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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกฝาขวด โดย
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของเครื่องคัดแยกฝาขวดของบริษัทกรณีศึกษาคือ มีฝาขวดที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ถูกคัดแยกออกมาจากกระบวนการคัดแยกปะปนกับฝาขวดทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 28 จากการวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาพบว่าความผิดพลาดเกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ความเร็วของสายพาน ระยะห่างระหว่าง
ตัวคัดแยกกับฝา และการตั้งค่าการหน่วงเวลาในระบบพีแอลซี จากนั้นจึงการออกแบบการทดลองแฟคทอเรียล
แบบเต็มรูป โดยท�ำการทดลองซ�้ำ  2 ครั้ง จ�ำนวนการทดลองทั้งหมดคือ 54 ครั้ง พบว่าผลกระทบร่วมระหว่าง
ระยะห่างของตัวคัดแยกกับฝาและความเร็วของสายพาน มีผลกระทบต่อการคัดแยกฝาขวดอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดที่ท�ำให้จ�ำนวนฝาขวดที่ได้มาตรฐานถูกคัดแยกออกมาจากกระบวนการ
น้อยที่สุดคือ ระยะห่างระหว่างตัวคัดแยกกับฝาเท่ากับ 19 มิลลิเมตร และความเร็วสายพานเท่ากับ 150 รอบ
ต่อนาที หลังจากการน�ำค่าพารามิเตอร์ที่ได้ไปใช้จริงพบว่าสัดส่วนของฝาขวดที่ได้มาตรฐานถูกคัดแยกออกมา
ลดลงเหลือร้อยละ 1.7
ค�ำส�ำคัญ: การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลเต็มรูป  การออกแบบการทดลอง  การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ABSTRACT
This study aimed to investigate the factors that affected the efficiency of the bottle
cap screening machine, which was responsible for screening out non-standard caps before
transferring them to the packing process. However, the acceptable caps were being screened
out from the process together with the ones that were non-standard, with the percentage
of 28. To identify the causes of this problem, a fish-bone diagram was utilized, and the three
main factors were established that potentially caused this problem, which were: the conveyor
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5

speed, the distance between the separator and the caps and the PLC delay settings. Then,
a full factorial design was performed with a total number of 54 experiments. The results
revealed that the two factor interactions of the distance between the separator and the
caps, and the conveyor speed had a significant impact on the efficiency of the bottle cap
screening machine. To meet the minimum number of acceptable caps being screened out
from the process, the results showed that the parameters should be set as follows: the
distance between the separator and the caps at 19 mm. and the conveyor speed at 150
RPM. When these parameters were applied in the screening process, it was found that the
proportion of acceptable caps, screened out from the process, was reduced to 1.7 percent.
KEYWORDS: Full Factorial Design, Experimental Design, Performance Improvement
บทน�ำ

อุ ต สาหกรรมน�้ ำ มะพร้ า วแปรรู ป ได้ รั บ
ความนิยมเป็นอย่างมากท�ำให้ต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนาเครื่องจักรและสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งภายในและนอกประเทศ บริษัทกรณีศึกษาเป็น
บริษัทขนาดใหญ่ (พระราชบัญญัติโรงงาน, 2535)
ประกอบด้วยเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า และคนงาน
เกิน 50 คน มีท�ำเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดับหลักใน
การผลิตคือมะพร้าว ซึง่ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยและลดเวลา
ในการขนส่งวัตถุดิบ บริษัทกรณีศึกษาถือเป็นผู้ผลิต
แปรรูป และส่งออกผลผลิตจากมะพร้าวรายใหญ่ของ
ประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ น�้ำมะพร้าว
และน�้ำกะทิ มีการส่งออกน�้ำมะพร้าวแปรรูปไปยัง
77 ประเทศทั่วโลก ใน 5 ทวีป เช่น ประเทศฮ่องกง
ประเทศสิ ง คโปร์ ประเทศญี่ ปุ ่ น ประเทศเกาหลี
ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย
เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าบริษัทกรณีศึกษาประสบความ
ส�ำเร็จเป็นอย่างมากโดยวัดจากยอดการส่งออกเฉลี่ย
ประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลอัตราการ
ส่งออกย้อนหลังปี 2558 ของบริษัทกรณีศึกษา)
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กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทกรณี
ศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการหลักคือ (1) แปรรูป
มะพร้าว (2) ผลิตขวดเพือ่ ใช้สำ� หรับบรรจุนำ�้ มะพร้าว
และ (3) บรรจุน�้ำมะพร้าวลงขวด ในแผนกผลิตขวด
และบรรจุน�้ำมะพร้าวลงขวด มีการผลิตบรรจุภัณฑ์
คือ ขวดโพลีเอทธิลีนเทเรฟทาเลต (Poly Ethylene
Terephthalate: PET) โดยใช้กระบวนการเป่าขึน้ รูป
แบบการฉีดเป่าขึ้นรูป (Injection Blow Molding)
เป็นวิธแี ปรรูปพลาสติกทีใ่ ช้เทคนิคการฉีดและการเป่า
ร่วมกัน (Chen, Wang, & Wang, 2015) เครือ่ งฉีดเป่า
ประกอบด้วยชุดฉีดและหลอมพลาสติก ชุดขึ้นรูป
และชุดหลอมพลาสติก สามารถสรุปขัน้ ตอนการฉีดเป่า
ได้ 3 ขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้ (1) การเตรียมชิ้นงาน
ก่อนขึ้นรูป (2) กระบวนการฉีดและเป่าขึ้นรูป และ
(3) การเคลื่อนย้ายชิ้นงานไปยังชุดถอดชิ้นงานเพื่อ
ถอดชิ้นงานออกจากตัวรองรับ ในส่วนของฝาขวด
บริษัทกรณีศึกษาได้ท�ำการสั่งซื้อฝาขวดจากบริษัท
ผู้ผลิต (Supplier) เพื่อใช้ในกระบวนการบรรจุภัณฑ์
โดยก่อนเข้าสู่กระบวนการบรรจุภัณฑ์จ�ำเป็นต้อง
ท�ำการตรวจสอบคุณภาพของฝาขวด โดยท�ำการ
ล�ำเลียงฝาขวดผ่านสายพานเพื่อเข้าเครื่องตรวจสอบ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความผิดปกติของฝาขวดโดยใช้เครือ่ งเพรซโก้ (Presco)
ซึง่ เป็นเครือ่ งตรวจสอบและคัดแยกฝาทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
ตามที่ก�ำหนดไว้ออกจากกระบวนการ โดยสามารถ
สรุ ป กระบวนการล� ำ เลี ย งฝาขวดและตรวจสอบ
คุณภาพได้ดังนี้ (1) รับฝาขวดมาจากบริษัทผู้ผลิต
(2) จัดเก็บที่อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (3) น�ำ

