
Engng.J.CMU.[2008] 15 (3),45-53 

 
45 วารสารวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
Engineering Journal  
Chiang Mai University  

การวิเคราะหและการควบคุมตัวแปรที่มีผลตอคาความแข็งแรง 
ของการดึงลอกระหวางแผงวงจรแบบออนและแผนเสริมกําลัง 
Parametric Analysis and Control Affecting Peel 
Strength Between Flexible Circuit and Stiffener 

  
ปองพล เปรียญญารัตน และ สันติชัย ชีวสุทธิศิลป 

Pongpol Pareanyarat and Santichai Shevasuthisilp 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 50200 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีเปาหมายเพื่อวิเคราะหและควบคุมตัวแปรที่มีผลตอคาความแข็งแรงของการดึงลอกระหวางแผงวงจร
แบบออนและแผนเสริมกําลังในบริษัท อินโนเวกซ (ประเทศไทย) จํากัด บนผลิตภัณฑ CNN โดยวิธีการออกแบบการ
ทดลองรวมกับแนวคิดทางซิกส ซิกมา เนื่องจากบริษัทประสบปญหาในการควบคุมและคาดการณคาความแข็งแรงของการ
ดึงลอกเพราะกระบวนการผลิตมีความซับซอนมีขั้นตอนอยูถึง 31 กระบวนการและมีตัวแปรของการผลิตอยูหลายตัวที่อาจมีผล 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวากระบวนการที่มีผลตอคาความแข็งแรงนี้เกี่ยวของกับการเตรียมพื้นผิว
แผงวงจรแบบออนซึ่งในกระบวนการผลิตประกอบดวย 4 กระบวนการคือ (1) การเจาะชิ้นงานดวยเลเซอรถึงการลางดวยน้ํา 
(2) การทําความสะอาดแผนงานดวยสารเคมี (3) การทําความสะอาดดวยพลาสมา (4) การเคลือบสารปกปองพื้นผิวทองแดง 
จากการทดลองแบบ 24 เพ่ือวิเคราะหวากระบวนการใดบางมีผลตอความแข็งแรงนี้พบวาการทําความสะอาดแผนงานดวย
สารเคมีไมมีผล จาก 3 กระบวนการที่มีผลตอตอความแข็งแรงมีจํานวนตัวแปรในกระบวนการทั้งหมด 48 ตัว จากการใช
เครื่องมือแผนผังเหตุและผล การวิเคราะหปญหาและผลกระทบ และการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบจําแนกทางเดียวสามารถคัดกรองตัวแปรจนเหลือ 6 ตัวแปรจากนั้นใชการทดลองแบบ 26 คัดกรองในรอบที่ 2 
เพื่อหาตัวแปรที่มีผลอยางมีนัยสําคัญซึ่งมี 3 ตัวแปรคือ (1) เวลาในการพลาสมา (2) อุณหภูมิการอบเบื้องตนในการพลาสมา 
(3) เวลาในการอัลตราโซนิค ที่นําไปสูการหาสมการความสัมพันธและการปรับปรุงความแข็งแรงของการดึงลอกโดยใชการ
ทดลองแบบสวนประสมกลางจากคามาตรฐาน 14.77 lbs./inch เปน 16.64 lbs./inch โดยการลดอุณหภูมิการอบเบื้องตน
ในการพลาสมาจากคาปกติที่ 250 oF เหลือ 210 oF เวลาในการอัลตราโซนิคเทาเดิมที่ 30 วินาที และเวลาในการพลาสมา
เทาเดิมที่ 12 นาที รวมทั้งสามารถวิเคราะหหาชวงของตัวแปรที่มีเสถีรภาพ คือ เวลาในการอัลตราโซนิค ในชวงระหวาง 20 
วินาที – 30 วินาที เวลาในการพลาสมา ในชวงระหวาง 10 นาที – 15 นาที ณ อุณหภูมิการอบเบื้องตนในการพลาสมา ที่ 210 oF 

