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บทคัดย่ อ
การบรรจุนมพาสเจอร์ ไรส์จดั เป็ นขั้นตอนที่สำ� คัญของกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ ไรส์ เพราะ
ประสิ ทธิ ภาพการบรรจุส่งผลต่อต้นทุนการผลิต การวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
การบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ดว้ ยอิชิกาว่า ไดอะแกรม โดยให้ คน เครื่ องจักร วิธีการและ วัสดุ เป็ นสาเหตุหลัก
ของปัญหา ซึ่งสาเหตุของปัญหาทีจ่ ดั ว่ามีความเสี่ยงสูงสุด คือ เครื่ องบรรจุมกี ารหยุดและซ่อมระหว่างการผลิต
รองลงมาคือ การเปลี่ยนแปลงพนักงานควบคุมเครื่ องบรรจุ ความแปรปรวนของก�ำลังไฟฟ้าต่อระบบบรรจุ
อัตโนมัติและความสม�่ำเสมอของความหนาแน่นของเนื้ อฟิ ล์มพลาสติกของถุงบรรจุตามล�ำดับ การวิจยั
เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาของการบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ ได้แบ่งเป็ น สอง แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่หนึ่ง คือ
แก้ไขปั ญหาที่เครื่ องบรรจุ พบว่า การยกเลิกเครื่ องบรรจุที่มีอตั ราการบรรจุต่ำ � ท�ำให้อตั ราการบรรจุเฉลี่ย
116.67 มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ อง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.30 แนวทางที่สอง คือ การปรับปรุ งพนักงานควบคุม
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เครื่ องบรรจุโดยการจัดอบรมในองค์กร ให้ความรู ้พนักงานควบคุมเครื่ องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ เพื่อปรับ
องค์ความรู ้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่ องบรรจุให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน พบว่าในสภาพการผลิตจริ งก่อนการจัด
อบรมในองค์กร อัตราการบรรจุ 94.79 - 112.84 มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ องและอัตราการบรรจุเฉลี่ย
105.88 มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ อง ต�่ำกว่าค่ามาตรฐานของเครื่ อง ร้อยละ 9.24 ภายหลังการจัดอบรม
ในองค์กรในสภาพการผลิตจริ ง อัตราการบรรจุ 104.13 - 126.48 มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ อง และมีอตั รา
การบรรจุเฉลี่ย 112.11 ± 6.74 มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ อง เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
ส่ งผลให้มูลค่าผลผลิ ตที่ เพิ่มขึ้ นต่ อชั่วโมงการผลิ ตจากการปรั บปรุ งคนด้วยอิ ชิกาว่าไดอะแกรม คื อ
10,675.73 บาท อย่างไรก็ตามข้อมูลของการปฏิบตั ิงานที่ได้มีค่าต�่ำกว่าอัตราการบรรจุเฉลี่ยมาตรฐานของ
เครื่ อง 116.67 ± 9.06 มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ อง ที่ร้อยละ 3.91
ค�ำส� ำคัญ: เครื่ องบรรจุนม, นมพาสเจอร์ไรส์, อิชิกาว่าไดอะแกรม

