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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ผลกระทบของตําแหน่งเซนเซอร์และหัวฉีดน้ําสมุนไพรกระชายดําที่
มีผลต่อประสิทธิภาพการบรรจุน้ําสมุนไพรของเครื่องแบบอัตโนมัติ โดยการเก็บข้อมูลผลกระทบของเซ็นเซอร์วัดตําแหน่งและระดับความลึก
ของหัวจ่าย ซึ่งขนาดของขวดที่นํามาใช้ในการทดสอบมีสองขนาดได้แก่ขนาด 500 ml และขนาด 750 ml ในการศึกษาจะศึกษาตําแหน่งของ
เซ็นเซอร์วัดระดับเท่ากับ 1 cm และ 2 cm และระดับความลึกของหัวจ่ายเท่ากับ 1 cm 2 cm และ 3 cm จากนั้นนําเอาผลการทดสอบมา
สร้างสมการทางคณิตศาสตร์และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นทางสถิติ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตําแหน่งเซนเซอร์ ระดับความลึกของหัวจ่ายน้ํา
สมุนไพรและขนาดของขวดส่งผลประสิทธิภาพของการบรรจุน้ําสมุนไพรอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมันที่ 95% โดยตําแหน่งเซ็นเซอร์วัด
ตําแหน่ง ความลึกของหัวจ่าย และขนาดของขวดมีค่า Sig. เท่ากับ 0.002, 0.009 และ 0.000 ตามลําดับ โดยผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้
เห็นว่าสมการตัวแปรอิสระทั้งสามตัวแปรต่อความสามารถในการบรรจุสามารถทํานายด้วยสมการเชิงเส้นเป็น y = 229.525 + 12.394hsensor) +
6.307dnozzle) - 0.195(Sbottle)
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Abstract
This paper aim to create a mathematical equation of the effect of sensor and nozzle positioning to the
efficience of automatic juice filling machine. The effect is experimented when the position sensor and the depth of nozzle
are changed. The sizes of the bottles used in the test are in two sizes, 500 ml and 750 ml. In this investigate, the sensors
position is addressed at 1 cm and 2 cm and the depth of the nozzle is located at 1 cm 2 cm and 3 cm. Then the results
are used to create mathematical equation and analyze the statistical confidence.
The results shown the position of the sensor, the depth of nozzle and bottle size are significantly impeding the
efficiency of the filling juice process at 95% confidence level. Sig. of there were 0.002, 0.009, and 0.000, respectively. The
statistical analysis showed that the three independent variables to performance were predicted by the linear equation of
y = 229.525 + 12.394hsensor) + 6.307dnozzle) - 0.195(Sbottle).
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