องแก้ปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ด้วยการลดเวลาลงเพื่ อ ให้ก ารสุ่ ม ตรวจทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อลดเวลาในการสุ่ มตรวจถุง Pouch/Sachet
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งการทางานของพนักงาน
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1.3 ขอบเขตกำรวิจัย (เริ่ มวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561)
1. ศึกษากระบวนการผลิตสิ นค้า อาหารสัตว์บรรจุถุง Pouch/Sachet
2. ศึกษากระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์บรรจุถุง Pouch/Sachet
3. จะลดเวลาการสุ่ มตรวจคุณภาพลง เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดเวลาให้ทนั ตามที่กาหนด
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำบริษัทจะได้ รับ
1. ลดเวลาในการสุ่ มตรวจคุณภาพลงและทันตามระยะเวลาที่กาหนด
2. บริ ษทั สามารถนาไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำนักศึกษำจะได้ รับ
1. ได้ทราบกระบวนการผลิตครบทุกขั้นตอน
2. ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เป็ นระบบและละเอียดมากยิง่ ขึ้น
3. ได้ประสบการณ์ตรงจากการทางานในสถานประกอบการ และสามารถนาประสบการณ์ที่ได้น้ ีไป
ประกอบอาชีพในอนาคต
4. ได้ฝึกฝนการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและเข้าใจการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของการเพิม่ ผลผลิต วิชุดา สบค, (2558)
การเพิ่มผลผลิ ต (Productivity) หมายถึง กระบวนการในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้สินค้า บริ การ
หรื องานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยวิธีการในการลดต้นทุน ลดการสู ญเสี ยทุก
รู ปแบบ การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานใน
องค์กร และการใช้เทคนิคการทางานต่างๆ เข้ามาเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
2.1.1 วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ผลผลิต
1. เพื่อสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า
2. เพื่อทาให้มีกาไรที่เหมาะสม
3. เพื่อการใช้เงินทุนในการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เพื่อการสร้างความพอใจให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
5. เพื่อการให้รางวัลตอบแทนแก่ผมู ้ ีส่วนร่ วมอย่างเสมอภาค
6. เพื่อการปฏิบตั ิต่อผูส้ ่ งมอบและลูกค้าอย่างยุติธรรม
7. เพื่อการเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม
2.1.2 ความสาคัญของการเพิม่ ผลผลิต
1. ช่วยให้คนงานได้มีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งวิธีการทางานของตนเองหรื อของหน่วยงานของตน
2. ช่วยให้มีการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาสู่ กระบวนการผลิต
3. ช่วยให้มีการพัฒนาและทักษะในการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน
4. ช่วยให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก
5. ช่วยทาให้คนงานมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
6. ช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในด้านคุณภาพและบริ การ
7. ช่วยทาให้ลดต้นทุนในการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ
ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตจึงมีความสาคัญต่อองค์กรในการช่วยลดต้นทุนการผลิต ทาให้สินค้าที่ผลิต
ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลดการสู ญเสี ยต่างๆ ในกระบวนการผลิต อีกทั้งช่วยให้คนงานมีทศั นคติที่ดีใน
การทางาน เป็ นการเพิ่มขวัญและกาลังใจในการทางาน เพราะคนงานได้มีส่วนร่ วมในการทางาน มีการ
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เรี ยนรู ้ ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นการเพิ่ มทักษะในการท างาน และยังเป็ นการพัฒนาให้คนงานมี
ความรู ้ความสามารถความชานาญในหน้าที่ของเขา ซึ่ งผลดีก็จะตกอยูก่ บั องค์กรนัน่ เอง
2.13 องค์ ประกอบในการเพิม่ ผลผลิต
องค์ประกอบทั้ง 7 ประการ คือ QCDSMEE ดังนี้คือ
1. คุณภาพ (Quality) คือสิ่ งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลู กค้าได้ เพราะความพึงพอใจเป็ นเหตุผลสาคัญที่ ช่วยในการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การ
2. ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเพื่อดาเนินการผลิตหรื อบริ การ เริ่ มตั้งแต่การออกแบบ
การผลิต การตรวจสอบ การจัดเก็บ การขนส่ ง และการส่ งมอบลูกค้าเรี ยกว่า เป็ นต้นทุนการ
3. การส่ งมอบ (Delivery) หมายถึง การส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั หน่วยงานถัดไป ซึ่ งถือว่า
เป็ นลูกค้าของเราได้อย่างตรงเวลา มีจานวนครบถ้วน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนด
4. ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัย ไม่
เป็ นอันตรายกับพนักงาน ซึ่ งส่ งผลให้มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน หรื อหมายถึงการป้ องกันการสู ญเสี ย
จากอุบตั ิเหตุ
5. ขวัญและกาลังใจในการทางาน (Morale) หมายถึ ง สภาพจิตใจของพนักงาน ความรู ้ สึกที่มีต่อ
องค์กรที่ปฏิบตั ิงานอยู่ ความสาคัญของขวัญและกาลังใจ สามารถทาให้พนักงานมีความกระตือรื อร้นใน
การท างาน มี ค วามซื่ อสั ต ย์ จงรั ก ภัก ดี ต่อองค์ก ร มี ค วามสามัค คี มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ น าไปสู่
จุดมุ่งหมายที่องค์กรกาหนดไว้
6. สิ่ ง แวดล้อ ม (Environment) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ อ ยู่ร อบตัว เรา มี ท้ ัง สิ่ ง มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต เช่ น
อากาศ น้ า ดิน ต้นไม้ สัตว์ ฯลฯ ซึ่ งในการดาเนินธุ รกิจโดยไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม และชุมชน
7. จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจ (Ethics) หมายถึง การดาเนิ นธุ รกิจโดยไม่เอาเปรี ยบทุกๆ ฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้อง คือ ลูกค้า ผูจ้ ดั หาสิ นค้า พนักงาน ผูถ้ ือหุ น้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
2.1.4 เทคนิคและเครื่ องมือพืน้ ฐานเพื่อการปรับปรุ งการเพิม่ ผลผลิตในหน่ วยงาน
1. กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย คือ กิจกรรมเสริ มสร้างความรู ้และทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทางานให้กบั พนักงาน
2. กิจกรรม 5ส คือ กิจกรรมเพื่อสร้างความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในสถานที่ทางาน
3. วงจร PDCA คือ วงจรเพื่อการบริ หารและการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่ อง