ฝาขวดใส่ ถั ง กรวย (Hopper) เพื่ อ ล� ำ เลี ย งเข้ า สู ่
กระบวนการตรวจคัดแยกฝาขวด (4) กระบวนการ
ตรวจเช็คคุณภาพของฝาด้วยเครือ่ งคัดแยกฝาเพรซโก้
(6) กระบวนการขจัดฝุ่น (Ionizer Dedusting) และ
(7) กระบวนการท�ำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization)
สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1

รับฝาขวดมาจาก
บริษทั ผู้ผลิต

จัดเก็บที่อุณหภูมิ
20-25OC

นําฝาใส่ถังกรวย

ขจัดฝุ่น

กระบวนการ
ตรวจสอบ

ผ่านเครื่องลําเลียง
ฝาขวด

ฆ่าเชื้อ

ลําเลียงฝาเพื่อปิด
ขวด

ภาพที่ 1 กระบวนการคัดแยกฝาขวด
ภาพที่ 1 กระบวนการคัดแยกฝาขวด
ที่มา: กระบวนการคัดแยกฝาขวดของบริษัทกรณีศึกษา
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บข้อมูลเป็นจํานวน 6ฝาที
เดือ่ไนม่ไ(มีด้นมาคม
– สิงหาคม
แสดงดัชิง้นตาราง
ขรุ ข ระ จะถู กภคััณดฑ์แยกหรื
อ ดี ด ออกจากสายพาน
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ญเสี1ยทัฝาเท่
้งสิ้น 60,554
คิดอเป็
28.75
โดย
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ที่ ไ ด้ ม าตรฐานถู ก คั ด แยกปนออกมากั บ ฝาที่ ไ ม่ ไ ด้

ตารางที่ 1 ปริมาณจํานวนฝาที่ถูกคัดแยกต่อเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2559
เดือน
มี.ค.
เม.ย.

จํานวนฝาทีถ่ ูกคัด
จํานวนฝาที่ได้มาตรฐาน ร้อยละของฝาที่ได้ มูลค่าของฝาทีไ่ ด้
แยกออกทั้งหมด(ชิ้น) และถูกคัดแยกออก (ชิ้น) มาตรฐานและถูกคัด มาตรฐานและถูกคัด
แยกออก
แยกออก
7
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82,245
26,296
31.97
13,148
52,449
16,277
31.03
8,139

ตารางที่ 1 ปริมาณจ�ำนวนฝาที่ถูกคัดแยกต่อเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2559
เดือน

จำ�นวนฝาที่ถูก
จำ�นวนฝาที่ได้
คัดแยกออก
มาตรฐานและ
ทั้งหมด (ชิ้น)
ถูกคัดแยกออก (ชิ้น)
มี.ค.
82,245
26,296
เม.ย.
52,449
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พ.ค.
27,342
7,812
มิ.ย.
96,963
27,771
ก.ค.
75,695
21,487
ส.ค.
89,857
21,458
รวม
424,551
121,101
จำ�นวนฝาที่ได้มาตรฐานและถูกคัดแยกออกรวม (ชิ้น)
มูลค่ารวมของฝาที่ได้มาตรฐานและถูกคัดแยกออก (บาท)
ร้อยละของฝาที่ได้มาตรฐานและถูกคัดแยกออกโดยเฉลี่ย

ร้อยละของฝาที่ได้ มูลค่าของฝาที่ได้
มาตรฐานและถูก มาตรฐานและถูก
คัดแยกออก
คัดแยกออก (บาท)
31.97
13,148
31.03
8,139
28.57
3,906
28.64
13,889
28.39
10,743
23.88
10,729
28.75
60,554
121,101
60,554
28.75

ที่มา: ข้อมูลย้อนหลังในกระบวนการคัดแยกฝาขวดของบริษัทกรณีศึกษา
ทัง้ นีใ้ นสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวบริษทั กรณี
ศึ ก ษาจ� ำ เป็ น ต้ อ งหาวิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หาฝาขวดที่ ไ ด้
คุณภาพตามมาตรฐานที่ถูกคัดแยกติดออกมากับฝา
ขวดที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
โดยการปรับปรุงกระบวนการคัดแยกฝาขวดให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนและท�ำให้เกิดผลก�ำไร
มากที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัยนี้คือ
1) เข้ า ใจการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ข องความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการคัดแยกฝาขวด
2) ทราบค่ า ปั จ จั ย ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ
กระบวนการคัดแยกฝาขวด
3) ทราบแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
คัดแยกฝาขวดเพือ่ เป็นมาตรฐานในการปรับพารามิเตอร์
ที่เหมาะสมให้กับเครื่องคัดแยกฝา
4) เพื่อลดต้นทุนที่เกิดจากความผิดพลาด
ในกระบวนการคัดแยกฝาขวด

วัตถุประสงค์
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์คือ
1) เพือ่ หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของเครื่องคัดแยกฝาขวด โดยท�ำการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของเครื่องคัดแยก
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ฝาขวด
จากปั ญ หาฝาขวดที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพตาม
2) ท� ำ การหาค่ า พารามิ เ ตอร์ ท่ี เ หมาะสม
มาตรฐานที่ถูกคัดแยกติดออกมากับฝาขวดที่ไม่ได้
ของปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการคัดแยกฝาขวดและ
มาตรฐานในกระบวนการคัดแยกฝาขวดนัน้ จึงท�ำการ
ท�ำให้จ�ำนวนฝาที่ได้มาตรฐานถูกล�ำเลียงออกมาจาก
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยเริ่มจากการระดม
กระบวนการลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5
ความคิดจากทีมงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์รว่ มกับ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
8 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิธีดําเนินการวิจัย
จากปัญหาฝาขวดที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ถูกคัดแยกติดออกมากับฝาขวดที่ไม่ได้มาตรฐานใน
กระบวนการคัดแยกฝาขวดนั้น จึงทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยเริ่มจากการระดมความคิดจากทีม
ฝ่ายเทคนิ
คและบริ
การ ตรวมทั
่ยวข้บฝ่อางในสายการ
(Fish-Bone Diagram)
งานวิ
จัยและพั
ฒนาผลิ
ภัณฑ์้งผูร่้เวกีมกั
ยเทคนิคและบริกสร้ารางแผนภู
รวมทั้งมผูิก้เกี้า่ยงปลา
วข้องในสายการผลิ
ต สามารถนํดังา
่ได้ร่วมกั
คิดวิาเคราะห์
แสดงในภาพที
่2
ข้ผลิอมูตลสามารถน�
ที่ได้ร่วมกัำนข้คิอดมูวิลเทีคราะห์
นํานมาสร้
งแผนภูนม�ำิกมา
้างปลา (Fish-Bone
Diagram)
ดังแสดงในภาพที่ 2
คน