ABSTRACT
The packaging of pasteurized milk is an important step in producing pasteurized milk because the
packing efficiency affects the cost of production. The objective of this research was to increase the
efficiency of packaging of pasteurized milk production with Ishikawa diagrams. Ishikawa diagrams
identified that the main causes of the problem were man, machine, method and material. The highest risk
of main cause was stop and repair of packing machine during the production, followed by the inconstant
change of packing machine control staffs, the fluctuation on power of automatic packing system, and the
consistency of the density of plastic film of the packing bag, respectively. The research to solve the
problems of the stop and repair of packaging machine during production was divided into 2 methods as
follows. Firstly, dealing with the packaging machine found that cancelling the less efficiency packaging
machines resulted in the average packing rate of 116.67 ml.s.-1/machine, increased by 3.30%. The second
method was to improve the control packing machine staffs by implementing in-house training program
on repairing packing machine to attain the standard operating knowledge. Before the training, the
packaging rate was 94.79 - 112.84 ml.s.-1/machine and the average packing rate was 105.88 ml.s.-1/
machine which was lower than the standard rate of 9.24%. After the training, the packing rate was 104.13
- 126.48 ml.s.-1 /machine and the average packing rate is 112.11 ml.s.-1/machine. The packing rate
significantly increased (p<0.05). As a result, the increased product value per production hour was
10,675.73 Baht due to staffs improvement of Ishikawa diagram. However, the performance data was lower
than the standard packing rate of 116.67 ml.s.-1/machine at 3.91%.
Key words: milk packing machine, pasteurized milk, Ishikawa diagram
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ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิ ชิ ก าว่ า (Kaoru
Ishikawa) นัก วิ ช าการที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้า นคุ ณ ภาพ
ชาวญี่ ปุ่ น ที่ พ ฒ
ั นาแนวความคิ ด วงจรควบคุ ม
คุณภาพ (Quality Control Circles : QCC) จนเป็ น
ที่ ยอมรั บในระดับประเทศ และแนวความคิดใน
การควบคุมคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ (Company –
wide Quality Control : CWQC) ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการ การบริ หารคุณภาพทั้งระบบ (Total Quality
Management : TQM) ในประเทศตะวันตก ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางในการควบคุ ม คุ ณ ภาพโดย
หลักการทางสถิติ หรื อที่เรี ยกว่า เครื่ องมือคุณภาพ
7 ชนิ ด (7QC Tools) ได้แก่ อิชิกาว่าไดอะแกรม
(Ishikawa diagram) หรื อ แผนผัง เหตุ แ ละผล
(Cause and Effect Diagrams) หรื อแผนผังก้างปลา
(Fish Bone Diagrams) การวิเคราะห์พาเรโต (Pareto
Analysis) แผนภาพ (Graphs) ฮี ส โตแกรม
(Histograms) แผนภูมิการควบคุ มกระบวนการ
(Process Control Charts) แผนผัง การกระจาย
(Scatter Diagrams) และใบบัน ทึ ก ข้อ มู ล การ
ตรวจสอบ (Check List Sheets) (วีรพงษ์, 2544)