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4. กิจกรรมข้อเสนอแนะ คือ กิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิด
ใหม่ๆ ซึ่ งสามารถปฏิบตั ิได้และเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งงานที่ปฏิบตั ิอยูแ่ ล้วให้ดีข้ ึน
5. กิจกรรมกลุ่มย่อย คือ กิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาและปรับปรุ งงานอย่างเป็ นระบบ โดยการร่ วม
กลุ่มของผูป้ ฏิบตั ิงานจานวน 3-10 คน
2.2 กระบวนการแก้ ไขปัญหาคุณภาพแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story) ดารารัตน์ กัง่ เซ่ง, (2554)
QC Story คือ ขั้นตอนในการแก้ไขปั ญหาภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึงหลักการ
ในการบริ หารโครงการด้วยวงจร P-D-C-A โดยมีข้ นั ตอน 7 ขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดหัวข้อปั ญหา การกาหนดหัวข้อปั ญหา จะได้มาจากการกาหนดแนวคิดของกลุ่ ม
เพื่อกาหนดความคาดหมายของลูกค้า สาหรับเป้ าหมายคุณภาพ เมื่อได้ปัญหามา การค้นหาปัญหาและการ
คัดเลือกหัวข้อปั ญหา เลือกปั ญหาจากหลักการ 3 ประการ คือ ความถี่ของการเกิดปั ญหา ความรุ นแรงของ
ปัญหา และความเป็ นไปได้ในการแก้ไขปั ญหา
2. สารวจสภาพปั จจุบนั และตั้งเป้ าหมาย โดยใช้คาถาม What Where When Who How Why
การเลือกปั ญหาจะเลือกบนพื้นฐานทั้ง 3 ประการ คือ
3. การวางแผนการแก้ไขการวางแผนโครงการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยอาศัยสารสนเทศจากที่
สังเกตการณ์ ได้ และให้แสดงผลลงในแผนภูมิของแกนท์ ซึ่ งเป็ นแผนภูมิที่ใช้สาหรับวางแผนโครงการ
รวมทั้งเฝ้าพินิจเพื่อควบคุมโครงการ
4. การวิเคราะห์สาเหตุ กาหนดสมมุติฐานของสาเหตุ ทาการรวบรวมข้อมูลสาหรับการพิสูจน์หา
ข้อเท็จจริ งจากหลักการ 3 จริ ง คือ สถานที่เกิดเหตุจริ ง (Genba) สภาพแวดล้อมจริ ง (Genjitsu) และของ
จริ ง (Genbusu)
5.การกาหนดมาตรการตอบโต้และการปฏิ บตั ิตามมาตรการ จะเป็ นการกาหนดมาตรการตอบโต้
เพื่ อการแก้ไขหรื อปรั บปรุ งคุ ณ ภาพ คานึ งถึ งขบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และต้องมี ค วามมัน่ ใจว่า
วิธีการแก้ไขที่สนใจนั้นสอดคล้องกับสาเหตุหลักของปั ญหาจริ ง
6. การติดตามผล ประเมินผลโดยทาการตรวจสอบประเมินผลการแก้ปัญหา โดยการเก็บข้อมูล
ของลักษณะจาเพาะตัวเดี ยวกับที่ ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้แต่แรก แล้วนาเสนอผลการแก้ไขปั ญหาออกเป็ น 2
ส่ วน คือ ผลประโยชน์ที่สามารถวัดเป็ นตัวเงิน และผลประโยชน์ที่ไม่สามารถวัดเป็ นตัวเงินได้
7. การทาให้เป็ นมาตรฐาน เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาสภาพของมาตรการตอบโต้ที่ประยุกต์ใช้
ไปแล้ว ให้ดารงไว้ในระบบเพื่อมิให้ปัญหานั้นๆเกิดขึ้นซ้ าอีก
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2.3 เครื่ องมือวิเคราะห์ ปัญหา
2.3.1 แผนภูมิพหุคูณ (Multiple Activity Chart) จันทร์ศิริ สิ งห์เถื่อน, (2551)
แผนภูมิกจิ กรรมพหุคูณหรื อแผนภูมิกิจกรรมร่ วมนี้ ใช้แสดงความสัมพันธ์ของการทางานของพนักงาน
หลายคนซึ่ งต้องทางานเกี่ยวข้องกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรื อคนงานหลายคนซึ่ งทางานร่ วมกันในบริ เวณ
เดียวกัน หรื อต้องใช้เครื่ องจักรร่ วมกัน อาจเป็ นการศึกษาการทางานของพนักงานคนเดียว ซึ่ งทางาน
สัมพันธ์กบั เครื่ องจักรหรื อต้องดูแลเครื่ องจักรหลายเครื่ องพร้อมกัน จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ลงบน
แผนภูมิน้ ีก็เพื่อที่จะวิเคราะห์กิจกรรมที่ทาร่ วมกันและแยกทาเพื่อลดเวลาว่างของพนักงานและเครื่ องจักร
ลง หรื อเพิ่มผลิตภาพในการทางาน แผนภูมิแสดงกิจกรรมร่ วมนี้ อาจแบ่งออกได้เป็ น แผนภูมิวิเคราะห์การ
ทางานระหว่างพนักงานกับเครื่ องจักร (Man-Machine Chart) และแผนภูมิวเิ คราะห์การทางานของกลุ่ม
พนักงาน (Gang Process Chart)
แผนภู มิคน – เครื่ องจักร (Man-Machine Chart) เป็ นแผนภู มิแสดงการทางานของคนร่ วมกับ
เครื่ องจักร ซึ่ งอาจมี ต้ งั แต่หนึ่ งคนกับหนึ่ งเครื่ องขึ้ นไป จุ ดมุ่งหมายเพื่อดู สั ดส่ วนการเสี ยเวลาคอยของ
พนักงานหรื อของเครื่ องจักร หรื อเพื่อศึกษาดูวา่ ควรต้องมีการลดหรื อเพิม่ จานวนคนในการทางานหรื อไม่
แผนภูมิประเภทนี้ มกั วิเคราะห์โดยใช้แกนของเวลา แสดงในลักษณะของ Bar Chart และตารางสรุ ปเวลา
การทางานการวิเคราะห์จะใช้กราฟแท่งแทนกิ จกรรมในแต่ละประเภท โดยการระบายสี หรื อสัญลักษณ์
แทนกิจกรรมที่เป็ นอิสระ กิจกรรมร่ วม หรื อการว่างงาน
กิจกรรมร่ วม
กิจกรรมอิสระ
การว่างงาน/การคอย
- กิจกรรมร่ วม คือ กิจกรรมซึ่ งพนักงานต้องทาร่ วมกับเครื่ องจักร หรื อร่ วมกับพนักงานคนอื่น จึง
ไม่สามารถโยกย้ายสับเปลี่ยนโดยอิสระได้ เช่น การหยิบถอดชิ้นงานออกจากเครื่ อง การตั้งเครื่ องสาหรับ
เครื่ องจักร กิจกรรมร่ วมนี้หมายถึงเวลาทั้งที่เดินเครื่ องและว่างงานที่ตอ้ งรับการควบคุมจากพนักงาน
- กิจกรรมอิสระ คือ กิ จกรรมที่ แต่ละบุคคลหรื อแต่ละเครื่ องจักรทางานเป็ นอิสระแก่กนั โดยไม่
ขึ้นต่อกัน ดังนั้นจึงเป็ นกิจกรรมที่โยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งได้ เช่นการเตรี ยมชิ้นงาน หรื อการตรวจสอบ
สาหรับเครื่ องจักรหมายถึง เวลาในการเดินเครื่ องอัตโนมัติ
-การว่างงาน คือ เมื่อพนักงานไม่มีกิจกรรม หรื อเมื่อเครื่ องจักรไม่ได้มีการเดินเครื่ องผลิตชิ้นงาน
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2.3.1.1 แนวทางการวิเคราะห์ แผนภูมิกจิ กรรมพหุคูณ
1. ท าการบัน ทึ ก เวลาของกิ จกรรมแต่ ล ะประเภทของพนัก งาน หรื อเครื่ อ งจัก ร โดยแยกเป็ น
กิจกรรมร่ วม กิจกรรมอิสระ หรื อการว่างงาน การบันทึกเวลานี้อาจเป็ นเวลาเฉลี่ยซึ่ งยังไม่ตอ้ งละเอียดมาก
2. ทาการบันทึกเวลาของกิ จกรรมเหล่านั้นลงบนแผนภูมิกิจกรรมร่ วมโดยแยกบันทึกของแต่ละ
คนหรื อแต่ละเครื่ องจักร กิจกรรมที่บนั ทึกควรให้ครบวัฏจักรของการทางานหนึ่งๆ
3. วิเคราะห์ กิจกรรมการทางานต่างๆอย่างละเอียด เพื่อศึกษาว่ากิ จกรรมอิสระใดบ้างที่สามารถ
สลับสับเปลี่ยนเพื่อให้ลดการคอยงานลง หรื อลดขั้นตอนการทางานบางอย่างลงเพื่อให้เวลาการทางานเร็ ว
ขึ้น
4. พัฒนาวิธีการทางานใหม่ และบันทึกกิจกรรมต่างๆลงบนแผนภูมิกิจกรรมร่ วม เพื่อเก็บไว้เป็ น
มาตรฐานของการปฏิบตั ิงานต่อไป
5. คานวณหา การทางานของพนักงานและเครื่ องจักร (%)
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ (แสดงแผนทีป่ ระกอบ)
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุ ตสาหกรรม จากัด ที่ อยู่ : 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิ จ 1 ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000โทรศัพท์ : 0-3481-6444 แฟกซ์ : 0-3442-2571