เครื่องจักร
ไม่พร้อมใช้งาน

พนักงานใหม่
ขาดความรู้

ขาดการบํารุงรักษา

มีข้อผิดพลาดใน
กระบวนการคัดแยก
ฝาที่รับมาไม่ได้
มาตรฐาน

ความเร็วของ
สายพาน
วัสดุ

วิธีการ

ฝาที่ได้มาตรฐานติด
ไปกับการคัดแยก
ระยะห่างของฝาและตัวคัดแยก
การปรับตั้งค่าหน่วง
เวลาในระบบ PLC

ภาพที่ ่ 22 แผนภู
ภาพที
แผนภูมมิกิก้า้างปลาแสดงสาเหตุ
งปลาแสดงสาเหตุขของปั
องปัญญหาฝาขวดที
หาฝาขวดที่ไ่ได้ด้คคุณุณภาพตามมาตรฐานที
ภาพตามมาตรฐานทีถ่ ่ถูกูกคัคัดดแยกติ
แยกติดดออกมากั
ออกมากับบ
ฝาขวดที่ไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการคัดแยกฝาขวด
             ฝาขวดที่ไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการคัดแยกฝาขวด
ที่มา: กระบวนการระดมสมองโดยทีมงานวิศวกรและผู้เกีย่ วข้องของบริษัทกรณีศึกษา
ที่มา: กระบวนการระดมสมองโดยทีมงานวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทกรณีศึกษา
จากภาพที่ 2 สามารถจําแนกสาเหตุของปัญหาได้ดังนี้ (1) คน (Man) พนักงานขาดความความรู้ใน
การทํางาน
เนื่องจากบริ
ษัทกรณีศำแนกสาเหตุ
ึกษามีการเปลี
พนัำกงาน
งานใหม่
เกิดความไม่
จากภาพที
่ 2 สามารถจ�
ของ่ยนพนักงานบ่อย3)จึงวิทํธาีกให้ารท�
(Method)
ไม่มีคเข้่าาทีใจใน
่เป็น
การปรั
ระสบการณ์ อ ยู่ แ ล้ วบยั งตัขาดความเอาใจใส่
ใ นการมี
ปัญหาได้บดตััง้ งนีค่้ า เครื่ อ งจั ก รก่ อ นใช้ ง าน ส่ ว นพนั ก งานที่ มี ปมาตรฐานในการปรั
้ ง ค่ า เครื่ อ งจั ก รและไม่
ตรวจสอบเครื
อนการทํ
เนื่องจากความเร่
ตเพื่อให้ทันบต่ตัอง้ การส่
งมอบให้
า ้ คื(2)อ
1) คน่องก่(Man)
พนัากงาน
งานขาดความรู
้ในการงรีบในการผลิ
มาตรฐานในการปรั
ค่าพารามิ
เตอร์กดัับงลูต่กอค้ไปนี
เครื
่องจักเนื
ร (Machine)
่องจักศรและอุ
กรณ์ไม่่ ยพนร้อมใช้งานเนื่องจากมี(ก)การใช้
งานของเครื
่องตลอดเวลาจึ
งทํา
ท� ำ งาน
่ อ งจากบริ ษเครื
ั ท กรณี
ึ ก ษามี กปารเปลี
ระยะห่
างของฝาขวดแต่
ละฝาวาง
ให้
งผลให้
ีเศษพลาสติ
ดในเครื
เป็นทสาเหตุ
ําให้
พนัขกาดการบํ
งานบ่อยารุจึงงรัท�กำษาซึ
ให้พนั่งกอาจส่
งานใหม่
เกิดมความไม่
เข้าใจ กจากฝาขวดเข้
ติดกันเกินาไปไปติ
อาจส่
งผลให้่อเงเพรซโก้
ครือ่ งเพรซโก้
ำ� การคัดทแยก
ในการปรับตัง้ ค่าเครือ่ งจักรก่อนใช้งาน ส่วนพนักงาน
ฝาไม่ทัน
4
ที่ มี ป ระสบการณ์ อ ยู ่ แ ล้ ว ยั ง ขาดความเอาใจใส่ ใ น
(ข) ความเร็วของสายพาน (Speed) เร็ว
การตรวจสอบเครื่ อ งก่ อ นการท� ำ งาน เนื่ อ งจาก
เกินไปท�ำให้เกิดการคลาดเคลื่อนของการคัดแยก
ความเร่งรีบในการผลิตเพื่อให้ทันต่อการส่งมอบให้
ฝาขวด
กับลูกค้า
(ค) ระยะห่างระหว่างตัวคัดแยกกับฝา
2) เครื่องจักร (Machine) เครื่องจักรและ
(Nozzle) ห่างเกินไปท�ำให้ขาดความแม่นย�ำในการ
อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากมีการใช้งานของ
ตรวจสอบชิ้นงาน
เครื่องตลอดเวลาจึงท�ำให้ขาดการบ�ำรุงรักษาซึ่งอาจ
(ง) การตั้งค่าการหน่วงเวลาในระบบ
ส่ ง ผลให้ มี เ ศษพลาสติ ก จากฝาขวดเข้ า ไปติ ด ใน
PLC (Delay)
เครื่องเพรซโก้ เป็นสาเหตุท�ำให้เครื่องจักรท�ำงาน
4) วั ต ถุ ดิบ (Material) ฝาที่ รั บมาไม่ ไ ด้
ติดขัด
มาตรฐานซึ่งอาจเกิดการช�ำรุดในขณะขนย้าย และ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบจากนั้นจึงท�ำการ
วิเคราะห์หาสาเหตุหลักที่ท�ำให้กระบวนการคัดแยก
ฝาขวดที่ ไ ด้ ม าตรฐานถู ก ล� ำ เลี ย งออกมาจาก
กระบวนการ ได้ข้อสรุปดังนี้คือ
(1) ความเร็วของสายพาน เนื่องจากใน
ปัจจุบันได้ตั้งค่าความเร็วของสายพานที่ใช้ในการ
ล�ำเลียงฝาขวดเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกไว้ที่
450 รอบต่อนาที (Revolution per minute: RPM)
ซึ่งอาจมีอัตราที่เร็วเกินไปและเป็นสาเหตุให้ฝาขวดที่
ได้มาตรฐานหลุดออกไปจากสายพานพร้อมกับฝาที่
ไม่ ไ ด้ ม าตรฐานในกระบวนการคั ด แยก ดั ง นั้ น จึ ง
ท�ำการศึกษาโดยตั้งค่าความเร็วของสายพานให้ต�่ำ
กว่าค่าที่ใช้ ณ ปัจจุบัน และท�ำการศึกษาที่ 3 ระดับ
คือ (ก) ความเร็วของสายพาน 150 RPM (ระดับต�่ำ)
เพราะถ้าก�ำหนดต�่ำกว่า 150 RPM ลงไปจะท�ำให้ฝา
เข้าสู่กระบวนการปิดขวดไม่ทัน (ข) ความเร็วของ
สายพาน 250 RPM (ระดับกลาง) และ (ค) ความเร็ว
ของสายพาน 350 RPM (ระดับสูง) เนื่องจากถ้า
ความเร็วของสายพานเร็วเกินไปอาจท�ำให้ฝาที่อยู่
ข้างๆ ติดไปกับกระบวนการคัดแยก
(2) ระยะห่างระหว่างตัวคัดแยกกับฝา จาก
การศึกษาเบื้องต้นพบว่า การปรับตั้งค่าระยะห่าง
ระหว่างตัวคัดแยกกับฝาขวดที่ล�ำเลียงโดยสายพาน
อาจจะส่งผลกระทบต่อการคัดแยกของฝา โดยถ้าห่าง
มากเกินไปอาจส่งผลต่อความแม่นย�ำในการคัดแยก
ปัจจุบันตั้งค่าระยะห่างระหว่างตัวคัดแยกกับฝาอยู่ที่
26 มิลลิเมตร ซึ่งห่างเกินไป ดังนั้นจึงท�ำการตั้งค่า
ระยะห่างระหว่างตัวคัดแยกกับฝาให้ต�่ำกว่าค่าที่
ใช้ ณ ปัจจุบัน และท�ำการศึกษาที่ 3 ระดับ คือ
(ก) ระยะห่างระหว่างตัวคัดแยกกับฝาเท่ากับ 16
มิลลิเมตร (ระดับต�่ำ) เนื่องจากหากตั้งค่าให้น้อยกว่า
นี้อาจจะส่งผลให้ลมที่ใช้ในการคัดแยกแรงเกินไป
(ข) ระยะห่างระหว่างตัวคัดแยกกับฝาเท่ากับ 19
มิลลิเมตร (ระดับกลาง) และ (ค) ระยะห่างระหว่างตัว
คัดแยกกับฝาเท่ากับ 24 มิลลิเมตร เนื่องจากถ้าตั้งค่า
เกินกว่านี้จะท�ำให้เกิดความผิดพลาดในการคัดแยก
10