ซึ่ งอิ ชิ ก าว่า ไดอะแกรม เป็ นแผนภาพที่ พ ฒ
ั นา
โดย ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาว่า ในปี ค.ศ.1968
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบ (Effect)
กับ สาเหตุ (Causes) ที่ ท ำ� ให้ เ กิ ด ผลลัพ ธ์ น้ ัน ๆ
(Ishikawa, 1976) สาเหตุหลักที่นิยมวิเคราะห์คอื คน
โดยพิจารณาทักษะความช�ำนาญ ประสิ ทธิภาพงาน
เครื่ องจักร จะพิจารณาการขัดข้องในการใช้งาน
วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ง าน หมายถึ ง การตรวจสอบว่ า
มาตรฐานในการท� ำ งานมี เ พี ย งพอหรื อไม่
ปลอดภัยหรื อไม่ เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
ล�ำดับขั้นตอนการท�ำงานเหมาะสมหรื อไม่ วัสดุ
คือวัสดุที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ของชนิ ด วัส ดุ น้ ัน ๆ (ศุ ภ ชัย , 2551) และ สภาพ
แวดล้อม ได้แก่ ปริ มาณจุลินทรี ยใ์ นอากาศ สถานที่
ระดับเสี ยง ความสว่างและอุณหภูมิขณะปฏิบตั ิงาน
ในบางกรณี ไม่พิจารณาปั จจัยของสภาพแวดล้อม
ก็ได้ (ผกามาส, 2560)โดยในแต่ ละสาเหตุ หลัก
ยังอาจแบ่งเป็ นสาเหตุยอ่ ยขึ้นกับข้อมูลทีร่ วบรวมได้
อุ ษ ณา (2546) กล่ า วว่ า ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) หมายถึง ความสามารถที่จะบริ หารงาน
ให้ มี ข้ ัน ตอนกระบวนการที่ ดี ท �ำ ให้ ไ ด้ผ ลผลิ ต
(Output) มากทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับสิ่งน�ำเข้าและมีของเสีย
(Defect) หรื อความสู ญเปล่า (Waste) น้อยที่สุด
นมพาสเจอร์ไรส์ คือนมทีผ่ า่ นกรรมวิธีฆา่ เชื้อ
ด้วยความร้ อนไม่ต่ ำ� กว่า 63 องศาเซลเซี ยส และ
คงอยูท่ ี่อุณหภูมิน้ ี ไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที หรื อท�ำให้
ร้ อ นไม่ ต่ ำ� กว่ า 72 องศาเซลเซี ย ส และคงที่ ไ ว้
ไม่ น้อ ยกว่า 16 วิ น าที แล้ว ท�ำ ให้เ ย็น ลงทัน ที ที่
อุ ณ หภู มิ 5 องศาเซลเซี ยสหรื อต�่ ำ กว่ า นั้ น
(กระทรวงสาธารณสุ ข, 2556) นมชนิ ดนี้ มีคุณค่า
ทางอาหารที่ดีที่สุด แต่ตอ้ งเก็บไว้ในตูเ้ ย็น เพราะ
กรรมวิ ธี พ าสเจอร์ ไ รส์ น้ ัน สามารถท�ำ ลายเชื้ อ
จุ ลิ น ทรี ย ์ไ ด้เ พี ย งบางส่ ว นเท่ า นั้น การผลิ ต นม
พาสเจอร์ ไ รส์ เ ซชั่น ของสหกรณ์ โ คนมพัท ลุ ง
จ�ำกัด นั้นเพื่อลดปริ มาณจุลินทรี ยใ์ ห้อยูใ่ นระดับที่
ปลอดภัย ต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคและยับ ยั้ง การท�ำ งานของ
เอนไซม์ฟอสฟาเทส จะใช้อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อ
ผลิตภัณฑ์อยูท่ ี่ 85 องศาเซลเซี ยส เวลา 15 วินาที
จากนั้น ลดอุ ณ หภู มิ ใ ห้ต่ ำ� กว่า 5 องศาเซลเซี ย ส
การบรรจุ น มพาสเจอร์ ไ รส์ ด้ ว ยเครื่ องบรรจุ
อัตโนมัติน้ นั ฟิ ล์มพลาสติกจะน�ำมาผ่านการฆ่าเชื้อ
แบคทีเรี ยที่ปากถุงด้วยรังสี Ultra violet (UV) และ
ซี ล (Seal) ให้เป็ น ถุงโดยใช้ความร้อน และบรรจุ
นมลงไปในถุ งก่ อนที่ จะซี ล ปิ ดถุ ง และตัดแยก
เป็ นแต่ ละถุ งเดี่ ยว ก่ อนที่ จะน�ำผลิ ตภัณฑ์นมถุ ง
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พาสเจอร์ ไรส์ไปเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ
4 องศาเซลเซี ยส เพื่อรอการจ�ำหน่ ายต่อไปทั้งนี้
หากสภาพการท�ำงานของเครื่ องบรรจุ ต่ ำ� กว่าค่า
มาตรฐานของเครื่ องบรรจุ ก็จะส่งผลให้มีคา่ ใช้จ่าย
ด้านต่างๆ เช่น ด้านต้นทุนการผลิต เป็ นต้น เพิม่ ขึ้น
ดังนั้นการศึ กษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบรรจุ
นมพาสเจอร์ ไรส์ดว้ ยอิชิกาว่าไดอะแกรม จึงเป็ น
แนวทางที่สนใจศึกษาวิจยั ในครั้งนี้