 
ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze and control factors affecting peel strength between 
flexible circuit and stiffener at Innovex (Thailand) Limited on the CNN products using Design of 
Experiments and Six Sigma approach as it is difficult to control and predict the peel strength. This is 
due to the fact that there are up to 31 various processes involved in the flexible circuit manufacturing 
whereby each process consists of many Process Input Variables that may affect the peel strength. 
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After reviewing various literatures, e.g. Flexible Circuit Manufacturing journal, academic 
textbooks and website, the critical processes that contributed to the peel strength are narrowed to four 
factors which are directly related to the polyimide surface preparation. They are: (1) Laser-to-Aqueous 
Clean (2) Panel Clean (3) Plasma Clean (4) OSP Coating. Using a 24 Design of Experiments analyzing 
these key processes, it is found that the Panel Clean process does not significantly affect to the peel 
strength. Further analysis is carried out on the remaining three processes with 48 Process Input 
Variables by using Six Sigma Tools such as the Cause and Effect (C&E) Matrix, Failure Mode and 
Effects Analysis (FMEA), and One-Way ANOVA Hypothesis Testing. These analyses are able to 
screen out the Process Input Variables down to 6 parameters in order to find the top three significant 
parameters using the 26 Design of Experiments analyses for the 2nd variable screening. The three 
significant parameters are: (1) Plasma Time (2) Plasma Prebake Temperature (3) Ultrasonic Time. 
This leads to the creation of a transfer function using the Central Composite Design (CCD) which 
improves the peel strength from 14.77 lbs/in to 16.64 lbs/in. This is achieved by decreasing the Plasma 
Prebake Temperature from 250°F to 210°F, the Ultrasonic time fixed at 30 seconds, and the Plasma 
Time fixed at 12 minutes. This experiment is also able to estimate the Key Process Parameter 
Tolerance, which will give a Robust Region for the peel strength, for the Ultrasonic and Plasma Time 
to be between 20 to 30 seconds and 10 to 15 minutes respectively with the Plasma Prebake 
Temperature fixed at 210°F. 
 

1.  บทนํา 
แผงวงจรแบบออนเปนสวนประกอบสวนหน่ึงของ

แผงวงจรแบบแข็ง (Printed Circuit Board, PCB) ซึ่ง
ไดมีการนํามาใชครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษในป ค.ศ. 1936 
เปนสวนประกอบของวิทยุ โดยวิศวกรชาวออสเตรียน 
Paul Eisler ตอมาในป ค.ศ. 1943 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได เริ่มนํ า เทคโนโลยีแผงวงจรแบบออนมาใชอย าง
แพรหลายในชวงสงครามโลกครั้งที่  2 และเปนผูนํา
เทคโนโลยีนี้ไปใชกับอุปกรณอิเลคทรอนิคสเกือบทุก
ประเภท ต้ังแตกลางป ค.ศ. 1950 เปนตนมา 

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาโดยใชบริษัทตัวอยางวิจัย 
ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตแผงวงจรแบบออน มีสํานักงานใหญอยู
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต   .บานกลาง  อ .เมือง        
จ .ลําพูน โดยในประเทศไทยมีโรงงานอยูทั้งหมด 3   แหง 
ซึ่งบริษัทประสบปญหาในการควบคุม และคาดการณคา
ความแข็งแรงของการดึงลอกผลิตภัณฑ CNN ดังรูปที่ 1 
เพราะกระบวนการผลิตมีขั้นตอนที่ซับซอนอยูถึง  31 
ขั้นตอน ดังรูปที่ 2 และมีตัวแปรของการผลิตอยูหลายตัวที่
อาจมีผลตอคาความแข็งแรงนี้  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 ปญหาคาความแข็งแรงของการดึงลอกผลิตภัณฑ 

CNN อยูตํ่ากวาเสนควบคุม 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2 กระบวนการผลิตแผงวงจรแบบออนผลิตภัณฑ 

CNN 
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2.  วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

1)  เพื่อวิเคราะหหาตัวแปรหลัก (Key Process 
Parameter) ที่มีผลตอคาความแข็งแรงของการดึงลอก 

2)  เพื่อวิเคราะหหาสมการความสัมพันธ (Transfer 
Function) ระหวางคาความแข็งแรงของการดึงลอกกับตัว
แปรหลัก 

3)  เพื่อ วิ เคราะหหาชวงของตัวแปรหลัก  (Key 
Process Parameter Tolerance) ที่มีเสถียรภาพ (Robust 
Region) 