(3) การตั้งค่าการหน่วงเวลาในระบบ
PLC จากการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่าเมือ่ เครือ่ งตรวจจับ
(Sensor) ตรวจพบฝาที่ไม่ได้มาตรฐาน ระบบจะ
ท�ำการสั่งให้ลมท�ำการคัดแยกฝาดังกล่าวออกจาก
สายพาน จากการสั่งงานของระบบเดิมที่ท�ำให้ฝา
ที่ได้มาตรฐานและฝาที่ไม่ได้มาตรฐานถูกคัดแยก
ไปด้วยกัน เนื่องจากระบบการหน่วงเวลาในระบบ
PLC ที่เรียกว่าไทม์เมอร์ (Timer) จะสั่งการไปยัง
เครือ่ งคัดแยกฝามีชว่ งเวลาท�ำงานทีม่ ากเกินไป ดังนัน้
จึงต้องปรับปรุงการหน่วงเวลาในโปรแกรมให้เหมาะสม
กับการคัดแยกชิ้นงาน โดยปัจจุบันมีการตั้งค่าอยู่ที่
1,200 มิลลิวนิ าที (Microsecond: ms) ซึง่ นานเกินไป
ดังนั้นจึงท�ำการตั้งค่าการหน่วงเวลาในระบบ PLC
ให้ต�่ำกว่าค่าที่ใช้ ณ ปัจจุบัน และท�ำการศึกษาที่ 3
ระดับ คือ (ก) ตัง้ ค่าการหน่วงเวลาในระบบ PLC เท่ากับ
1,175 ms (ระดับต�่ำ) เพราะถ้าตั้งค่าน้อยกว่านี้จะ
ส่งผลให้ระยะเวลาในการคัดแยกสั้นเกินไป และ
อาจท�ำให้ฝาขวดไม่ถูกคัดแยกออกจากกระบวนการ
(ข) ตัง้ ค่าการหน่วงเวลาในระบบ PLC เท่ากับ 1,185 ms
(ระดับกลาง) และ (ค) ตั้งค่าการหน่วงเวลาในระบบ
PLC เท่ากับ 1,195 ms (ระดับสูง) เนื่องจากหาก
ตั้งค่านานกว่านี้ จะท�ำให้ลมดีดโดนฝารอบข้าง
จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เนือ่ งจาก
ปัจจัยทัง้ 3 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นถือเป็นปัจจัยวิกฤติ
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความผิ ด พลาดในกระบวนการคั ด แยก
ฝาขวด ดังนัน้ เพือ่ ท�ำการศึกษาผลกระทบร่วมระหว่าง
ปัจจัย และเพือ่ ให้จำ� นวนการทดลองไม่มากจนเกินไป
ซึง่ จะส่งผลต่อค่าใช้จา่ ยในการท�ำการทดลองในบริษทั
กรณี ศึ ก ษา ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง ท� ำ การออกแบบ
การทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูป (3k Full Factorial
Design) โดยการท�ำการทดลองซ�้ำ 2 ครั้ง
การทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูป สามารถศึกษา
ปัจจัยได้หลายปัจจัยพร้อมกันโดยมี วัตถุประสงค์หลัก
คือ ศึกษาผลกระทบร่วมระหว่างปัจจัย ซึ่งจ�ำนวน
ระดับของปัจจัยนั้นขึ้นอยู่กับความส�ำคัญของปัจจัย
ถ้ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ ต ้ อ งการศึ ก ษาอย่ า งละเอี ย ดหรื อ
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กรณีศึกษา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการออกแบบการทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูป (3k Full Factorial Design)
โดยการทําการทดลองซ้ํา 2 ครั้ง
การทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูป สามารถศึกษาปัจจัยได้หลายปัจจัยพร้อมกันโดยมี วัตถุประสงค์หลัก
กษาผลกระทบร่
วมระหว่
างปั้นจจัตามล�
ย ซึำ่งดัจํบานวนระดั
ขึ้นอยู่กเจิับความสํ
จัย ถ้าเป็น
ปัจจัคืยอวิกศึฤติ
ก็จะใช้จ�ำนวนระดั
บมากขึ
ธีรบะวัของปั
ฒน์สจกุจัยลนั, ้น2558;
ดรวี ต๊าะคัเงิญนของปั
, จิรจาภรณ์
ปัจจัยสุทีท่ตศั ้อน งการศึ
กษาอย่
างละเอี
ดหรืองไพบู
อปัจลจัย, วิกฤติกประดั
็จะใช้บจวงษ์
ํานวนระดั
(ประไพศรี
(ประไพศรี
ณ อยุธยา
และ พงศ
ช นันยเหลื
, และ บนัมากขึ
ฏฐวิก้นา ตามลํ
จันทร์าศดัรีบ, 2560;
Lin &สุทัศน์
อยุธดยา
ชนันMontgomery,
เหลืองไพบูลย์,2009)
2551; โสภิChananda,
ดา ท้วมมี, 2550;
ทั้ง2009;
นี้มีงานวิจัย
2551;ณ โสภิ
า ท้และ
วมมี,พงศ์
2550;
2003;Montgomery,
Oktay, Elevli, &2009)
Coruh,
่ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแฟคทอเรี
ยลเต็มรูปAggarwal,
เพื่อหาปัจจั&ยKhanna,
และระดับ2011)  
ที่เหมาะสม
ทั้ ง นี้จํมาี งนวนหลายงานที
านวิ จั ย จ� ำ นวนหลายงานที
่ ใช้ เ ทคนิ ค การ
Kukreja, Chopra,
(เช่น ฐาปนันดร์ เขียวสังยข์ลเต็
และ
ย วรรั
า ท้วมมี, 2550;เ คราะห์
กีรติศักผดิลโดยใช้
์ กีรติอัศเมเดช,
ออกแบบการทดลองแฟคทอเรี
มรูปศุภเพืรัชอ่ ชัหาปั
จจัยตน์, 2555; โสภิดกระบวนการวิ
ทคนิ ค2555;
พิพบัฒทีพงศ์
ศรีชนะ
พรประเสริ
นันทนา จันทร์ต๊ะวงค์, 2551; จัยกลเต็
รกริมชรูคํปาแบบ
ทีระ และ
และระดั
เ่ หมาะสม
(เช่นและ
ฐาปนั
นดร์ เขียฐวสัขวาลาธาร,
งข์ และ 2555;
การออกแบบการทดลองแฟคทอเรี
อิสรา ธีระวัฒน์สกุล, 2558; เจิดรวี ต๊ะเงิน, จิราภรณ์ ประดับวงษ์ และ นัฏฐวิกา จันทร์ศรี, 2560; Lin &
ศุภรัชชัย วรรัตน์, 2555; โสภิดา ท้วมมี, 2550;
สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3 ในการวิเคราะห์ความ
Chananda, 2003; Oktay, Elevli, & Coruh, 2009; Kukreja, Chopra, Aggarwal, & Khanna, 2011)
กีรติศักดิ์ กีรติอัศมเดช, 2555; พิพัฒพงศ์ ศรีชนะ
แปรปรวนของการทดลองนีจ้ ะใช้ระดับของการทดสอบ
กระบวนการวิเคราะห์ผลโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูปสามารถสรุปได้ดัง
และ ภาพที
พรประเสริ
ฐ   ขวาลาธาร,
2555; นันทนา
ความมี้จนะใช้
ัยส�ำรคัะดัญบaของการทดสอบความมี
= 0.05
่ 3 ในการวิ
เคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองนี
นัยสําคัญ  =
จันทร์0.05
ต๊ะวงค์, 2551; จักรกริช ค�ำทีระ และ อิสรา
ข้อมูลจากการทดลอง
ตาราง ANOVA