วิธีการด�ำเนินการวิจยั

1. ศึกษาสภาพปัญหาของการบรรจุนมพาสเจอร์ ไรส์
ผูว้ ิจยั ศึกษาสภาพปั ญหาของการบรรจุนม
พาสเจอร์ไรส์ดว้ ยอิชิกาว่าไดอะแกรม และเลือกใช้
สาเหตุหลักของปั ญหา คือ คน เครื่ องจักร วิธีการ
และ วัสดุ ซึ่ งสหกรณ์โคนมพัทลุง จ�ำกัด มีเครื่ อง
บรรจุนมทั้งหมด 17 เครื่ อง บันทึกข้อมูลระหว่าง
วันที่ 15-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
2. วิเคราะห์ ความเสี่ ยงจากสภาพของปั ญหาของ
การบรรจุนมพาสเจอร์ ไรส์
โดยก�ำ หนดเกณฑ์ม าตรฐานความเสี่ ย ง
ประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง
วิเคราะห์ระดับความเสี่ ยง และจัดล�ำดับความเสี่ ยง
ซึ่งดัดแปลงจาก ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน (2552)
3. ศึกษาเพื่อแก้ ไขสภาพปัญหาของการบรรจุนม
พาสเจอร์ ไรส์
3.1. การแก้ ไขปัญหาทีเ่ ครื่ องบรรจุ
บัน ทึ ก การท�ำ งานของเครื่ องบรรจุ น ม
พาสเจอร์ ไ รส์ ซึ่ งสหกรณ์ โ คนมพัท ลุ ง จ�ำ กัด
มีเครื่ องบรรจุนมทั้งหมด 17 เครื่ อง ระหว่างวันที่
15-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บัน ทึ ก จ�ำ นวนถุ ง
ต่อหน่วยนาที (บันทึกข้อมูล 3 ครั้ง) และค�ำนวณ
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เป็ นอัตราการบรรจุ (มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ อง)
สมการค�ำนวณ
ปริ มาณมิลลิลิตรของน�้ำนมที่บรรจุตอ่ วินาที
ต่อเครื่ อง = (จ�ำนวนถุง×ปริ มาตร(มิลลิลิตรต่อถุง) /
(เวลา(นาที)×60)
ข้อ มู ล ที่ บ ัน ทึ ก ได้ ระหว่ า งวัน ที่ 15-25
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 น�ำมาพิจารณาแก้ไขโดย
ใช้วิธีการยกเลิก การใช้งานเครื่ องบรรจุที่มีอตั รา
การบรรจุ ต่ ำ � จากนั้นศึ กษาค่ามาตรฐานของการ
ท�ำงานของเครื่ องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ที่คงเหลือ
ภายหลังการยกเลิก และบันทึ กสภาพการปฏิ บตั ิ
งานจริ งของเครื่ องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ ระหว่าง
วันที่ 2-22 กันยายน พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 16 ครั้ ง
แต่ละครั้ ง บันทึ กข้อมูล 3 ครั้ ง และค�ำนวณเป็ น
อัตราการบรรจุ
3.2. การเพิม่ ประสิ ทธิภาพของเครื่ องบรรจุ
โดยการปรับปรุงคน
ฝ่ ายผลิ ตของสหกรณ์ โคนมพัทลุ ง จ�ำกัด
จัด การฝึ กอบรมพนัก งานควบคุ ม เครื่ อ งบรรจุ
นมพาสเจอร์ ไ รส์ เพื่ อ ปรั บ องค์ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ
เครื่ องบรรจุให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน (In House
Training) ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2560
ภายหลังการอบรมท�ำการบันทึกสภาพการปฏิบตั ิ
งานจริ งของเครื่ องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ ระหว่าง
วันที่ 1-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 16 ครั้ง
แต่ละครั้ ง บันทึ กข้อมูล 3 ครั้ ง และค�ำนวณเป็ น
อัตราการบรรจุ
การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ข อง ข้อ มู ล อัต รา
การบรรจุก่อนและภายหลังการจัดอบรมให้ความรู ้
แก่พนักงานควบคุมเครื่ องบรรจุนมพาสเจอร์ ไรส์
น�ำมาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบกับค่ ามาตรฐานการ
บรรจุ ข องเครื่ อ ง โดยวางแผนการทดลองแบบ
Complete Randomized Design (CRD) ที่ มี
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1 ตัวแปร คือชุดการทดลอง จ�ำนวน 3 ชุดการทดลอง
ดังนี้ ชุดทดลองที่ 1 อัตราการบรรจุมาตรฐาน ในที่น้ ี
ใช้ อัตราการบรรจุเฉลี่ย 116.67 ± 9.06 มิลลิลิตร
ต่อวินาทีต่อเครื่ อง ชุดทดลองที่ 2 อัตราการบรรจุ
ของสภาพการปฏิ บตั ิ งานจริ งก่ อนการจัดอบรม
ให้ ค วามรู ้ แ ก่ พ นัก งานควบคุ ม เครื่ อ งบรรจุ น ม
พาสเจอร์ ไรส์ (2-22กันยายน 2560) และชุ ดการ
ทดลองที่ 3 อัตราการบรรจุของสภาพการปฏิบตั ิ
งานจริ งภายหลั ง การจั ด อบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่
พนัก งานควบคุ ม เครื่ อ งบรรจุ น มพาสเจอร์ ไ รส์
(1-17พฤศจิ ก ายน 2560) และเปรี ยบเที ย บ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Tukey’s Multiple
Comparison Test ที่ระดับความเชื่ อมัน่ P< 0.05
(Steel and Torrie, 1980)