รู ปที่ 3.1 ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาอุตสาหกรรม จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 ปั จจุบนั ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี
เป็ นผูผ้ ลิ ตและส่ งออกปลาทู น่าบรรจุกระป๋ อง และอาหารสัตว์บรรจุกระป๋ องรายใหญ่ที่สุดของประเทศ
ไทย เริ่ มต้นทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็ นบริ ษทั ระดับโลกที่มีสานักงานใหญ่อยูท่ ี่เมืองไทย เป็ น
เจ้าของแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ทั้งซี เล็ค ฟิ ชโช และเบลลอตต้า อีกทั้งยังเป็ นเจ้าของแบ
รนด์ช้ นั นาในระดับโลก เช่น Chicken of the sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, Century
และ King Oscar ส่ งออกไปทุกทวีปทัว่ โลก สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลี ย ญี่ปุ่น ตะวันออก
กลาง อเมริ กาใต้ และตลาดเอเชีย
ส่ วนในประเทศขายเพียง 2% ได้แก่ ปลาทู น่ากระป๋ องตราซี เล็คในน้ ามัน น้ าเกลื อ และปลาทู น่า
พร้อมปรุ งตามสู ตรอาหารไทย เช่น แกงเขียวหวานทูน่า ทูน่าผัดพริ ก ทูน่าผัดพริ กใบกะเพรา มัสมัน่ ทูน่า
และทู น่าแซนด์วิชสเปรด ส่ วนผลิ ตภัณฑ์ส่งออกบรรจุ กระป๋ องและถุ งเพาช์ (Pouch) เช่ น ปลาทู น่าใน
น้ ามัน ในน้ าเกลื อ น้ าซอสปรุ งรสต่างๆ และในมายองเนสรสต่างๆ นอกจากนี้ โรงงานยังผลิ ตเนื้ อสัตว์
อื่นๆ เช่น เนื้อไก่ เนื้อวัว น้ าแกง ซอสสาหรับประกอบอาหารชนิดต่างๆ และมีเนื้อไก่ทอดแช่แข็ง และยังมี
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารแมว และอาหารสุ นขั ในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบถุงเพาช์ ถาดอะลูมิเนียม และ
ถ้วยพลาสติ ก โดยใช้วตั ถุ ดิบเหลื อใช้จากปลาทู น่าและปลาชนิ ดอื่นๆ และอาหารแมวจะผลิ ตประมาณ
30% ของยอดผลิตทั้งหมด
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังสามารถผลิตสิ นค้าอื่นๆ ที่เหลือจากปลาทูน่ากระป๋ อง เช่ น หัวปลา ก้างปลา
ไส้ พุงปลา เพื่อใช้เป็ นอาหารสัตว์ โดยส่ งต่อไปให้บริ ษทั ที ซี ยูเนี่ ยน จากัด และบริ ษทั ไทยยูเนี่ ยน ฟี ด
มิลล์ จากัด ทาหน้าที่ผลิตต่อไป ส่ วนน้ าที่ได้จากการนึ่ งปลา หลังจากนาไปกรองเพื่อย่อยโปรตีนและผ่าน
กระบวนการทาให้เข้มข้นแล้ว ส่ งออกเป็ นวัตถุ ดิบสาหรับผลิ ตสารปรุ งรส ส่ วนตาปลาทู น่าจะแยกและ
นาไปผลิ ตน้ ามันปลาทู น่า โอเมก้า 3 โดยบริ ษทั ที เอ็นฟายน์เคมีคอลล์ จากัด ซึ่ งบริ ษทั ที่รับไปผลิ ตเป็ น
บริ ษทั ในเครื อทั้งหมด บริ ษทั ไทยรวมสิ นพัฒนาฯ ดาเนิ นธุ รกิจมา 40 ปี เกิดก่อน บมจ.ทียูเอฟ ก่อตั้งปี
2531 (อายุ 24 ปี ) ปั จจุบนั มีการผลิต 7 วันต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 18 ชม. ต่อวัน ยอดขายกว่าหนึ่ งแสนล้าน
บาทต่อปี (3,800 ล้านเหรี ยญสหรัฐ) และมีการจ้างงานกว่า 40,000 ตาแหน่งทัว่ โลก เป้ าหมายขององค์กรที่
วางไว้ คือการทายอดขายรวมทัว่ โลก 8,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ในปี 2020
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ กร (แสดงผังการจัดการองค์ กร)
คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

