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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการนําเครื่องมือทางคุณภาพมาประยุกตใชในการลดความสูญเสีย
ขวดพีอีทีในสายการผลิตชาเขียว โดยไดทําการศึกษากับองคกรกรณีศึกษาซึ่งเปนผูผลิตอาหาร
ญี่ปนุ และผลิตภัณฑเครื่องดืม่ ชาเขียว งานวิจัยไดนําหลักการทางคุณภาพมาใชลดความสูญเสีย
ของขวดพีอีที ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการศึกษาขอมูลความสูญเสียบรรจุภณ
ั ฑในปจจุบันโดยใช
Check Sheet ขั้นที่สองคัดเลือกปญหาโดยใชเครื่องมือทางคุณภาพ คือ กราฟแทง แผนภูมิพาเรโต
ขั้นที่สามทําการวิเคราะหสาเหตุโดยใชแผนภาพเหตุและผล
และไดนําทฤษฎีการวิเคราะห
ผลกระทบตอความลมเหลว (Failure Modes and Effects Analysis, FMEA) มาประยุกตใชเพื่อ
มุงหาโอกาสการเกิดความผิดพลาดของกระบวนการ ขั้นตอนที่สี่ทําการปรับปรุงแกไขตามสาเหตุ
และขั้นสุดทายคือ Control เปนการดําเนินการควบคุมตัวแปรและกระบวนการเพื่อปองกันไมให
เกิดปญหาซ้ํา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการนําเครื่องมือทางคุณภาพมาประยุกตใชสามารถ
ชวยลดปริมาณการสูญเสียของขวดพีอีที โดยพิจารณาไดจากคาปริมาณการสูญเสียขวดพีอีทีที่
ลดลงจาก 4.5 ขวดตอจํานวนการผลิตหนึ่งพันขวด เหลือ 1.4 ขวดตอจํานวนการผลิตหนึง่ พันขวด
ในชวงระยะเวลา 10 เดือนทีท่ ําการศึกษา

(2)

Abstract
This study is to implement QC 7Tool for reduce defective ratio of PET in
green tea process by studied in the Japan‘s food and green tea manufacturing. The
study process start from checked lost of PET by check sheet. The second step is to
define the problem by bar graph and pareto chart. The third step is analyze root cause
by cause-effect diagram then implement FMEA for find out process failure. Next step is
improve any key factor. The last step is to set method for control process to prevent
repeat problem. The result is shown PET defective ratio reduce from 4.5 to 1.4 of
thousand pieces in 10 month of study period.

(3)

กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษา ใหคําปรึกษาในปญหาที่เกิดขึน้ ชวยแกไขขอมูลที่ผดิ พลาด ชวยปรับปรุงเนื้อหา และ
เสนอแนะแนวทางในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการ
ศึกษาวิจัย นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิวัฒน มุตตามระ และ
ผูชวยศาสตราจารย.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุร ัตน กรรมการสอบ ที่ชวยใหคําแนะนําในการปรับปรุง
เนื้อหาใหสมบูรณยิ่งขึ้น
การดําเนินการปรับปรุงสายการผลิตในงานวิจัยนี้ไดรับการความรวมมือและการ
เอื้อเฟอขอมูลอยางดียิ่งจากผูชวยผูจัดการแผนกปรับปรุงสายการผลิต คุณนรินทร และเจาหนาที่
แผนกปรับปรุงสายการผลิต คุณจารุมาศ คุณสังเวียน คุณนคร คุณอัฐวุฒิ คุณบพิตร พี่ๆ กลุม
วิศวกร และหัวหนางานรวมถึงพี่ๆ นองๆ ทุกทานทีท่ ํางานในกระบวนการผลิต ขอขอบคุณทุกคน
อยางยิ่ง ขอขอบคุณสถานประกอบการทีใ่ หดําเนินกรณีศึกษาในครัง้ นี้และไดใหความอนุเคราะห
ขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิจัยในครั้งนีเ้ ปนอยางดียิ่ง
ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนโดยเฉพาะ คุณสุวรรณา คุณนารีรตั น (พี่ออ) คุณวรรณภัสร
(พี่ฝาย) คุณนัทยาพร (แนท) คุณอภิชิต (พี่ดิว) คุณนพกร (พีโ่ อ) สําหรับความชวยเหลือ
ยานพาหนะ และเปนกําลังใจใหกันมาตลอด
สุดทายนี้ผดู ําเนินการวิจัยหวังวา
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอวงการการศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ และผูที่สนใจศึกษา หรือเปนแนวทางใน
การศึกษาเพิ่มเติม คุณประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นใครขอมอบแด บิดา มารดา ครอบครัว ญาติมติ ร คน
รอบขาง และเพื่อนๆ ทีค่ อยสนับสนุน ใหกําลังใจ และคอยถามไถแกผูดําเนินการวิจัยตลอดมา
นางสาววรรณา พิศดวงดาว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2553
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