ผลการวิจยั และวิจารณ์ ผล

1. ศึกษาสภาพปัญหาของการบรรจุนมพาสเจอร์ ไรส์
การใช้อิชิกาว่าไดอะแกรมเพื่อศึกษาสภาพ
ปั ญหาของการบรรจุ นมพาสเจอร์ ไรส์ พบว่า มี
สาเหตุหลักจาก คน เครื่ องจักร วิธีการ และ วัสดุ
(ภาพที่ 1) โดยสาเหตุจากคน ในการปฏิ บตั ิ งาน
ของเครื่ องบรรจุ ทางฝ่ ายผลิตมีการเปลี่ยนแปลง
โยกย้ายพนักงานควบคุมเครื่ องบรรจุ ทั้งนี้พนักงาน
ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายมาปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ง านควบคุ ม
เครื่ องบรรจุ มีความรู ้พ้ืนฐานงานช่าง เข้าใจและ
ทราบหลักการท�ำงานของเครื่ องบรรจุ แต่ไม่ได้ผา่ น
การอบรมการซ่ อมและแก้ไขเครื่ องบรรจุ ท�ำให้
การซ่ อ มเครื่ องบรรจุ ไ ม่ เ ป็ นไปในมาตรฐาน
เดี ย วกัน สาเหตุ จ ากเครื่ อ งจัก ร สหกรณ์ โ คนม
พัท ลุ ง มี เ ครื่ อ งจัก รบรรจุ น มจ�ำ นวน 17 เครื่ อ ง
ซึ่ งบางเครื่ องมีอายุการใช้งานนาน ท�ำให้มีอตั รา
การบรรจุ ต่ �ำ และมี ก ารหยุ ด และซ่ อ มระหว่ า ง
การผลิ ต บ่ อ ย ข้อ มู ล บัน ทึ ก รายงานว่ า ในช่ ว ง

การท�ำงานระหว่าง 7.00-11.00 น.ของการผลิ ต
พบว่าที่เวลา 10.00-11.00 น. (ภายหลังการท�ำงาน
3 ชั่วโมงของเครื่ อ งบรรจุ ) มี ก ารหยุดและซ่ อ ม
เครื่ องบรรจุร้อยละ 64.29 ของเครื่ องบรรจุท้ งั หมด
(สาเหตุจาก การคลายตัวของนอต เป็ นช่วงรอยต่อ
ของฟิ ล์ม แผ่นลวดความร้อนไม่ร้อน และลูกปื น
แตก) สาเหตุจากวิธีการ ซึ่ งการบรรจุเป็ นระบบ
อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยไฟฟ้ า กรณี กระแส ไฟฟ้ า
แปรปรวน จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การท�ำ งานของ
เครื่ องบรรจุ และสาเหตุ จ ากวัส ดุ โดยความ
สม�่ำ เสมอของความหนาแน่ น ของเนื้ อฟิ ล์ ม
พลาสติ ก ส� ำ หรั บ ถุ ง บรรจุ น ม มี ผ ลต่ อ การให้
ความร้อนในการปิ ดผนึกถุง
2. การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงจากสภาพของปั ญหา
ของการบรรจุนมพาสเจอร์ ไรส์
2.1 ก�ำหนดเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ ยง
ในที่น้ ีกำ� หนดโอกาสของการเกิดเหตุการณ์
ที่ 5 ระดับและผลกระทบของเหตุการณ์ดงั กล่าว
ที่ 5 ระดับ ดังตารางที่ 1
2.2 ประเมิ น โอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ ยง
วิเ คราะห์ ร ะดับ ความเสี่ ย ง และจัด ล�ำ ดับ
ความเสี่ ย ง โดยน�ำ สาเหตุ ข องสภาพปั ญ หาของ
เครื่ องบรรจุนมพาสเจอร์ ไรส์ มาประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ ยง พบว่า ด้านสาเหตุ
ของเครื่ องจักร คือเครื่ องบรรจุมีการหยุดและซ่อม
ระหว่างการผลิต มีโอกาสและส่ งผลกระทบสู งสุ ด
เมื่ อ ท�ำ การวิ เ คราะห์ ร ะดับ ความเสี่ ย ง พบว่ า
มีระดับความเสี่ ยงสู งมาก จึ งจัดล�ำดับความเสี่ ยง
ของเครื่ องบรรจุมกี ารหยุดและซ่อมระหว่างการผลิต
เป็ นล�ำดับที่ 1 ดังนี้ (ตารางที่ 2)
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สภาพปัญหาของ
การบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์