คณะอนุกรมการสรรหาและ

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมอนุกรมการบริ หาร
เลขานุการบริ ษทั

ฝ่ ายองค์กร

การเงินและภาษี ทรัพยากรบุคคล บัญชีและควบคุมต้นทุน สื่ อสารองค์กร กฎหมาย การตลาด
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย การพัฒนาความยัง่ ยืน กลยุทธ์

นวัตกรรม ตรวจสอบภายใน จัดซื้ อปลา บริ หารความเสี่ ยง นักลงทุนสัมพันธ์
รู ปที่ 3.2 โครงสร้างองค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ งงานที่ได้รับคือนักศึกษาฝึ กงานฝ่ ายเพิ่มผลผลิ ต (Productivity)โดยศึกษางานเรี ยนรู ้งาน
ทั้งระบบของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ
1. งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายในแต่ ล ะวัน เป็ นส่ ว นของการเก็ บ ข้อ มู ล เพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละจัด ท า
มาตรฐานการพัฒนาอัตรากาลังคน
2. โครงงานวิจยั เรื่ องการลดเวลาในการสุ่ มตรวจถุง Pouch/Sachet ในสายการผลิต
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวสุ พตั รา เนยสู งเนิน ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกเพิม่ ผลผลิต
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
3.7 วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1. อุปกรณ์และเครื่ องมือ ได้แก่ นาฬิกาจับเวลา ไม้บรรทัด
2. ฮาร์ ดแวร์ ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ กล้องดิจิทลั
3. ซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Excel, Minitab
4. เครื่ องมือวิเคราะห์ปัญหา Multiple Activity Chart ,
3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8.1 การกาหนดหัวข้ อปัญหา
การกาหนดหัวข้อปั ญหา เริ่ มต้นจากการระดมความคิดของฝ่ าย QC และฝ่ าย PT โดยให้เจ้าของ
พื้นที่คือฝ่ าย QC ระบุส่วนจุดปฏิบตั ิงานใดที่มีปัญหาที่ส่งผลเสี ยกับบริ ษทั จากนั้นจึงวิเคราะห์ปัญหาด้วย
การลงพื้นที่จริ งทาการตรวจสอบว่ามีจุดใดที่ทาให้เกิดความล่าช้า และสอบถามพนักงานในไลน์การผลิต
3.8.2 การศึกษาขั้นตอนการทางานในไลน์ การผลิตและสารวจสภาพปัจจุบัน
ในการศึกษากระบวนการผลิต PF-TUM1 จะทาการศึกษาโครงสร้างการผลิตทั้งหมดก่อนจากนั้น
จึงศึกษาในจุดที่เป็ นปั ญหา และเริ่ มต้นทาการสารวจสภาพปั จจุบนั โดยการสอบถามจากพนักงานในไลน์
การผลิต การสังเกตการณ์ทางาน จับเวลาและถ่ายวิดิโอเพื่อนามาวิเคราะห์ปัญหา
3.8.3 วางแผนการดาเนินงาน
ในการวางแผนการทางาน จะต้องคานึ งถึ งเรื่ องระยะเวลาให้เหมาะสมกับ การปฏิ บ ตั ิ งานและ
สามารถปฏิบตั ิได้จริ งตามแผนการทาลอง การนาเครื่ องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับงาน การสื่ อสารการขอ
อนุญาตเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นตามที่กาหนดไว้
3.8.4 วิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา
การวิ เคราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หาจะใช้ เครื่ อ งมื อ วิเคราะห์ คื อ Multiple Activity Chart เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์ของการทางานของพนักงาน หลายๆคนซึ่ งทางานร่ วมกัน และวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ หาจุด
ที่เป็ นปั ญหาที่ทาให้เกิดความล่าช้าขึ้น
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3.8.5 กาหนดมาตรการปรับปรุ งแก้ ไข
เมื่อทาการวิเคราะห์สาเหตุว่ามีจุดใดบ้างที่เป็ นปั ญหา และสามารถลดเวลาลงได้แล้ว จึง หาวิธีที่
เหมาะสมที่สุดที่จะนามาทดลองลดเวลา
3.8.6 ดาเนินการทดลองและปรับปรุ งการทางาน
ในการดาเนิ นการทดลอง จะต้องควบคุมปั จจัยต่างๆให้เหมือนกันเช่นการทดลองกับพนักงานคน
เดิมเพื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างวิธีเดิมและวิธีใหม่ หากการทดลองสามารถลดเวลาลงได้จึงนามาตรการไป
ใช้ หากการทดลองยังไม่สามารถลดเวลาลงได้ให้ทาการแก้ไขปรับปรุ งงานในจุดบกพร่ องต่างๆ
3.8.7 ติดตามผลและสรุ ปผลหลังการปรับปรุ ง
เมื่อทาการทดลอง ปรับปรุ งงาน นาไปใช้งานจริ งแล้ว ติดตามผลหลังการปรับปรุ งและสรุ ปผล
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
4.1 ผลการกาหนดหัวข้ อปัญหา
จากการระดมความคิดของฝ่ าย QC และฝ่ าย PT โดยให้ เจ้าของพื้ นที่ คื อฝ่ าย QC ระบุ ส่ วนจุ ด
ปฏิ บ ัติง านใดที่ มี ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลเสี ย กับ บริ ษ ัท จากนั้น จึ ง วิเคราะห์ ปั ญ หาด้วยการลงพื้ น ที่ จ ริ ง ท าการ
ตรวจสอบว่ามีจุดใดที่ทาให้เกิดความล่าช้า และสอบถามพนักงานในไลน์การผลิตพบว่า ในการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารสัตว์บรรจุถุง Pouch/ Sachet TUM1 ไม่สามารถสุ่ มตรวจได้ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ดั ง นั้ นหั ว ข้ อ ปั ญ หาที่ ก าหนดขึ้ นจึ ง เป็ นหั ว ข้ อ การลดเวลาในการสุ่ มตรวจถุ ง Pouch/Sachet ใน
สายการผลิต
4.2 ผลการศึกษาขั้นตอนการทางานในไลน์ การผลิตและสารวจสภาพปัจจุบัน
4.2.1 ผลการศึกษาขั้นตอนการทางานในไลน์ การผลิต
โครงสร้างกระบวนการผลิต PF-TUM1
รับวัตถุดิบ
เตรี ยมวัตถุดิบ
คลุกผสม