4)  เพื่อจัดทําแผนควบคุม (Control) ตัวแปรหลัก 
 

3.  วิธีการดําเนินงานวิจัย  
1) การวิเคราะหหากระบวนการที่มีความเปนไปได

ทั้งหมด (Potential Critical Process) โดยอาศัย       
องคความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี รวมทั้งเอกสาร
งานวิจัยวิชาการที่ เกี่ยวของกับการศึกษาในเบื้องตน        
อันไดแก  กระบวนการผลิตแผงวงจรจรแบบออน 
(Innovex, 2007) ลักษณะความเสียหายของกาวบริเวณ
รอยตอ (Ron Amaral et al., 2002) หลักการพื้นฐานของ
การออกแบบการทดลอง (สันติชัย ชีวสุทธิศิลป, 2547)    
การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล (Montgomery 

D.C., 2001) (Mosaica, 2007) ความสามารถในการซึม
ซับ และการยึดเกาะของพื้นผิว (Scott Sabreen, 2007) 
การเตรียมพื้นผิวของวัสดุ (Ellsworth Adhesives, 
2007) การเตรียมพื้นผิววัสดุเพื่อปรับปรุงคาความแข็งแรง
ของชั้นกาว (March Plasma System, 2001) การศึกษา
คาความแข็งแรงของชั้นกาวแบบโพลีไอไมด (Deepak 

Chichili et al., 1998) 
2) การวิเคราะหหากระบวนการผลิตหลัก (Critical 

Process) จากกระบวนการที่มีความเปนไปได โดยใช
หลักการออกแบบการทดลองแบบ 2k กับกระบวนการที่มี
ความเปนไปไดทั้งหมด 2 ระดับ คือ การมี (With +) และ
การไมมี (Without -) ในกระบวนการนั้น 

3) การวิเคราะหหาขั้นตอนการผลิตยอย (Critical 

Sub-process Step) ที่มีผลตอคาความแข็งแรงของการ 
ดึงลอกจากกระบวนการผลิตหลัก  โดยใชหลักการ
ออกแบบการทดลองแบบ 2k กับขั้นตอนการผลิตทั้งหมด 
(ของกระบวนการผลิตหลักที่ไดมา) ใน 2 ระดับ คือ การมี 
(With +) และการไมมี (Without -) ขั้นตอนการผลิต 

4) การวิเคราะหหาตัวแปรหลัก (Key Process 

Input Variable) จากกระบวนการและขั้นตอนการผลิต
ยอยที่มีผลตอคาความแข็งแรงของการดึงลอก โดยอาศัย
เครื่องมือบางตัวของวิธีการทางซิกสซิกมา (Six Sigma) 
คือ แผนผังเหตุและผล (C&E Matrix) การวิเคราะห
ปญหาและผลกระทบ (Failure Mode and Effect 

Analysis; FMEA) และการทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) แบบจําแนกทางเดียว (One-

way ANOVA) มาชวยคัดกรองตัวแปรที่มีผลตอคาความ
แข็งแรงของการดึงลอก 

5) การวิเคราะหหาตัวแปรหลักที่มีผลตอคาความ
แข็งแรงของการดึงลอกระหวางแผงวงจรแบบออนและ
แผนเสริมกําลังอยางมีนัยสําคัญ  โดยอาศัยหลักการ
ออกแบบการทดลองแบบ  2k กับตัวแปรหลักที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากนั้นจึงทําการทดลองแบบสวนประสม
กลาง (Central Composite Design; CCD) กับตัวแปร
หลักที่ เหลือ  เพื่อหาสมการความสัมพันธ  (Transfer 

Function) และปรับปรุงคาความแข็งแรงของการดึงลอก 
รวมทั้งการหาชวงของตัวแปรหลักที่มีเสถียรภาพ (Robust 

Region) 
6) ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ค ว บ คุ ม ตั ว แ ป ร ห ลั ก ใ น

กระบวนการผลิต โดยอาศัยวิธีการปองกันความผิดพลาด 
(Error Proofing) ของซิกส ซิกมา หลังจากนั้นจึง
ปรับปรุงเอกสารการควบคุมกระบวนการผลิตที่เกี่ยวของ 
            
4.  ผลการวิจัย 

4.1 การวิเคราะหหากระบวนการที่มีความเปนไปได
พบวาเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการเตรียมพื้นผิวของ
ช้ันโพลีไอไมด 4 กระบวนการคือ 1) การเจาะชิ้นงานโดย
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เ ล เ ซ อ ร ถ ึง ก า ร ล า ง ด ว ย น้ํ า  (Laser-to-Aqueous 

