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บริษทั บีทาเกน้ จ  ากดั เป็นบริษทัที่ผลิตและจดัจ าหน่ายนมเปร้ียวและโยเกิร์ตที่เป็นที่รู้จกักนัอยา่ง
แพร่หลายการด าเนินงานภายในบริษทัมีการส่ือสารกนัผา่นระบบเครือข่าย ซ่ึงมีทั้งทางดา้นการผลิตและการ
ตรวจสอบต่างๆ จึงตอ้งมีการตรวจสอบการบรรจุนมเปร้ียวให้มีปริมาณตามที่มาตรฐานก าหนดตลอด
ระยะเวลาการผลิต จึงได้ด าเนินการตรวจสอบปัจจยัที่ท  าให้ผลิตภณัฑไ์ม่ได้เกณฑ์มาตรฐานและท าการ
แ ก้ ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ม า ชั่ ง น ้ า ห นั ก ทุ ก ๆ  30 น า ที  แ ล้ ว 
ท าการบนัทึก จากนั้นน าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์ผลโดยใชแ้ผนภูมิควบคุม (control chart) ในการพิจารณา
เกณฑข์องช่วงน ้ าหนัก เพื่อที่จะไดมี้การบรรจุนมที่มีน ้ าหนักตรงตามที่มาตรฐานก าหนด จากการพิจารณา
ปัจจยัที่ท  าใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่ไดน้ ้ าหนักตามมาตรฐาน คาดเดาว่ามาจาก 2 สาเหตุ คือชนิดของขวดบรรจุที่มา
จาก 2 บริษทัที่แตกต่างกนั และเคร่ืองบรรจุแต่ละเคร่ือง จากการทดลองสุ่มผลิตภณัฑท์ี่ผ่านการบรรจุจาก
เคร่ืองเดียวกนัดว้ยขวดต่างบริษทักนั พบวา่ชนิดของขวดที่ไดจ้ากต่างบริษทัใหผ้ลเหทือนกนั และไม่ไดมี้ผล
ต่อน ้ าหนกับรรจุที่ต  ่ากวา่หรือเกินเกณฑม์าตรฐาน ในขณะที่ขวดบรรจุที่มาจากบริษทัเดียวกนัแต่บรรจุดว้ย
เคร่ืองบรรจุที่แตกต่างกนั พบวา่ชนิดเคร่ืองบรรจุมีผลต่อน ้ าหนักบรรจุ โดยตวัอยา่งที่ถูกสุ่มจากเคร่ืองเบอร์
บรรจุที ่306 และ 308 พบวา่ มีบางหวับรรจุที่ใหน้ ้ าหนกับรรจุไม่ไดเ้กณฑม์าตรฐาน เน่ืองจากค่าที่เก็บไดอ้ยู่
นอกจุดควบคุม (CL) ดงันั้นน าผลที่ไดม้าแกไ้ขปรับปรุงดว้ยการเสริมยางใตข้วดที่ใชใ้นการบรรจุส าหรับ
เคร่ืองเบอร์ 306 และ 308 จากนั้นท าการสุ่มตวัอยา่งออกมาชัง่น ้ าหนักอีกคร้ัง พบว่าน ้ าหนักที่เก็บไดน้ั้นอยู่
ในเกณฑม์าตราฐานทุกขวดบรรจุ 
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Abstract 
 

Betagen company limited is the one of famous companies, which have produced and distributed 
the good quality of dairy products such as drinking yoghurt and yoghurts products in Thailand. All of 
Betagen pasteurized dairy products were produced to the highest technological standards and product 
processes such as raw material selection, manufacturing process, packing and storage system as well as 
transportation to customers and retails, were restrictly regulated. Under and over filling-level drinking 
yoghurt was the problem for manufacturing process causing cost of manufacture. Therefore, the problem 
of under and over filling-level drinking yoghurt was investigated in the present study. The samples of 
drinking yoghurt products were sampled and weighed every 30 min. The data collected was analyzed by a 
control chart to determine the range values for upper control limit (UCL), lower control limit (LCL) and 
center line (CL or mean value). Two types of bottles and filling mechines were expected to affect the 
filling weight. It found that the types of bottles did not affect the filling weight of samples, while filling 
machines caused upper and lower-filling weight. Filling machine 306 and 308 gave upper and lower-
filling weight due to out of range values (upper control and lower control limits). Therefore, the problem 
solution was usage of rubber supporting the bottom of bottles while filling the drinking yoghurt. After 
that, the samples were sampled and weighed every 30 min again. The results showed that the weight of the 
samples were in the range values after supporting using the rubber.  
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