CAN

Pouch/Sachet

Plastic Cup

Retort – เช็ดกระป๋ อง
รู ปที่ 4.1 โครงสร้างกระบวนการผลิต PF – TUM1

Alu Tray
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จากรู ปที่ 4.1 กระบวนการผลิตเริ่ มต้นที่แผนกรับวัตถุ ดิบซึ่ งมีการจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆไว้ในห้อง
เย็น เมื่อต้องการใช้วตั ถุดิบ จึงนาออกมาให้แผนกเตรี ยมวัตถุดิบทาการเตรี ยมโดยวิธีการเตรี ยมจะแตกต่าง
กันไปตามชนิ ดของวัตถุ ดิบ เช่ น การแยกส่ วนเสี ยออก การทาให้สุก การลดขนาด วัตถุ ดิบที่เตรี ยมเสร็ จ
แล้วต้องนามาผ่านเครื่ องตรวจจับ โลหะทุ กชนิ ด เพื่ อตรวจสอบว่ามี โลหะหรื อวัตถุ อื่นๆปะปนมากับ
วัตถุดิบหรื อไม่ จากนั้นจึงส่ งไปยังห้องคลุกผสม แผนกคลุกผสมจะทาหน้าที่คลุกวัตถุดิบให้ได้ส่วนผสม
ตามสู ตร ทั้งส่ วนที่เป็ นเนื้ อปลา และน้ า Solution ส่ วนผสมที่ผ่าการคลุ กจะถูกส่ งไปยังแผนกบรรจุ ที่ทา
หน้าที่บรรจุลงบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดต่างๆ แบ่งออกเป็ น Can, Pouch/Sachet, Plastic Cup และ Alu Tray ทาการ
บรรจุให้ได้น้ าหนักตามที่ตอ้ งการ ปิ ดผนึ กและส่ งไปฆ่าเชื้ อ เมื่อฆ่าเชื้ อเสร็ จแล้วส่ งให้แผนกเช็ดกระป๋ อง
ที่ทาหน้าที่ เช็ดทาความสะอาด เรี ยงลงกระบะและพาเลต ส่ งให้ฝ่ายคลังสิ นค้าต่อไป
4.2.2 ผลการสารวจสภาพปัจจุบัน
การสารวจสภาพปั จจุบนั ในจุดที่เป็ นปั ญหาคือ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพถุง Pouch/Sachet
วิธี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพจะเริ่ ม เมื่ อเปิ ดสายการผลิ ต โดยการใช้ฟิ ล์ม ใส แทนฟิ ล์ม สี เพื่ อ ตรวจสอบ
ลักษณะการซี ลถุง ความแข็งแรงของถุง รอยรั่ว การเติมปลา น้ าหนักปลา ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อไม่
เมื่อผ่านการตรวจสอบฟิ ล์มใสแล้วจึงทาการเปลี่ยนเป็ นฟิ ล์มสี จากนั้นทุก 2 ชัว่ โมงและครั้งที่มีการเปลี่ยน
Code จะมีการสุ่ มตรวจโดยตรวจลักษณะ 4 อย่างคือ การดึงซี ล 10 ถุง การทดสอบแรงกด (Pressed test) 4
ถุง การตรวจสอบฟองอากาศ 4 ถุง และการวัด Dimension 4 ถุง นอกจากนี้ ยงั มีการตรวจสอบด้วยตาเปล่า
(Visual Test) ทุ ก ๆ 30 นาที เมื่ อผ่านการตรวจสอบจะนาไปฆ่ าเชื้ อและบรรจุ ลงกล่ องเก็บ รั ก ษารอการ
ขนส่ ง ในการสารวจด้านเวลาทาการสารวจโดยใช้การถ่ายคลิปวิดิโอ และจับเวลา ซึ่ งในการตรวจแต่ละ
ลักษณะจะใช้เวลาดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
จานวนถุง / 2 ชั่วโมง
การดึงซีล
10
การทดสอบแรงกด (Pressed test)
4
การตรวจสอบฟองอากาศ
4
การวัด Dimension
4

เวลาทีใ่ ช้ (s) / 1 ไลน์ การผลิต
875 s (14.35 min)
818 s (13.38 min)
168 s ( 2.48 min)
434 s (7.14 min)
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จากตารางที่ 4.1 การส ารวจสภาพปั จจุ บ ั น ของการสุ่ มตรวจคุ ณ ภาพในสายการผลิ ต ถุ ง
Pouch/Sachet 1 สายการผลิต พบว่าการการดึงซี ลใช้เวลามากที่สุด 875 วินาที ซึ่ งปั จจุบนั มีสายการผลิต 2
สายการผลิ ต ท าให้ก ารสุ่ ม ตรวจใช้เวลานานถึ ง 30 นาที ส่ งผลให้ Visual Test ไม่ ท ันตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้

กิจกรรม
1. ศึกษาและรวบรวมปัญหา
2. สารวจสภาพปัจจุบนั และตั้งเป้ าหมาย
3. วิเคราะห์ปัญหาและการทดสอบ
สมมติฐาน
4. กาหนดมาตรการปรับปรุ งแก้ไข
5. ด าเนิ น การทดลองวิธี ก ารปรั บ ปรุ ง งาน
และขั้นตอนการทางาน
6. ติ ด ตามผล วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล หลั ง การ
ปรับปรุ ง
7. สรุ ป การปรั บ ปรุ ง และจัด ท ามาตรฐาน
หลังการปรับปรุ ง
8. ติดตามผลการประเมิน ผลการดาเนินงาน

สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14

4.3 ผลการวางแผนการดาเนินงาน
จากการวางแผนการดาเนิ นงานจะเริ่ มต้นปฏิบตั ิงานวันที่ 15 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561
รวมทั้ง หมดประมาณ 4 เดื อ น โดยจะศึ ก ษารวบรวมปั ญ หา ส ารวจสภาพปั จ จุ บ ัน ในสั ป ดาห์ ที่ 1-3
วิเคราะห์ปัญหาและทดสอบสมมติฐานสัปดาห์ที่ 4-7 กาหนดมาตรการปรับปรุ งแก้ไข ทดลองและติดตาม
ผลในสัปดาห์ที่ 8-12 จากนั้นจะทาการสรุ ปการปรับปรุ งจนถึงสัปดาห์ที่ 14 แสดงในตารางที่ 4.2 ดังนี้
ตารางที่ 4.2 แผนการดาเนินงาน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
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4.4 ผลการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา
จากรู ป ที่ 4.2 แสดงการท างานของพนักงานตรวจสอบคุ ณภาพ 3 คน พนักงานแต่ล ะคนจะท า
หน้าที่แตกต่างกัน ไม่มีหน้าที่เฉพาะกาหนด เป็ นการทางานแบบอิสระทั้ง 3 คน เมื่อทาการวิเคราะห์งาน
พบว่าจุ ดที่ ท าให้การทางานล่ าช้า และสามารถลดเวลาลงได้แก่ จุ ดที่ 1 เป็ นการเก็บ ตัวอย่างเพื่ อนาไป
ตรวจสอบคุณภาพ จุดที่ 2 การวัด Dimension จุดที่ 3 การว่างงานเนื่องจากการรอบอกค่าฟองอากาศ

Man 1

Time(s)

เก็บตัวอย่าง
เดิน
นับตัวอย่าง

43
23
30

ตัดถุงSachet

80

ทาความสะอาด

58

ตัดถุงSachet

92

ทดสอบPressed Test

24

ตรวจฟองอากาศ

93

เตรี ยมถุง Sachet

135

Pressed Test

20

รอ

จุดที่ 3

Pressed Test
ทาความสะอาด

Man2

Time(s)

Man3

Time(s)