Clean) 2) การทําความสะอาดแผนงานดวยสารเคมี 
(Panel Clean) 3) การทําความสะอาดดวยพลาสมา 
(Plasma Clean) และ 4) การเคลือบสารปกปองพื้น
ผิวทองแดง (OSP Coating) 

4.2 การวิเคราะหหากระบวนการผลิตหลักจาก

กระบวนการที่มีความเปนไปไดโดยการทดลองแบบ24 

ซึ ่งไดผลการทดลองดังตารางที ่ 1 พบวามีอยู  3 
กระบวนการ  ที่มีผลกระทบกับคาความแข็งแรงของการ
ดึงลอกคือ 1) กระบวนการ C การทําความสะอาดดวยพ
ลาสมา (Plasma Clean) 2) กระบวนการ D การเคลือบ
สารปกปองพื้นผิวทองแดง (OSP Coating) และ 3) 
กระบวนการ A การเจาะชิ้นงานโดยเลเซอรถึงการลาง
ดวยน้ํา (Laser-to-Aqueous Clean) รวมทั้ง 2 
ปฎิกิริยาระหวางกระบวนการคือ 1) ปฎิกิริยาระหวาง
การทําความสะอาดดวยพลาสมาและการเคลือบสาร
ปกปองพื้นผิวทองแดง  (C * D) และ 2) ปฎิกิริยา
ระหวางการเจาะชิ้นงานโดยเลเซอรถึงการลางดวยน้ํา 
การทําความสะอาดดวยพลาสมาและการเคลือบสาร
ปกปองพื้นผิวทองแดง (A * C * D)  

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหหากระบวนการผลิตหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
       4.3 การวิเคราะหหาขั ้นตอนการผลิตยอยจาก
กระบวนการผลิตหลักที่มีผลตอคาความแข็งแรงของการ

ดึงลอกจากกระบวนการผลิตหลักโดยการทดลองแบบ25 

ซึ่งไดผลการทดลองดังตารางที่ 2 พบวามีอยู 4 ขั้นตอนที่
ม ีผลกระทบกับค าความแข ็งแรงของการด ึงลอกค ือ       

1) ขั้นตอน D การกัดดวยกรด (Microetch) 2) ขั้นตอน  
C การทําความสะอาดดวยดาง (Alkaline Clean)       
3) ขั้นตอน E การเคลือบผิวทองแดง (Coating) และ    
4) ขั้นตอน A การทําความสะอาดดวยคลื่นอัลตราโซนิค 
(Ultrasonic Clean) รวมทั ้ง  4 ปฏิกิริยาระหวาง
ขั้นตอนคือ 1) ปฏิกิริยาระหวางขั้นตอนการทําความ
สะอาดดวยดางและขั้นตอนการกัดดวยสารเคมี (C * D) 
2) ปฎิกิริยาระหวางขั้นตอนการทําความสะอาดดวยดาง 
ขั ้นตอนการก ัดด วยสารเคม ีและขั ้นตอนการเคล ือบ
ผิวทองแดง (C * D * E) 3) ปฎิกิริยาระหวางขั้นตอน
การก ัดด วยสารเคม ีและการเคล ือบสารปกป องพื ้น
ผิวทองแดง (D * E) และ 4) ปฎิกิริยาระหวางขั้นตอน
การทําความสะอาดดวยดางและการเคลือบสารปกปอง
พ้ืนผิวทองแดง (C * E) 
  
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหหาขั้นตอนการผลิตยอยที่มี
ผลตอคาความแข็งแรงของการดึงลอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4  การวิเคราะหหาตัวแปรหลักจากกระบวนการ
และขั้นตอนการผลิตยอยที่มีผลตอคาความแข็งแรงของ
การดึงลอกโดยใชแผนผังเหตุและผล (C&E Matrix)       
การวิเคราะหปญหาและผลกระทบ (Failure Mode 

and Effect Analysis; FMEA) และการทดสอบ
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สมมติฐาน (Hypothesis Testing) แบบจําแนกทาง
เดียว (One-way ANOVA) มาชวยคัดกรองตัวแปร
จากทั้งหมด      48 ตัวแปรจนเหลือ 6 ตัวแปรคือ 1) เวลา
ในการพลาสมา (Plasma Time) 2) อุณหภูมิการอบ
เบื ้องตนในการ  พลาสมา  (Plasma Pre-bake 