พิจารณา
ผลกระทบ
ร่วม 2 ปัจจัย
ไม่มีผล

สรุปผล

สร้างกราฟเพื่อหา
ค่าพารามิเตอร์ที่ดี
ที่สุด

มีผล

ไม่พิจารณาปัจจัย
หลักที่เกี่ยวข้อง

พิจารณา
ปัจจัยหลักที่
เหลือ

มีผล

ไม่มีผล

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลด้วยการออกแบบการทดลอง
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์
ผลด้วยการออกแบบการทดลอง
ที่มา: ประไพศรี
สุทัศน์ ณ อยุธยา และ พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ (2551)
ที่มา: ประไพศรี สุทัศน ณ อยุธยา และ พงศชนัน เหลืองไพบูลย (2551)
ซึ่งการวิเคราะห์ความแปรปรวนจะสามารถทําได้เมื่อมีการทดสอบข้อสมมติเกี่ยวกับค่าผิดพลาดก่อน
ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อสมมติทั้ง 4 นี้ดังนี้
6
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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ซึ่งการวิเคราะห์ความแปรปรวนจะสามารถ
ท�ำได้เมื่อมีการทดสอบข้อสมมติเกี่ยวกับค่าผิดพลาด
ก่ อ น ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
ข้อสมมติทั้ง 4 นี้ดังนี้
(ε ) การแจกแจงปกติ
(1) ค่าความผิดพลาด       มี
Ε(ε ) = 0 (ค่าเฉลี่ยของค่าผิดพลาด
(2)      
เท่ากับ 0)
(3)       =
V (ε ) σ 2 (ค่าความแปรปรวนของ
ค่าผิดพลาดมีค่าคงที่)
(4) ค่าความผิดพลาดเป็นอิสระต่อกัน
การวิเคราะห์ด้วยตารางการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน สามารถท�ำได้โดยท�ำการตั้งสมมติฐาน
เกีย่ วกับปัจจัยทีต่ อ้ งการทดสอบ ซึง่ แบ่งได้ 2 กรณี คือ
(1) การทดสอบปัจจัยร่วม (Test of Interaction
Factor) ภายใต้ความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 (a = 0.05)
โดยที่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก เมื่อค่า p-value มีค่า
น้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (a)
แสดงว่าปัจจัยนัน้ ๆ มีความสัมพันธ์ตอ่ ค่าตอบสนอง Y
(จ�ำนวนฝาขวดที่ได้มาตรฐานถูกล�ำเลียงออกมาจาก
กระบวนการ) อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยตัง้ สมมติฐานเพือ่
ทดสอบผลกระทบร่วมของปัจจัยดังนี้
พิจารณาผลกระทบร่วมระหว่างระยะห่าง
ตั ว คั ด แยกกั บ ฝาและการตั้ ง ค่ า การหน่ ว งเวลาใน
ระบบ PLC
H 0 : ผลกระทบร่ ว มระหว่ า งระยะห่ า ง
ตัวคัดแยกกับฝาและการตัง้ ค่าการหน่วงเวลาในระบบ
PLC ไม่มผี ลต่อจ�ำนวนฝาขวดทีไ่ ด้มาตรฐานถูกล�ำเลียง
ออกมาจากกระบวนการ
H 1 : ผลกระทบร่ ว มระหว่ า งระยะห่ า ง
ตัวคัดแยกกับฝาและการตัง้ ค่าการหน่วงเวลาในระบบ
PLC มีผลต่อจ�ำนวนฝาขวดที่ได้มาตรฐานถูกล�ำเลียง
ออกมาจากกระบวนการ
พิจารณาผลกระทบร่วมระหว่างระยะห่าง
ตัวคัดแยกกับฝาและความเร็วของสายพาน
       H 0 : ผลกระทบร่ ว มระหว่ า งระยะห่ า ง
ตัวคัดแยกกับฝาและความเร็วของสายพานไม่มผี ลต่อ
ij