จุดที่ 1
รอ

107

ตัดถุง Sachet

32

ทดสอบ Pressed Test

30

ตัดถุง Sachet

33

รับโทรศัพท์

97

ตรวจฟองอากาศ

105

รอ

จุดที่ 2
วัด Dimension

หยิ บ เวอร์เนียร์
วัดถุง
ดึงซี ล

192

เตรี ยมSachet

94

ดึงซี ล,เก็บอุปกรณ์

185

108

279

9
59

93
คีย ์ขอ้ มูล

420

128
56

รู ปที่ 4.2 Multiple activity chart แสดงความสัมพันธ์การทางานของพนักงานก่อนลดเวลาสุ่ มตรวจ
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ตารางที่ 4.3 Utilization (%) ของพนักงานสุ่ มตรวจคุณภาพก่อนลดเวลาสุ่ มตรวจ
Before
Man1
Man2
Man3
Idle Time (s)
Working Time (s)
Total cycle time (s)
Utilization (%)

93
782
875
89.37%

204
768
875
87.77%

108
767
875
87.66%
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4.5 ผลการกาหนดมาตรการปรับปรุ งแก้ ไข
ตารางที่ 4.4 ตารางกาหนดวิธีแก้ไข
จุดที่
ลักษณะกิจกรรม
การเก็บตัวอย่างพนักงานจะเก็บ
รวมกันทั้ง 22 ถุงเมื่อนาไปไว้ที่จุด
1
ทางานจะต้องนับถุง Sachet แยก
ตามจุดทาให้เกิดการล่าช้าในการ
นับ

วิธีปรับปรุ งแก้ ไข
การใช้กล่องเก็บ
ตัวอย่าง

ลดจุดวัด Dimension

2

การวัด Dimension มีการวัด 10 จุด
ต้องใช้เวลานานและจะต้องหยิบ
เปลี่ยนถุงทุกครั้งที่เปลี่ยนจุดทาให้
เกิดความล่าช้า

ใช้อุปกรณ์ Jig Fixture
แบบที่ 1

ใช้อุปกรณ์ Jig Fixture
แบบที่ 2

3

การว่างงานเนื่องจากการรอบอกค่า
ฟองอากาศให้กบั คนคียข์ อ้ มูล

ใช้การเขียนค่า
ฟองอากาศลงใน
กระดาษ Post it ส่ งให้
คนคียข์ อ้ มูล (กรณี ที่
เกิดการรอ)

รู ปภาพ
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4.6 ผลการดาเนินการทดลองและปรับปรุ งการทางาน
ตารางที่ 4.5 ตารางการปรับปรุ งงาน
จุดที่
วิธีการทดลอง
ผลการทดลอง
การปรับปรุ งงาน
1 การใช้กล่องเก็บ
สามารถลดเวลา ปรับเปลี่ยนจากกล่อง
ตัวอย่าง
ได้
กระดาษเป็ นตะกร้ า
พลาสติ ก ติ ด ตัว เลข
บอกจ านวนถุ ง และ
ติดเลขบอกไลน์ผลิต
2 ลดจุดวัด Dimemsion ไม่นาไปปฏิบตั ิ
เนื่องจากอาจจะ
กระทบต่อความ
เชื่อมัน่ ของลูกค้า
Jig Fixture แบบที่ 1
ไม่นาไปปฏิบตั ิ
เนื่องจากการใช้ ปรั บ สเกลและความ
ไม้บรรทัดวัดได้ ลึก
เร็ วกว่า
Jig Fixture แบบที่ 2
สามารถลดเวลา
ลงได้ เร็ วกว่าการ ปรั บ ความกว้างของ
แต่ละช่อง
ใช้ไม้บรรทัด
3

เขียนค่าฟองอากาศให้
คนคียข์ อ้ มูล

สามารถลดเวลา
ลงได้

-

รู ปภาพ
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Man 1

Time(s)

เก็บตัวอย่าง

53

ตัดถุงSachet

80

ทาความสะอาด

58

ตัดถุงSachet

92

ทดสอบPressed
Test

24

ตรวจ
ฟองอากาศ

93

Man2
รอ

64

ตัดถุง Sachet
ทดสอบ Pressed
Test
ตัดถุง Sachet

32

รับโทรศัพท์

97

เตรี ยมSachet
เตรี ยมถุง
Sachet

ทาความสะอาด

Visual Test

Man3

Time(s)

รอ

65

วัด
Dimension

260

30
33

105

หยิบ เวอร์
เนียร์
วัด
Dimension

9
59

135
ดึงซีล

Pressed Test

Time(s)

192

148
เตรี ยมSachet

94

ดึงซีล,เก็บอุปกรณ์

185

คียข์ อ้ มูล

420

Visual Test

62

56
136

Visual Test
รู ปที่ 4.3 Multiple activity chart แสดงความสัมพันธ์การทางานของพนักงานหลังลดเวลาสุ่ มตรวจ
43
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ตารางที่ 4.6 Utilization (%) ของพนักงานสุ่ มตรวจคุณภาพหลังลดเวลาสุ่ มตรวจ
After
Man1
Man2
Man3
Idle Time (s)
Working Time (s)
Total cycle time (s)
Utilization (%)

0
875
875
100%

64
811
875
92.69%

65
810
875
92.57%

จากรู ปที่ 4.2, 4.3 และตารางที่ 4.6 พบว่า พนักงานทั้งสามคนมี %Utilization ที่เพิ่มขึ้น การทางาน
ของพนักงานคนที่ 2 และคนที่ 3 เริ่ มต้นเร็ วกว่าก่อนลดเวลา และทั้งสามคนยังทางานเสร็ จเร็ วขึ้นทาให้
พนักงานคนที่ 1 ทา Visual Test ได้ก่อนจากนั้นพนักงานคนที่ 2 และ 3 จึงตามไปช่ วยงานทาให้การทา
Visual Test ทันตามเวลาที่กาหนด
4.7 สรุ ปผลหลังการปรับปรุ งงาน
ตารางที่ 4.7 ตารางสรุ ปผลการลดเวลา
จุดที่
วิธีการทดลอง
1 การใช้กล่องเก็บตัวอย่าง
ลดจุดวัด Dimension
2 Jig Fixture แบบที่ 1
Jig Fixture แบบที่ 2
3 เขียนค่าฟองอากาศให้คนคียข์ อ้ มูล
รวม

ผลการทดลอง
นาไปปฏิบตั ิ
ไม่นาไปปฏิบตั ิ
ไม่นาไปปฏิบตั ิ
นาไปปฏิบตั ิ
นาไปปฏิบตั ิ

เวลาทีล่ ดลงได้
43 s
19 s
93 s
155 s

จากตารางที่ 4.7 สรุ ปผลการทดลองหลังการปรับปรุ งงาน การลดเวลาจุดที่ 1 ใช้กล่องเก็บตัวอย่าง
ลดเวลาลงได้ 43 วินาที จุดที่ 2 ใช้ Jig Fixture แบบที่ 2 ในการลดเวลาสามารถลดเวลาลงได้ 19 วินาที จุด
ที่ 3 ใช้วิธีเขียนค่าฟองอากาศให้คนคียข์ อ้ มูล สามารถลดเวลาลงได้ 93 วินาที รวมเวลาที่ลดลงได้ท้ งั หมด
155 วินาที จากเดิมใช้เวลา 875 วินาที ลดลงเหลือ 720 วินาที
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Productivity
ก่อนลดเวลา
หลังลดเวลา