Temperature) 3) เวลาในการอัลตราโซนิค 
(Ultrasonic Time) 4) อัตราการกัดในการไกลโคท 
(Glicoat Etch Rate) 5) ความดันไนโตรเจนใน
การพลาสมา (Plasma N2 Pressure) และ 6) ความ
เขมขนของดางในการไกลโคท (Glicoat Alkaline 

Concentration) 

4.5  การวิเคราะหหาตัวแปรหลักที่มีผลตอคาความ
แข็งแรงของการดึงลอกระหวางแผงวงจรแบบออนและ

แผนเสริมกําลังอยางมีนัยสําคัญ โดยการทดลองแบบ 26 

กับตัวแปรหลักที ่ได จากขั ้นตอนที ่ 4 .4 ซึ ่งได ผลการ
ทดลองดังตารางที่ 3 พบวามีอยู 2 ตัวแปรที่มีผลกระทบ
กับคาความแข็งแรงของการดึงลอกคือ 1) ตัวแปร C 
เวลาในการพลาสมา (Plasma Time) และ 2) ตัวแปร 
B อุณหภูมิการอบเบื้องตนในการพลาสมา (Plasma 

Prebake Temperature) รวมทั้ง 2 ปฎิกิริยาระหวาง
ตัวแปรคือ 1) ปฏิกิริยาระหวางอุณหภูมิการอบเบื้องตน
ในการพลาสมาและเวลาในการพลาสมา (B * C) และ 
2) ปฏิกิริยาระหวางเวลาในการอัลตราโซนิคและเวลาใน
การพลาสมา (A * C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหหาตัวแปรหลักที่มีผลกระทบ
ตอคาความแข็งแรงของการดึงลอกอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลังจากนั้นจึงทําการทดลองแบบสวนประสมกลาง 
(Central Composite Design; CCD) ดังตารางที่ 4 
กับตัวแปรหลักที่เหลือ  
 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการออกแบบสวนประสมกลาง 
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 ซึ่งผลการทดลองที่ไดดังตารางที่ 5 และ 6 นําไปสูการ
ไดสมการความสัมพันธ (Transfer Function) ดังนี้ 

Peel Strength = 62.062 + (0.023 x Ultrasonic 

Time) - (0.418 x Plasma Prebake Temperature) + 

(0.967 x Plasma Time) - (0.004 x Ultrasonic 

Time2) + (0.001 x Plasma Prebake Temperature2) 

- (0.035 x Plasma Time2) + (0.001 x Ultrasonic 
Time x Plasma Prebake Temperature)  
 

ตารางที่ 5 ผลการทดลองแบบสวนประสมกลาง 

 

 

 

 

 
 

ตารางที่ 6 คาสัมประสิทธิ์ (Coefficient) แบบไมเขารหัส 
(Uncoded Units) ของตัวแปร 

 

 

 

 

จากการวิเคราะหคาพื้นฐาน (Baseline) ความ
แข็งแรงของการดึงลอกโดยการควบคุมตัวแปรหลักที่มี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ณ คาการควบคุมกระบวนการ
ในปจจุบันจะมีคาประมาณ 14.77 lbs./inch ดังรูปที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3 คาพื้นฐาน (Baseline) ความแข็งแรงของการดึงลอก 

 งานวิจัยนี้ไดเลือกที่จะปรับปรุงคาความแข็งแรงของ
การดึงลอกโดยการลดอุณหภูมิการอบเบื้องตนในการ 
พลาสมา (Plasma Prebake Temperature) จากคาปกติ
ที่ 250oF ไปที่ 210oF โดยคงคาเวลาในการอัลตราโซนิค 
(Ultrasonic Time) และคาเวลาในการพลาสมา 
(Plasma Time) เอาไวเพราะอยูบริเวณจุดสูงสุด 
(Optimal Point) แลวและไมใหเปนการกระทบกับกําลัง
การผลิตของบริษัท ในปจจุบันซึ่งมีอยูอยางจํากัดเพราะเปน
การปรับอุณหภูมิของกระบวนการไม ใช เ วลาของ
กระบวนการ  ทําใหไดค าความแข็งแรงของดึงลอก
ประมาณ 16.64 lbs./inch (ปรับปรุงจากคามาตรฐานที่
ประมาณ 14.77 lbs./inch) ดังรูปที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 คาความแข็งแรงของการดึงลอกที่ถูกปรับปรุงโดย