ij
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จ�ำนวนฝาขวดที่ได้มาตรฐานถูกล�ำเลียงออกมาจาก
กระบวนการ             
          H 1 : ผลกระทบร่ ว มระหว่ า งระยะห่ า ง
ตัวคัดแยกกับฝาและความเร็วของสายพานมีผลต่อ
จ�ำนวนฝาขวดที่ได้มาตรฐานถูกล�ำเลียงออกมาจาก
กระบวนการ      
   
พิจารณาผลกระทบร่วมระหว่างการตั้งค่า
การหน่วงเวลาในระบบ PLC และความเร็วของสายพาน
         H0: ผลกระทบร่วมระหว่างการตัง้ ค่าการหน่วง
เวลาในระบบ PLC และความเร็วของสายพานไม่มี
ผลต่อจ�ำนวนฝาขวดทีไ่ ด้มาตรฐานถูกล�ำเลียงออกมา
จากกระบวนการ
         H1: ผลกระทบร่วมระหว่างการตัง้ ค่าการหน่วง
เวลาในระบบ PLC และความเร็วของสายพานมีผล
ต่อจ�ำนวนฝาขวดทีไ่ ด้มาตรฐานถูกล�ำเลียงออกมาจาก
กระบวนการ
(2) การทดสอบปัจจัยหลัก (Test of Main
Factor) ภายใต้ความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 (a = 0.05)
โดยที่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก เมื่อค่า p-value มีค่า
น้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (a)
แสดงว่าปัจจัยนัน้ ๆ มีความสัมพันธ์ตอ่ จ�ำนวนฝาขวด
ที่ได้มาตรฐาน ที่ถูกคัดแยกอย่างมีนัยส�ำคัญ โดย
ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบผลกระทบหลักของปัจจัย
ดังนี้
H0: ปัจจัยระยะห่างตัวคัดแยกกับฝาไม่มผี ล
ต่อจ�ำนวนฝาขวดทีไ่ ด้มาตรฐานถูกล�ำเลียงออกมาจาก
กระบวนการ
         H1: ปัจจัยระยะห่างตัวคัดแยกกับฝามีผลต่อ
จ�ำนวนฝาขวดที่ได้มาตรฐานถูกล�ำเลียงออกมาจาก
กระบวนการ
           H0: ปัจจัยการตั้งค่าการหน่วงเวลาในระบบ
PLC ไม่มผี ลต่อจ�ำนวนฝาขวดทีไ่ ด้มาตรฐานถูกล�ำเลียง
ออกมาจากกระบวนการ
        H1: ปัจจัยการตั้งค่าการหน่วงเวลาในระบบ
PLC มีผลต่อจ�ำนวนฝาขวดที่ได้มาตรฐานถูกล�ำเลียง
ออกมาจากกระบวนการ
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H0: ปัจจัยความเร็วของสายพานไม่มีผลต่อ
จ�ำนวนฝาขวดที่ได้มาตรฐานถูกล�ำเลียงออกมาจาก
กระบวนการ
H1: ปัจจัยความเร็วของสายพานมีผลต่อ
จ�ำนวนฝาขวดที่ได้มาตรฐานถูกล�ำเลียงออกมาจาก
กระบวนการ
งานวิจยั นีไ้ ด้ทำ� การออกแบบการทดลองโดย
ท�ำการศึกษาที่ 3 ปัจจัย โดยแต่ละปัจจัยท�ำการศึกษา
ที่ 3 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 และท�ำการทดลอง
ซ�้ำ  2 ครั้ง เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านเวลา ทรัพยากร
และงบประมาณที่ใช้ ดังนั้นจะได้จ�ำนวนการทดลอง
ทัง้ หมดเท่ากับ 33*2 = 54 ครัง้ แล้วจึงท�ำการทดลอง

ตามค่าพารามิเตอร์ที่ได้ออกแบบไว้ทีละการทดลอง
และท�ำการบันทึกข้อมูลจ�ำนวนฝาขวดทีไ่ ด้มาตรฐาน
ทีถ่ กู คัดแยกออกมาปะปนกับฝาขวดทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
(ค่าตอบสนอง: Y) โดยท�ำการเลือกการทดลองแบบสุม่
(Random) เพื่อลดอคติที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำการ
ทดลอง (ประไพศรี สุทัศน ณ อยุธยา และ พงศชนัน
เหลืองไพบูลย, 2551) ในการเก็บข้อมูลใช้ระยะเวลา
ทั้งสิ้ น 10 สัปดาห์ (สิง หาคม - ตุลาคม 2560)
เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดด้านการใช้งานของเครือ่ งจักร โดยที่
เครือ่ งจักรต้องท�ำงานตลอดเวลา และสามารถท�ำการ
ทดลองได้เฉพาะวันที่เครื่องจักรไม่ได้ใช้งานเท่านั้น