เครื่องบรรจุ
มีการหยุด
และซ่อม
ระหว่างการผลิต

่
การเปลียนแปลง
โยกย้าย
พนักงาน
ควบคุม
เครื่องบรรจุ

เครื่องจักร

แสดงสาเหตุหลัก
แสดงสาเหตุรอง

คน

ความสมํ่าเสมอ
ของความ
หนาแน่น
ของเนื้อฟิลม์
พลาสติก

ความแปรปรวน
ของกําลังไฟฟ้า
ต่อระบบ
บรรจุอัตโนมัติ

วิธีการ

วัสดุ

ภาพที่ 1 อิ ชิ ก าว่าไดอะแกรมแสดงสาเหตุ ห ลักและสาเหตุ ย่อยของสภาพปั ญหาของการบรรจุ น ม
พาสเจอร์ไรส์
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ตารางที่ 1 ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานความเสี่ ยง
ระดับ
โอกาสทีจ่ ะเกิด
5
สู งมาก
(มากกว่า 5 ครั้งต่อวัน)
4

สู ง
(4 ครั้งต่อวัน)

3

ปานกลาง
(3 ครั้งต่อวัน)

2

น้อย
(2 ครั้งต่อวัน)

1

น้อยมาก
(1 ครั้งต่อวัน)

ทีม่ า: ดัดแปลงจาก ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ( 2552)

ผลกระทบ
สู งมาก
(มูลค่าความเสี ยหาย
2,000-2,500 บาท)
สู ง
(มูลค่าความเสี ยหาย
1,500-2,000 บาท)
ปานกลาง
(มูลค่าความเสี ยหาย
1,000-1,500 บาท)
น้อย
(มูลค่าความเสี ยหาย
500-1,000 บาท)
น้อยมาก
(มูลค่าความเสี ยหาย
น้อยกว่า 500 บาท)

