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บทคัดย่อ
เนื่องจากการเก็บข้อมูลจากการวัดของพนักงานใน
แผนกควบคุมคุณภาพ ที่เก็บข้อมูลมาวัดและบันทึกลงในสมุด
บันทึกนั้น กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบและไม่เป็นระบบ
ไม่มีการประมวลผลที่ดี ไม่มีประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ
เท่าที่ควร เพราะ พนักงานแค่เก็บข้อมูลมาวัด และดูว่าอยู่ใน
ขนาดที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ไม่สามารถวัดสมรรถภาพของ
กระบวนการผลิตได้แม่นยาและแน่นอน ขั้นตอนดาเนินงาน
เรืม่ ตั้งแต่ เข้าโรงงานเพื่อหาหัวข้อทาโครงงาน พอได้หัวข้อ
โครงงาน ก็เก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล
หลังจากนั้นออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรายงานค่า Cp,Cpk และ
ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรายงานของเสีย หลังจากนั้นทาการ
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่สุด ซึ่งนิสิตได้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
2 โปรแกรม คือ โปรแกรมคานวณเพื่อวัดสมรรภถาพของ
กระบวนการผลิตมี 2 แผนกคือ แผนกกลึงและผ้าเบรค และ
โปรแกรมคานวณของเสียมี 2 แผนก คือ แผนกกลึงและแผนก
ตกแต่ง เมื่อคานวณแล้วสามารถแสดงออกเป็นกราฟได้
ทั้งนี้บริษัทสามารถนาโปรแกรมนี้ไปประยุกต์และใช้งานได้จริง

Abstract
As the collection of data form the process capability
measuring in the quality control section collecting data to be measured
and recorded in the record book, is dispersed, is kept untidy and
unsystematically; there is no data processing; there is no use for
controlling and consider whether the data is in the specified size so the
the process capability cannot be measured precisely and exactly.Start at,
The student come in a factory for finding a project title and collect a
data that use in design the database after that design the database for
benefit in measuring the process capability and report collecting
waste.The student designed and developed to program, those were the
program for computing to measure the process capability and The
program for computing of waste;the company can adapt and apply
these program virtually

1. บทนา
เนื่ อ งจากการเก็ บ ข้ อมู ล จากการวัด ของพนั ก งานในแผนกควบ
คุณภาพ ที่เก็ บข้อ มูลมาวัด และบันทึ กลงในสมุดบั นทึก นั้น กระจั ด
กระจายไม่เป็นระเบียบและไม่เป็นระบบ ไม่มีการประมวลผลที่ดี ไม่
เป็นประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพเท่าที่ควร เพราะ พนักงานใน
แผนกแค่เ ก็บข้ อมูล มาวัด และดูว่ าอยู่ ในขนาดที่ กาหนดไว้ หรือไม่
เท่ า นั้ น ท าให้ ไ ม่ ส ามารถวั ด สมรรถภาพของกระบวนการผลิ ต ได้
แม่นยาและแน่นอน นิสิตจึงได้ทาฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการวัด
สมรรถภาพของการผลิต ซึ่งจะทาให้ สามารถพัฒนา กระบวนการผลิต
ได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

1.1.

ซึ่งมี 2 โปรแกรมให้เลือกคือ Cp,Cpk และของเสีย

รูปที่ 1 หน้าหลักของระบบฐานข้อมูล
เมื่อเลือก Cp,Cpk จะปรากฎหน้าจอตามภาพให้บันทึกข้อมูล

ขอบเขตของโครงงาน

1.2.1.

การทาฐานข้อมูล
เก็บข้อมูลจากการวัดขนาด ของพนักงาน ในแผนกกลึง ,ผ้าเบรค
หลังจากนั้นนามา ออกแบบฐานข้อมูล โดยดูจากใบบันทึกการ
ตรวจสอบของพนักงาน เสร็จแล้วนามาสร้างฐานข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม Microsoft access 2007 .และให้แสดงผลทางหน้าจอ

1.2.2.

รายงานการวัดสมรรถภาพการผลิต
ออกแบบฐานข้อมูลการรายงานค่า Cp,CPk สร้างฐานข้อมูล โดย
ใช้ โปรแกรม Microsoft access 2007 เขีย นโปรแกรม จะใช้
VBA ช่วยในการคานวณ หาค่า Cp,Cpk

1.2.3.

2. ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1) เพื่อให้บริษัทมีระบบสารสนเทศทางด้านคุณภาพที่ใช้
ประโยชน์ได้ดี
2) เพื่อทาให้การเก็บข้อมูลและประมวลผลเป็นระบบมากขึ้น
3) เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสารสนเทศทีจ่ ะเป็นแนวทางในการ
พัฒนางานด้านคุณภาพให้ดีขึ้น
4) เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น

1.2.

สูตรเพิ่มเพื่อรองรับ ในกรณีที่มีขอบเขตบนอย่างเดียว หรือขอบเขตล่าง
อย่างเดียว โปรแกรมจึงได้แสดงค่ามาอย่างถูกต้อง

รูปที่ 2 หน้าจอการบันทึก Cp,Cpk
เมื่อบันทึก Cp,Cpk แล้วจะเข้าสู่หน้าจอ คาานวณ Cp Cpk ตามภาพ

รายงานผลิตภัณฑ์ที่เสีย จากกลึง, ตกแต่ง
ออกแบบฐานข้อมูลการรายงานของเสีย สร้างฐานข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม Microsoft access 2007 เขียนโปรแกรม ช่วยในการ
คานวณ %ของเสีย สร้างกราฟ จาก % ของเสีย

1.3.

การดาเนินงานปัจจุบัน
ทาการปรับปรุงโปรแกรม Cp,Cpk โดยพัฒนาโปรแกรมเพิ่ม โดยตอน
แรกโปรแกรมจะใช้ได้กับกรณีที่ผู้ใช้มีค่าขอบเขตบนและขอบเขตล่าง
ครบ แต่ถ้ามีไม่ครบ โดยมีขอบเขตเขตบนอย่างเดียว หรือขอบเขตล่าง
อย่างเดียว โปรแกรมจะแสดงค่า Cp,Cpk ออกมาไม่ถูกต้อง จึงได้เขียน

รูปที่ 3 หน้าจอการคานวณ Cp,Cpk

SummartReport สาหรับแสดง Cp,Cpk ของผลิตภัณฑ์

รูปที่ 6 กราฟของเสียแผนกกลึง
รูปที่ 3 รายงานค่า Cp,Cpk
เมื่อเลือกโปรแกรมของเสีย จะมี 2 โปรแกรมให้เลือก คือแผนกกลึง และ
แผนกตกแต่ง
ตัวอย่างเมื่อเลือกแผนกกลึง จะเข้าสู่หน้าจอบันทึกค่าตามภาพ

3. สรุปผลการดาเนินงาน
โปรแกรมรายงานค่า Cp,Cpk พนักงานควรจะเก็บข้อมูลมาวัดอย่างน้อย
21 ตัวอย่างขึ้นไป เพราะถ้าเก็บน้อย ค่า Cp,Cpk จะยังไม่นิ่ง
ถ้าได้ ค่าCp,Cpk ออกมาน้อยกว่า 1 แสดงว่าต้องปรับปรุงกระบวนการ
โดยจะต้องหาสาเหตุและทาการแก้ไข ส่วนโปรแกรมรายงานของเสีย
ได้ออกแบบฐานข้อมูลไว้ 2 แผนก คือ แผนกกลึงและแผนกตกแต่ง
โดยถ้าในอนาคต บริษัทอาจมีแผนก หรือรายการของเสียเพิ่มขึ้น ก็
สามารถพัฒนาต่อไปได้

4. กิตติกรรมประกาศ

รูปที่ 4 บันทึกของเสียแผนกกลึง
พอบันทึกค่าเสร็จจะเข้าสู่ รายงานเสียแผนกกลึง

รูปที่ 5 รายงานของเสียแผนกกลึง
และทาการเรียกกราฟ จะได้กราฟของเสียแผนกกลึง

ผู้จัดทา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อ ผศ.อนนต์ วงษ์เกษม
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ให้คาปรึกษา และเสนอแนะแนวทางในการ
ทาโครงงาน ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขโครงงานฉบับนี้จนสาเร็จลุล่วง
ด้วยดี ท้ายที่สุดผู้จัดทา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อ บริษัท สื่ออินดัส
เทรี ย ล จ ากั ด ที่ ใ ห้ ก ารอนุ เ คราะห์ ส ถานที่ ใ นการท าโครงงาน
ขอขอบพระคุณ นาย สุวัชชัย หมอนสุวรรณ และพี่ๆ ทุกท่านในแผนก
ควบคุมคุณภาพที่ให้คาปรึกษา และความช่วยเหลือในการทาโครงงาน
ครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วง
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