=

Unit
Time x คน

Productivity = 30.55 ถุง/คน/ชัว่ โมง
Productivity = 36.66 ถุง/คน/ชัว่ โมง
Productivity เพิม่ ขึน้ 20%
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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลและข้ อจำกัดหรื อปัญหำของโครงงำน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงำน
จากการด าเนิ น งานลดเวลาสุ่ ม ตรวจถุ ง Pouch/Sachet เมื่ อ ศึ ก ษาขั้น ตอนและกระบวนการ
ตรวจสอบคุ ณภาพ และหาวิธีปรับปรุ งการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด พบว่าจุดที่จะลดเวลาลง มี
จานวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 การเก็บตัวอย่างพนักงานจะเก็บรวมกันไว้ในกามือ เมื่อนาไปไว้ที่จุดทางาน
จะต้องนับถุ ง Sachet แยกตามจุดทาให้เกิ ดการล่าช้าในการนับ จุดที่ 2 การวัด Dimension มีการวัด 10
จุดต้องใช้เวลานานและจะต้องหยิบเปลี่ ยนถุ งทุกครั้งที่เปลี่ ยนจุดทาให้เกิ ดความล่าช้า และจุดที่ 3 การ
รอบอกค่าฟองอากาศให้คนคียข์ อ้ มูล
เมื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล จุดที่ 1 จะใช้วธิ ีลดเวลาคือใช้กล่องเก็บตัวอย่างแทนการเก็บตัวอย่าง
แบบเดิม จุดที่ 2 ใช้ Jig Fixture แบบที่ 2 ในการวัด Dimension และ จุดที่ 3 ใช้วธิ ีการเขียนข้อมูลให้คน
คียข์ อ้ มูลรวมเวลาที่ลดลงได้ท้ งั หมด 155 วินาที จากเดิมใช้เวลา 875 วินาที ลดลงเหลือ 720 วินาที คิด
เป็ น 17.71% และ Productivity เพิ่มขึ้น 20% และการสุ่ มตรวจทันตามเวลาที่กาหนด
5.1.2 ข้ อจำกัดหรื อปัญหำของโครงงำน
เครื่ องจักรมักจะชารุ ดบ่อยครั้งทาให้ไลน์การผลิตไม่เปิ ด การเก็บข้อมูลและการทดลองจึงล่าช้า
อีกทั้งทางโรงงานมีลูกค้าเข้าดูกระบวนการผลิตตลอด ทาให้พนักงาน QC ไม่สามารถทดลองงานได้
5.2 สรุ ปผลกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ
5.2.1 ด้ ำนสั งคม
- เรี ยนรู ้การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั คนรอบข้าง เกิดการพัฒนาตนเอง
- ได้ประสบการณ์วชิ าชีพจริ งตามสาขาที่เรี ยน มีทกั ษะการสื่ อสาร และนาเสนอมากขึ้น
- มีความรับผิดชอบงาน และทางานเสร็ จตามเวลาที่กาหนด
5.2.2 ด้ ำนทฤษฏี
- ทราบถึงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์
- ได้เรี ยนรู ้การเลือกเครื่ องมือวิเคราะห์ปัญหา และการใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์
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5.3 ข้ อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนสหกิจ
จากการฝึ กสหกิจศึกษา โรงงานมีการสอนงาน มีระบบการฝึ กงานที่เป็ นระบบ มีการรายงานความ
คืบหน้าทุ กๆ 2 สั ปดาห์ ซ่ ึ งเป็ นผลดี ต่อนักศึ กษาที่ จะได้ฝึกการนาเสนอฝึ กการคิ ดวิเคราะห์ และมี งานที่
ได้รับมอบหมายในแต่ ละวันท าให้ นักศึ กษาได้ศึ กษากระบวนการครบทุ กแผนก มี สถานที่ ห้ องพักที่
เหมาะสม และนักศึกษายังสามารถเข้าไปเรี ยนกับพนักงานในวิชาต่างๆเช่น การใช้โปรแกรมสถิติ การเพิ่ม
ผลผลิต เป็ นต้น ซึ่งมีประโยชน์และสามารถนาไปใช้จริ งในการปฏิบตั ิงาน
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ภาคผนวก

Jig Fixture

Ruler

Jig Fixture

Ruler

Jig Fixture

Ruler

Jig Fixture

Ruler

Jig Fixture

Ruler

Jig Fixture

Ruler

Jig Fixture

Ruler

Jig Fixture

จุดที่ 10

Ruler

จุดที่ 9

Jig Fixture

จุดที่ 8

Ruler

ตารางการวัด Dimension โดยใช้ Jig fixture แบบที่ 1 และไม้ บรรทัด
จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 จุดที่ 7

15.3
15.4
15.4
15.2

15.4
15.4
15.5
15.3

3.4
3.4
3.5
3.5

3.5
3.5
3.5
3.4

0.7
0.7
0.8
0.7

0.8
0.8
0.8
0.7

0.9
1.0
1.0
0.9

1.0
0.9
1.0
1.0

1.3
1.4
1.4
1.2

1.3
1.4
1.5
1.3

0.5
0.3
0.4
0.4

0.5
0.4
0.5
0.5

0.8
0.9
0.9
0.9

0.8
0.8
0.8
0.9

0.9
0.8
0.8
0.8

0.8
0.8
0.9
0.9

1.1
1.1
1.3
1.2

1.1
1.0
1.1
1.1

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture 1
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
15.3250
15.4000

StDev
0.0957
0.0816

SE Mean
0.048
0.041

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: -0.0750
95% CI for difference: (-0.2289, 0.0789)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1.19
Both use Pooled StDev = 0.0890

P-Value = 0.278

DF = 6

P-Value = 0.537

DF = 6

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture 2
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
3.4500
3.4750

StDev
0.0577
0.0500

SE Mean
0.029
0.025

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: -0.0250
95% CI for difference: (-0.1184, 0.0684)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.65
Both use Pooled StDev = 0.0540
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Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture 3
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
0.7250
0.7750

StDev
0.0500
0.0500

SE Mean
0.025
0.025

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: -0.0500
95% CI for difference: (-0.1365, 0.0365)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1.41
Both use Pooled StDev = 0.0500

P-Value = 0.207

DF = 6

P-Value = 0.537

DF = 6

P-Value = 0.488

DF = 6

P-Value = 0.168

DF = 6

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture 4
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
0.9500
0.9750

StDev
0.0577
0.0500

SE Mean
0.029
0.025

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: -0.0250
95% CI for difference: (-0.1184, 0.0684)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.65
Both use Pooled StDev = 0.0540