ตารางที่ 2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง วิเคราะห์ระดับความเสี่ ยง และจัดล�ำดับ
ความเสี่ ยง
เหตุการณ์
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ ยง ล�ำดับความเสี่ ยง
ทีจ่ ะเกิด
การเปลี่ยนแปลง
3
5
15
   2
โยกย้ายพนักงาน
(สู ง)
เครื่ องบรรจุมีการหยุด
5
5
25
   1
และซ่อม
(สู งมาก)
ความแปรปรวนของ
2
5
10
   3
ก�ำลังไฟฟ้าต่อระบบ
(ปานกลาง)
บรรจุอตั โนมัติ
ความสม�่ำเสมอของ
1
5
   5
    4
ความหนาแน่นของ
(น้อย)
เนื้อฟิ ล์มพลาสติก
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3. การศึกษาเพื่อแก้ ไขสภาพปัญหาของการบรรจุ
นมพาสเจอร์ ไรส์
3.1 การแก้ ไขปัญหาทีเ่ ครื่ องบรรจุ
โดยการศึกษาค่ามาตรฐานของการท�ำงาน
ของเครื่ อ งบรรจุ น มพาสเจอร์ ไ รส์ ซึ่ งสหกรณ์
โคนมพัทลุงจ�ำกัด มีเครื่ องบรรจุนมทั้งหมด 17 เครื่ อง
พบว่า มี อัตราการบรรจุ 86.67 - 116.67 มิลลิลิตร
ต่อวินาทีต่อเครื่ อง อัตราการบรรจุเฉลี่ย 112.94 ±
9.06 มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ อง เครื่ องบรรจุที่มี
อัตราการบรรจุต่ำ � คือ เครื่ องบรรจุที่ 4 และ 5 ที่มี
อัตราการบรรจุเท่ากัน และ 6 มีอตั ราการบรรจุ 100
และ 86.67 มิลลิลิตร ต่อ วินาที ต่อเครื่ องตามล�ำดับ
สหกรณ์ โ คนมพัท ลุ ง จ�ำ กัด จึ ง ได้ย กเลิ ก เครื่ อ ง
บรรจุที่มีอตั ราการบรรจุต่ำ � คือ เครื่ องบรรจุ ที่ 4 5
และ 6 ซึ่ งผลการยกเลิก พบว่า มี อัตราการบรรจุ
103.33-130.00 มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ อง อัตรา
การบรรจุเฉลี่ย 116.67 ± 9.06 มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อ
เครื่ อง เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 3.30 ดังนั้นในการศึ กษา
ทดลองนี้ กำ� หนด ให้ค่ามาตรฐานของการบรรจุ
คือ อัตราการบรรจุเฉลี่ย 116.67 ± 9.06 มิลลิลิตร
ต่อวินาทีต่อเครื่ อง
3.2 การเพิม่ ประสิ ทธิภาพของเครื่ องบรรจุ
โดยการปรับปรุงคน
ในระหว่างวันที่ 2-22 กันยายน พ.ศ. 2560
ได้บนั ทึ กข้อมู ลของการปฏิ บตั ิ งานจริ งของการ
บรรจุ นมพาสเจอร์ ไรส์ พบว่า มี อตั ราการบรรจุ
94.79-112.84 มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ อง อัตรา
การบรรจุเฉลี่ย 105.88 ± 6.26 มิลลิลิตรต่อวินาที
ต่ อ เครื่ อง และจากสาเหตุ ที่ พ นั ก งานควบคุ ม
เครื่ อ งบรรจุ ไ ม่ ไ ด้ผ่ า นการอบรมการซ่ อ มและ
แก้ไ ขเครื่ อ งบรรจุ ท�ำ ให้ ก ารซ่ อ มเครื่ อ งบรรจุ
ไม่เป็ นไปในมาตรฐานเดียวกัน ฝ่ ายผลิตจึงจัดการ
อบรมให้ ค วามรู ้ พ นัก งานควบคุ ม เครื่ อ งบรรจุ
นมพาสเจอร์ ไ รส์ เพื่ อ ปรั บ องค์ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ
การซ่ อ มเครื่ อ งบรรจุ ใ ห้เ ป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน
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(In House Training) ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน
พ.ศ. 2560 ภายหลังการอบรมได้ทำ� การบันทึกข้อมูล
ของการปฏิบตั ิงานจริ งของการบรรจุนมพาสเจอร์
ไรส์ ในระหว่าง วันที่ 1-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
พบว่า มีอตั ราการบรรจุ 104.13 - 126.48 มิลลิลิตร
ต่อวินาทีตอ่ เครื่ อง อัตราการบรรจุเฉลีย่ 112.11 ± 6.74
มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ อง เพิ่มขึ้นร้ อยละ 5.56
(ภาพที่ 2) ทั้ง นี้ อัต ราการบรรจุ มี ค วามแตกต่ า ง
ทางสถิติอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) ระหว่าง อัตรา
การบรรจุก่อนการปรับองค์ความรู ้ ของพนักงาน
ควบคุมเครื่ องพาสเจอร์ ไรส์เฉลี่ย 105.88 ± 6.26c
มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ วิ น าที ต่ อ เครื่ อง อัต ราการบรรจุ
มาตรฐานเฉลี่ย 116.67 ± 9.06a มิลลิลิตรต่อวินาที
ต่อเครื่ อง และ อัตราการบรรจุภายหลังการปรับ
องค์ความรู ข้ องพนักงานควบคุมเครื่ องพาสเจอร์ไรส์
เฉลี่ย 112.11 ± 6.74b มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ อง
ส�ำหรับรายละเอียดการซ่ อม พบว่า ก่อนการปรับ
องค์ความรู ้ให้กบั พนักงาน การซ่ อมเครื่ องบรรจุ
ของการปฏิ บตั ิ งานของวันผลิ ต มี ค่า ร้ อยละ 60
ของจ�ำนวนวันที่มีการผลิต และเครื่ องจักรร้อยละ
35.71 ต้องซ่อม ภายหลังการปรับองค์ความรู ้ให้กบั
พนักงาน การซ่อมเครื่ องบรรจุที่ของการปฏิบตั ิงาน
ของวัน ผลิ ต มี ค่ า ร้ อ ยละ 40 ของจ�ำ นวนวัน ที่ มี
การผลิ ต และเครื่ อ งจัก รร้ อ ยละ 4.29 ที่ ไ ด้รั บ
การซ่อม (ภาพที่ 3 )
ส�ำหรับในการศึกษานี้ได้แก้ไขสภาพปัญหา
การบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ดว้ ยอิชิกาว่า ไดอะแกรม
โดยคัดเลือกสาเหตุของเครื่ องจักรและคน การ ส่งผล
ให้ประสิ ทธิ ภาพของการบรรจุนมพาสเจอร์ ไรส์
เพิ่ ม ขึ้ น โดยมู ล ค่ า ผลผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อ ชั่ว โมง
การผลิ ต จากการปรั บ องค์ค วามรู ้ ข องพนัก งาน
ควบคุ มเครื่ องบรรจุ คื อ 10,675.73 บาท (ราคา
จ�ำหน่าย 6.80 บาทต่อ 200 มิลลิลิตร ของการผลิต
จ�ำนวน 14 เครื่ อง ต่อชัว่ โมง) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 มูลค่าผลผลิต (บาท) ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับองค์ความรู ้ของพนักงาน
การปรับองค์ ความรู้
วิธีการ
การเปลีย่ นแปลง
ของพนักงาน
คน