การลดอุณหภูมิการอบเบื้องตนในการพลาสมา 
 

ทั้งนี้ชวงของตัวแปรหลักที่มีเสถียรภาพสามารถสรุป
ไดจากรูปที่ 5 ดังนี้ 1) เวลาในการอัลตราโซนิค 
(Ultrasonic Time) ในชวงระหวาง 20 วินาที – 30 วินาที
และ 2) เวลาในการพลาสมา (Plasma Time) ในชวง
ระหวาง 10 นาที – 15 นาที  ณ อุณหภูมิการอบเบื้องตนใน
การพลาสมา (Plasma Prebake Temperature) ที่ 210 oF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 ชวงของตัวแปรหลักที่มีเสถียรภาพ 
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4.6  ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ค ว บ คุ ม ตั ว แ ป ร ห ลั ก ใ น
กระบวนการผลิต โดยอาศัยวิธีการปองกันความผิดพลาด 
(Error Proofing) ของซิกส ซิกมา ดังนี้ 1) เวลา ในการ 
อัลตราโซนิค (Ultrasonic Time) โดยการครอบปดตัว
ควบคุมเวลา (Timer) หลังจากการปรับเวลาไวที่ 30 วินาที 
ดังรูปที่ 6 เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
พนักงานทําการปรับเปลี่ยนเวลาในการอัลตราโซนิค 
ผิดพลาด 2) อุณหภูมิการอบเบื้องตนในการพลาสมา 
(Plasma Prebake Temperature) โดยการครอบปดตัว
ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control) หลังจากการ
ปรับอุณหภูมิไวที่ 210 oF ดังรูปที่ 7 เพื่อปองกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากพนักงานทําการปรับเปลี่ยน
อุณหภูมิการอบเบื้องตนในการพลาสมาผิดพลาด และ (3) 
เวลาในการพลาสมา (Plasma Time) โดยทําการ          
สุมตรวจสอบชิ้นงานหลังกระบวนการทําความสะอาดดวย 
พลาสมา 3 แผน (Panel) หลังทุกรอบการผลิต (Cycle)  
วาไดมีการผานกระบวนการหรือไมดวยการตรวจสอบ     
สีพ้ืนผิวของทองแดงวามีการเปลี่ยนแปลงของสีจากการ 
พลาสมา ดังรูปที่ 8 หลังจากนั้นจึงปรับปรุงเอกสารการ
ควบคุมกระบวนการผลิตที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 6 การปองกันความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได 
กับเวลาในการอัลตราโซนิค (Ultrasonic Time) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 7 การปองกันความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นไดกับ
อุณหภูมิการอบเบื้องตนในการพลาสมา  

(Plasma Prebake Temp) 

 
ไมผานพลาสมา – พื้น

ผิวทองแดงมันและสีออน
ผานพลาสมา – พื้น

ผิวทองแดงดานและสีเขม
 

  

 

 

 

รูปท่ี 8 การปองกันความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นไดกับ
เวลาในการพลาสมา (Plasma Time) 

5.  สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวาตัวแปร  เวลาในการพลาสมา 
(Plasma Time) อุณหภูมิการอบเบื้องตนในการพลาสมา 
(Plasma Prebake Temperature) เวลาในการอัลตรา
โซนิค (Ultrasonic Time) มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ต อค า คว ามแข็ งแรงของการดึ งลอก  ซึ่ งมี สมการ
ความสัมพันธดังนี้ 

 

 

Peel Strength = 62.062 + (0.023 x Ultrasonic 

Time) - (0.418 x Plasma Prebake Temperature) + 

(0.967 x Plasma Time) - (0.004 x Ultrasonic 

Time2) + (0.001 x Plasma Prebake Temperature2) 

- (0.035 x Plasma Time2) + (0.001 x Ultrasonic 
Time x Plasma Prebake Temperature)  
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การปรับปรุงคาความแข็งแรงของการดึงลอกเกิดขึ้น
โดยการลดอุณหภูมิการอบเบื้องตนในการพลาสมาจากคา
ปกติที่ 250 oF ไปที่ 210 oF โดยคงคาเวลาในการอัลตรา 
โซนิคและคาเวลาในการพลาสมาเอาไว  ซึ่งสามารถ
ปรับปรุงคาความแรงของการดึงลอกจากประมาณ 14.77 
lbs./inch เปน ประมาณ 16.64 lbs./inch รวมทั้งมีชวง
ของตัวแปรหลักที่มีเสถียรภาพคือ เวลาในการอัลตรา      
โซนิคในชวงระหวาง 20 วินาที – 30 วินาที และเวลาใน
การพลาสมาในชวงระหวาง 10 นาที – 15 นาที                 
ณ อุณหภูมิการอบเบื้องตนในการพลาสมาที่ 210 oF 