ตารางที่ 2 ปัจจัยและระดับปัจจัย
ปัจจัย
ความเร็วของสายพาน (หน่วย: RPM)
ระยะห่างระหว่างตัวคัดแยกกับฝา (หน่วย: มิลลิเมตร)
การตั้งค่าการหน่วงเวลาในระบบ PLC (หน่วย: ms)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ท� ำ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และน� ำ ข้ อ มู ล
ที่ ไ ด้ ม าท� ำ การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
Minitab16 โดยเริ่ ม จากการตรวจสอบข้ อ สมมุ ติ
ของค่าความผิดพลาด (Residuals) เพื่อตรวจสอบ

1
150
16
1,175

ระดับปัจจัย
2
250
19
1,185

3
350
24
1,195

ความถูกต้องของรูปแบบการทดลอง จากผลการ
วิเคราะห์แสดงดังภาพที่ 4 พบว่ารูปแบบของค่า
ความผิดพลาดเป็นไปตามเงื่อนไข ε ~ NID(0,σ )
ดังนัน้ จึงสามารถด�ำเนินการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้
2

ภาพที่ 4 การทดสอบค่าภาพที
ความผิ่ 4ดพลาดในการประมาณค่
การทดสอบค่าความผิดาพลาดในการประมาณค่า
บที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 13
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน กําหนดการทดสอบที่ระดับนัยสํปีาทคัี่ 7ญฉบั0.05
แสดงดังตารางที่ 3 ใน
การวิเคราะห์ผลการทดลองจะต้องทําการวิเคราะห์ผลกระทบร่วมระหว่างสองปัจจัยก่อนเสมอ โดยที่ถ้า
ผลกระทบร่ วมของปั จจั ยใดๆมีผ ลต่ อค่ า ตอบสนอง ในทางทฤษฎี จ ะไม่ ทํา การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบหลัก ที่

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ก�ำหนด
การทดสอบทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 แสดงดังตารางที่ 3
ในการวิเคราะห์ผลการทดลองจะต้องท�ำการวิเคราะห์
ผลกระทบร่วมระหว่างสองปัจจัยก่อนเสมอ โดยที่ถ้า
ผลกระทบร่วมของปัจจัยใดๆ มีผลต่อค่าตอบสนอง
ในทางทฤษฎีจะไม่ท�ำการวิเคราะห์ผลกระทบหลักที่
เกีย่ วข้อง (ประไพศรี สุทศั น ณ อยุธยา และ พงศช นัน

เหลืองไพบูลย, 2551) และหลังจากนั้นจึงท�ำการ
วิเคราะห์ผลกระทบหลักของปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ หลือ ทัง้ นี้
ผลกระทบร่วมระหว่างสามปัจจัยจะไม่ทำ� การพิจารณา
เนื่องจากในทางทฤษฎีถือว่าผลกระทบร่วมระหว่าง
สามปัจจัยถือว่ามีค่าน้อยมาก (ประไพศรี สุทัศน  ณ
อยุธยา และ พงศชนัน เหลืองไพบูลย, 2551)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
Source
Nozzle
Delay
Speed
Nozzle*Delay
Nozzle*Speed
Delay*Speed
Nozzle*Delay*Speed
Error
Total

Df
2
2
2
4
4
4
8
27
53

Seq SS
26.704
1.815
13.815
2.074
20.074
2.296
21.148
46
133.926

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลกระทบร่วม
ระหว่างสองปัจจัยคือ ระยะห่างระหว่างตัวคัดแยกกับ
ฝาขวด* ความเร็วของสายพานมีผลต่อค่าตอบสนอง
(p-value = 0.038) ส่วนผลกระทบร่วมของระยะห่าง
ระหว่างตัวคัดแยกกับฝาขวด*การตั้งค่าการหน่วง
เวลาในระบบ PLC และการตั้งค่าการหน่วงเวลาใน
ระบบ PLC* ความเร็วของสายพานไม่มีผลต่อค่า
ตอบสนอง เนื่องจากค่า p-value > 0.05 ดังนั้นจึง
ท�ำการพิจารณาผลกระทบหลักที่เหลือคือ การตั้งค่า
การหน่วงเวลาในระบบ PLC ซึง่ ค่า p-value = 0.593
ซึง่ มากกว่าระดับนัยส�ำคัญ 0.05 จึงสามารถสรุปได้วา่
ผลกระทบหลักของการตั้งค่าการหน่วงเวลาในระบบ
PLC ไม่มีผลต่อค่าตอบสนองที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
14

Adj SS
26.704
1.815
13.815
2.074
20.074
2.296
21.148
46

Adj MS
13.352
0.907
6.097
0.519
5.019
0.574
2.644
1.704

F
7.84
0.53
4.05
0.3
2.95
0.34
1.55

p-value
0.002
0.593
0.029
0.872
0.038
0.851
0.186

จากนั้นจึงท�ำการวิเคราะห์เพื่อหาค่าพารา
มิเตอร์ทเี่ หมาะสมของผลกระทบร่วมระหว่างระยะห่าง
ระหว่างตัวคัดแยกกับฝา* ความเร็วของสายพานโดย
พิจารณาจากกราฟผลกระทบร่วมดังแสดงในภาพที่ 5
โดยทีค่ า่ เฉลีย่ (Mean) คือ ค่าเฉลีย่ ของจ�ำนวนฝาขวด
ที่ได้มาตรฐาน หรือค่าเฉลี่ยของค่าตอบสนองที่หลุด
ออกมาพร้อมกับฝาที่ไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการ
คัดแยกฝาขวด จากภาพที่ 5 สามารถสรุปได้ว่าเพื่อ
ให้ฝาขวดทีไ่ ด้มาตรฐานหลุดออกมาปะปนกับฝาขวด
ที่ไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการคัดแยกฝาขวดให้
น้อยที่สุดควรปรับตั้งค่าระยะห่างระหว่างตัวคัดแยก
กับฝาให้อยูใ่ นระดับกลาง คือ 19 มิลลิเมตร และปรับ
ความเร็วของสายพานให้อยูใ่ นระดับต�ำ 
่ คือ 150 RPM