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture 5
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
1.3250
1.3750

StDev
0.0957
0.0957

SE Mean
0.048
0.048

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: -0.0500
95% CI for difference: (-0.2157, 0.1157)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.74
Both use Pooled StDev = 0.0957

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture 7
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
0.4000
0.4750

StDev
0.0816
0.0500

SE Mean
0.041
0.025

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: -0.0750
95% CI for difference: (-0.1921, 0.0421)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1.57
Both use Pooled StDev = 0.0677
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Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture 8
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
0.8750
0.8250

StDev
0.0500
0.0500

SE Mean
0.025
0.025

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: 0.0500
95% CI for difference: (-0.0365, 0.1365)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1.41
Both use Pooled StDev = 0.0500

P-Value = 0.207

DF = 6

ITwo-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture 9
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
0.8250
0.8500

StDev
0.0500
0.0577

SE Mean
0.025
0.029

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: -0.0250
95% CI for difference: (-0.1184, 0.0684)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.65
Both use Pooled StDev = 0.0540

P-Value = 0.537

DF = 6

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture 10
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
1.1750
1.0750

StDev
0.0957
0.0500

SE Mean
0.048
0.025

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: 0.1000
95% CI for difference: (-0.0321, 0.2321)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1.85
Both use Pooled StDev = 0.0764

P-Value = 0.114

ตารางสรุ ปผลการทดสอบความแตกต่ างทางสถิติของ Jig fixture แบบที่ 1 และไม้ บรรทัด

DF = 6
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จุดที่
1
2
3
4
5
7
8
9
10

Ruler
15.33
3.45
0.73
0.95
1.33
0.4
0.88
0.83
1.18

Mean
Jig Fixture
15.4
3.48
0.78
0.98
1.38
0.48
0.83
0.85
1.08

P-value
0.278
0.537
0.207
0.537
0.488
0.168
0.207
0.537
0.114

สรุ ป

ผล

ยอมรับ Ho

ค่าเฉลี่ยของการวัดด้วยไม้
บรรทัด
ไม่แตกต่างกับการวัดด้วย Jix
Fixture แบบที่ 1

จุดที่ 8

จุดที่ 9 จุดที่ 10

Ruler
Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

ตารางการวัด Dimension โดยใช้ Jig fixture แบบที่ 1 และไม้ บรรทัด
จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 จุดที่ 6 จุดที่ 7

15.
3
15.
4
15.
4
15.
4

15.
4
15.
4
15.
5
15.
3

3.5

3.4

1.7

1.8

0.9

0.7

0.4

0.4

0.8

0.8

0.0

0.0

0.1

0.1

0.4

0.4

1.0

1.0

3.5

3.5

1.7

1.7 0.8

0.8

0.3

0.3

0.8

0.8

0.0

0.0

0.1

0.1

0.4

0.4

1.1

1.0

3.5

3.5

1.7

1.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.8

0.9

0.0

0.0

0.1

0.1

0.5

0.4

1.0

1.1

3.4

3.4

1.8

1.7

0.8

0.8

0.4

0.4

0.9

0.8

0.0

0.0

0.1

0.1

0.5

0.5

1.0

1.1

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture(2) 1
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
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Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
15.3750
15.4000

StDev
0.0500
0.0816

SE Mean
0.025
0.041

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: -0.0250
95% CI for difference: (-0.1421, 0.0921)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.52
Both use Pooled StDev = 0.0677

P-Value = 0.620

DF = 6

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture(2) 2
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
3.4750
3.4500

StDev
0.0500
0.0577

SE Mean
0.025
0.029

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: 0.0250
95% CI for difference: (-0.0684, 0.1184)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0.65
Both use Pooled StDev = 0.0540

P-Value = 0.537

DF = 6

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture(2) 3
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
1.7250
1.7500

StDev
0.0500
0.0577

SE Mean
0.025
0.029

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: -0.0250
95% CI for difference: (-0.1184, 0.0684)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.65
Both use Pooled StDev = 0.0540

P-Value = 0.537

DF = 6

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture(2) 4
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
0.8250
0.7750

StDev
0.0500
0.0500

SE Mean
0.025
0.025

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: 0.0500
95% CI for difference: (-0.0365, 0.1365)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1.41
Both use Pooled StDev = 0.0500

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture(2) 5

P-Value = 0.207

DF = 6
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Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
0.3750
0.3750

StDev
0.0500
0.0500

SE Mean
0.025
0.025

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: 0.0000
95% CI for difference: (-0.0865, 0.0865)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0.00
Both use Pooled StDev = 0.0500

P-Value = 1.000

DF = 6

P-Value = 1.000

DF = 6

P-Value = 0.537

DF = 6

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture(2) 6
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
0.8250
0.8250

StDev
0.0500
0.0500

SE Mean
0.025
0.025

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: 0.0000
95% CI for difference: (-0.0865, 0.0865)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0.00
Both use Pooled StDev = 0.0500

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture(2) 9
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
0.4500
0.4250

StDev
0.0577
0.0500

SE Mean
0.029
0.025

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: 0.0250
95% CI for difference: (-0.0684, 0.1184)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0.65
Both use Pooled StDev = 0.0540

Two-Sample T-Test and CI: Ruler, Jig Fixture (2) 10
Two-sample T for Ruler vs Jig Fixture
Ruler
Jig Fixture

N
4
4

Mean
1.0250
1.0500

StDev
0.0500
0.0577

SE Mean
0.025
0.029

Difference = mu (Ruler) - mu (Jig Fixture)
Estimate for difference: -0.0250
95% CI for difference: (-0.1184, 0.0684)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.65
Both use Pooled StDev = 0.0540

P-Value = 0.537

DF = 6
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบทางสถิติของ Jig fixture แบบที่ 2 และไม้ บรรทัด
Mean
จุดที่
P-value
สรุ ป
ผล
Ruler
Jig Fixture
1
15.375
15.400
0.620
2
3.475
3.450
0.537
3
1.725
1.750
0.537
4
0.825
0.775
0.207
ค่าเฉลี่ยของการวัดด้วยไม้
5
0.375
0.375
1.000
บรรทัด
ยอมรับ Ho
ไม่แตกต่างกับการวัดด้วย
6
0.825
0.825
1.000
Jix Fixture แบบที่ 2
7
0.000
0.000
8
0.100
0.100
9
0.450
0.420
0.207
10
1.025
1.050
0.537

รู ปขณะปฏิบัติงาน
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ประวัติผู้จัดทำ

รหัสนักศึกษำ :

5804700014

ชื่ อ-นำมสกุล

:

นุจรี ชนินกุล

สำขำวิชำ

:

เทคโนโลยีการอาหาร

คณะ

:

วิทยาศาสตร์

ทีอ่ ยู่

:

123 หมู่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า
จ.ชัยภูมิ 36170

ผลงำน
:
การลดเวลาในการสุ่ มตรวจถุง
Sachetในสายการผลิต (Reduction of Sampling time in
production process of Sachet)