ซึ่งมีการจัดทําแผนควบคุมตัวแปร เวลาในการอัลตรา
โซนิคโดยการครอบปดตัวควบคุมเวลา (Timer) อุณหภูมิ
การอบเบื้องตนในการพลาสมาโดยการครอบปดตัว
ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control) และเวลาใน
การพลาสม าโดยทํ าการสุมตรวจสอบชิ้นงานหลั ง
กระบวนการวาไดมีการผานกระบวนการหรือไม ทั้งนี้รูปที่ 
9 แสดงถึงสรุปภาพรวมและผลการวิเคราะหและควบคุม

ตัวแปรที่มีผลตอคาความแข็งแรงของการดึงลอกระหวาง
แผงวงจรแบบออนและแผนเสริมกําลังวาเก 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

ไดกระบวนที่มีความเปนไปได  4 กระบวนการ
จากท้ังหมด 31 กระบวนการโดยการศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ

ไดกระบวนผลิตหลัก 3 กระบวนการจากที่มีความ
เปนไปได 4 กระบวนการโดยการทดลองแบบ 2k

ไดข้ันตอนการผลิตยอย 4 ข้ันตอนจากทั้งหมด 5 
ข้ันตอน (จาก 3 กระบวนการผลิต) โดยการ
ทดลองแบบ 2k

ไดตัวแปรหลัก 6 ตัวแปรจากทั้งหมด 48 ตัวแปร (จาก 3 
กระบวนการผลิต) โดยแผงผังเหตุและผล  (C&E Matrix) การ
วิเคราะหปญหาและผลกระทบ (FMEA) และการทดสอบ
สมมติฐานแบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA)

ไดตัวแปรหลักท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 3 ตัวแปรจาก
ท้ังหมด 6 ตัวแปร พรอมท้ังสมการความสัมพันธ การปรับคา
ความแข็งแรงและชวงของตัวแปรดังกลาวท่ีมีเสถียรภาพโดย
การทดลองแบบ 2k และแบบสวนประสมกลาง (Central 
Composite Design; CCD)

จัดทําแผนควบคุม 3 ตัวแปรโดยการปองกันความ
ผิดพลาด (Error Proof)

6. จัดทําแผนควบคุม (Control) ตัวแปรหลักใน
กระบวนการผลิต

ไดกระบวนที่มีความเปนไปได  4 กระบวนการ
จากท้ังหมด 31 กระบวนการโดยการศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ

ไดกระบวนผลิตหลัก 3 กระบวนการจากที่มีความ
เปนไปได 4 กระบวนการโดยการทดลองแบบ 2k

ไดข้ันตอนการผลิตยอย 4 ข้ันตอนจากทั้งหมด 5 
ข้ันตอน (จาก 3 กระบวนการผลิต) โดยการ
ทดลองแบบ 2k

ไดตัวแปรหลัก 6 ตัวแปรจากทั้งหมด 48 ตัวแปร (จาก 3 
กระบวนการผลิต) โดยแผงผังเหตุและผล  (C&E Matrix) การ
วิเคราะหปญหาและผลกระทบ (FMEA) และการทดสอบ
สมมติฐานแบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA)

ไดตัวแปรหลักท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 3 ตัวแปรจาก
ท้ังหมด 6 ตัวแปร พรอมท้ังสมการความสัมพันธ การปรับคา
ความแข็งแรงและชวงของตัวแปรดังกลาวท่ีมีเสถียรภาพโดย
การทดลองแบบ 2k และแบบสวนประสมกลาง (Central 
Composite Design; CCD)

จัดทําแผนควบคุม 3 ตัวแปรโดยการปองกันความ
ผิดพลาด (Error Proof)

1. วิเคราะหหากระบวนการท่ีมีความเปนไปได
(Potential Critical Processes) ซ่ึงอาจมีผลตอคา

ความแข็งแรงของการดึงลอก

รูปท่ี 9 สรุปภาพรวมและผลการวิเคราะหและควบคุม 
ตัวแปรที่มีผลตอคาความแข็งแรงของการดึงลอกระหวาง

แผงวงจรแบบออนและแผนเสริมกําลัง
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