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ด้มาตรฐานลดลงอย่
างมีาสันดบัยส่สํฝาขวดที
คัญ ่ ไ ม่่ไได้ด้มxาตรฐานและถู
51
p 
 0.017
ฝาขวดทั้งจากการเก็
หมด 3,000
งนั้นาสามารถสร้
างความเชื
่อมั่น3ได้,000
ดังแสดงด้
างนี้
บข้อฝามูลดัพบว่
สัดส่วนฝาขวดที
่ได้มnาตรฐานและถู
กคัาดนล่
แยกออกมาเท่
ากับ 51 ฝา จากจํานวน
51
 x
ฝาขวดทั้งหมด 3,000 ฝา ดังนั้นสามารถสร้างความเชื
านล่างนี้
p  ่อมั่นได้ดังแสดงด้
 0.017
nx 3,51
000
ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของสัดส่วนฝาที่ได้pมาตรฐานที
  ่หลุดออกมาจะมี
 0.017 ค่าเท่ากับ


pq n 3,000
pq


 Z  ่ได้มาตรฐานที
 p  ่หpลุดออกมาจะมี
Z
ช่วงความเชื่อช่มัว่นงความเชื
ร้อยละ 95
ดส่pว95
นฝาที
่าเท่ากับ ค่าเท่ากับ
่อมั่นของสั
ร้อยละ
ของสั
ดnส่วนฝาที
่ได้มาตรฐานที
n่หลุดคออกมาจะมี
2
2


pq ค่าเท่ากับ
ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของสัดส่pวนฝาที
่ได้pมqาตรฐานที่ห ลุดออกมาจะมี
Z    p  p  Z  
pnq )
pnq
 )(20.983

 Z
ppp0
Z 2  (1.956) (0.017)(0.983)
.
017
แทนค่า 0.017  (1.956) (0p.017
n
n
2
2
3000
3000
(0.017)(0.983)
(0.017)(0.983)
 p  0.017  (1.956)
แทนค่า 0.017  (1.956)
3000
3000
(
0
.
017
)(
0
.
983
)
(0.017
)(0.983)
จะได้ า 0.012
 p (10.956
.022)
0.017
 p  0.017  (1.956)
แทนค่
3000
3000
จะได้ 0.012  p  0.022

จะได้

0.012  p  0.022

...(1)
...(1)
...(1)

10
10
10
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ดังนัน้ จะได้วา่ ช่วงความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ของ
สัดส่วนฝาขวดที่ได้มาตรฐานและถูกคัดแยกออกมา
จะอยู่ระหว่าง 0.012 < p < 0.022 จากค่าสัดส่วน
ของเสียที่ได้เท่ากับ 0.017 ซึ่งอยู่ภายใต้ช่วงความ
เชื่อมั่นดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่าสามารถยอมรับ
สัดส่วนของฝาขวดทีไ่ ด้มาตรฐานและถูกคัดแยกออกมา
ได้ทรี่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 จากนัน้ จึงน�ำค่าพารามิเตอร์
ที่ได้ไปปรับใช้จริงเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่า
ฝาขวดที่ได้มาตรฐานและถูกคัดแยกออกมาปะปน
กั บ ฝาที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐานคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.7 หรื อ
คิดเป็นมูลค่า 3,608 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับก่อน
การปรับปรุงซึ่งฝาขวดที่ได้มาตรฐานและถูกคัดแยก
ออกมาปะปนกั บ ฝาที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐานมี ค ่ า เท่ า กั บ
ร้อยละ 28.75 หรือคิดเป็นมูลค่า 60,554 บาท (ดัง
แสดงในตารางที่ 1) ดังนั้นจะได้ว่าปริมาณฝาขวดที่
ได้มาตรฐานและถูกคัดแยกออกมาปะปนกับฝาที่
ไม่ได้มาตรฐานลดลงถึงร้อยละ 27.05 (28.75 - 1.7
= 27.05) หรือคิดเป็นจ�ำนวนต้นทุนที่ลดลงเท่ากับ
56,946บาท (60,554- 3,608 = 56,946) ต่อระยะ
เวลา 6 เดือน หรือ 113,892 บาท/ปี
สรุปผลการวิจัย
งานวิจยั นีไ้ ด้ทำ� การออกแบบการทดลองเพือ่
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกฝาขวด จาก
การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการ
ออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูป 3 ปัจจัย
3 ระดับ และท�ำการทดลองซ�้ำ  2 ครั้ง โดยจ�ำนวน
การทดลองทั้งหมดเท่ากับ 54 ครั้ง แล้วจึงท�ำการ
วิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
Minitab 16 พบว่า ผลกระทบร่วมระหว่างระยะห่าง
ของตัวคัดแยกกับฝา*ความเร็วของสายพาน มีผลต่อ
จ�ำนวนฝาทีไ่ ด้มาตรฐานทีห่ ลุดออกมาจากกระบวนการ
คัดแยกฝาขวด (ค่าตอบสนอง: Y) ที่ระดับนัยส�ำคัญ
0.05 และควรตั้งค่าระยะห่างระหว่างตัวคัดแยก
กับฝาให้อยู่ในระดับกลาง คือ 19 มิลลิเมตร และ
ปรั บ ความเร็ ว ของสายพานให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ  คื อ
150 RPM
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จากการยืนยันผลการทดลองและติดตาม
ผลการน�ำค่าพารามิเตอร์ทไี่ ด้ไปใช้ พบว่าสัดส่วนของ
ฝาขวดที่ได้มาตรฐานและถูกคัดแยกออกมา (0.017)
อยู่ภายใต้ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (0.012 < p
< 0.022) และจากการน�ำค่าพารามิเตอร์ไปปรับใช้
ในระยะเวลา 6 เดือน พบว่าสามารถลดปริมาณ
ฝาขวดที่ได้มาตรฐานและถูกคัดแยกออกมาปะปน
กับฝาทีไ่ ม่ได้มาตรฐานลงถึงร้อยละ 27.05 (ซึง่ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ ท�ำให้จ�ำนวนฝาขวดที่ได้
มาตรฐานถูกคัดแยกออกมาจากกระบวนการลดลง
อย่างน้อยร้อยละ 5 หรือคิดเป็นจ�ำนวนต้นทุนที่
ลดลงเท่ากับ 56,946 บาทต่อระยะเวลา 6 เดือน
หรือ 113,892 บาท/ปี
ข้อเสนอแนะ
ผลทีไ่ ด้จากงานวิจยั นีเ้ หมาะส�ำหรับการปรับ
ตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องเพรซโก้ในกระบวนการ
คัดแยกฝาขวด เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
โรงงานผลิตน�้ำมะพร้าวแปรรูปของบริษัทกรณีศึกษา
เท่านั้น ทั้งนี้ในสายการผลิตอื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึง
อาจน� ำ ผลการวิ เ คราะห์ ก ารหาค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่
เหมาะสมจากงานวิ จั ย นี้ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางใน
การวิเคราะห์ปัจจัยและการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์
ทั้งนี้ อาจต้องพิจารณาเงื่อนไขของเครื่องจักร หรือ
สภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
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