จัดอบรมภายในองค์กร เพิ่มขึ้นอัตราการบรรจุ
(In House Trainning) เฉลี่ย จาก105.88 เป็ น
112.11 มิลลิลิตร
ต่อวินาทีต่อเครื่ อง

อย่างไรก็ตามข้อมูลของการปฏิ บตั ิ งานที่
ได้มีค่าต�่ำกว่าอัตราการบรรจุเฉลี่ยมาตรฐานของ
เครื่ อง 116.67 ± 9.06 มิลลิลิตรต่อวินาทีต่อเครื่ อง
ที่ ร้ อ ยละ 3.91 ดัง นั้ นควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด้ว ย
การติดตามความถี่ของการหยุดและซ่อมที่เกิดจาก
สาเหตุต่างๆ เช่น สาเหตุของการคลายตัวของนอต
เป็ นช่วงรอยต่อของฟิ ล์ม และลูกปื นแตก เป็ นต้น
และน�ำเครื่ องมื อคุ ณภาพประเภท การวิเคราะห์
พาเรโท มาใช้เพือ่ แก้ไขและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
การบรรจุต่อไป

สรุป

การใช้อชิ กิ าว่าไดอะแกรมสามารถระบุสาเหตุ
ที่เป็ นปั ญหาต่อสภาพการบรรจุนมพาสเจอร์ ไรส์
และได้นำ� หลักการวิเคราะห์ความเสี่ ยงมาใช้เพื่อ
คัดเลื อกสาเหตุ ที่ก่อผลกระทบสู งสุ ด ในที่ น้ ี คือ
เครื่ องจักรและ คน การแก้ไขปัญหาของเครื่ องจักร
และคน ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการบรรจุ น ม
พาสเจอร์ไรส์ เพิ่มขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอบคุณ สหกรณ์โคนมพัทลุง จ�ำกัด และ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย ที่
สนับสนุนงบประมาณในการท�ำวิจยั

เอกสารอ้ างอิง
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มูลค่ าผลผลิต
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ต่ อชั่วโมงการผลิต
10,675.73 บาท
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