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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีเพื่อลดการเสียรูปของกรอบยดึในกระบวนการประกอบช้ินส่วนหนา้จอโทรศพัทมื์อถือ 
โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและการออกแบบการทดลอง ขั้นตอนการด าเนินงานเร่ิมตน้จากการ
ใชแ้ผนภูมิเหตุและผลวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีเป็นไปไดท่ี้ส่งผลต่อการเสียรูปของกรอบยึด โดยการระดมสมองจากผูเ้ช่ียวชาญ
และพิจารณาเลือกปัจจยัท่ีมีล  าดบัความส าคญั 5 ล  าดบัแรกมาท าการศึกษาและวเิคราะห์หาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ
ช้ินงานดว้ยการออกแบบการทดลองแบบ Plackett-Burman ซ่ึงในการทดลองน้ีจะศึกษาปัจจยัละ 2 ระดบั และทดลองซ ้ า 
2 คร้ังท่ีระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 ปัจจยัท่ีท าการศึกษาทั้ง 5 ปัจจยัไดแ้ก่ ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของกรอบยึดออกจากแท่น
รองท่ีระดบั 100.0 mm/s และ 140.0 mm/s, องศาของมุมแท่นรองท่ีระดบั 3.0 mm และ 5.0 mm, องศาของทิศทาง
แผ่นฟิล์มหลงัจากการแยกจากกรอบยึดท่ีระดบั 90° และ 45°, ระยะกรอบยึดท่ียืดออกจากแท่นรองเพื่อรอหัวจบัหยิบท่ี
ระดบั 0.0 mm และ 5.0 mm และระยะความสูงท่ีหัวจบัหยิบกรอบยึด 0.025 mm และ 0.045 mm ผลการทดลองจาก 
Plackett-Burman พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเสียรูปของกรอบยดึท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของ
กรอบยดึออกจากแท่นรองและระยะความสูงท่ีหวัจบัหยบิกรอบยดึ หลงัจากนั้นน าปัจจยัทั้ง 2 พิจารณาดว้ยการออกแบบการ
ทดลองแบบ 3k Factorial Design โดยก าหนดปัจจยัเป็น 3 ระดบัคือ ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของกรอบยึดออกจากแท่น
รองท่ีระดับ 100.0 mm/s, 120.0 mm/s,140.0 mm/s และระยะความสูงท่ีหัวจับหยิบกรอบยึด 0.025 mm, 0.035 

mm, 0.045 mm ผลจากการวิเคราะห์พบว่าค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือท่ีระดบัความเร็วในการเคล่ือนท่ีของกรอบยึดออกจาก
แท่นรองเท่ากบั 140.0 mm/s  และท่ีระยะความสูงท่ีหัวจบัหยิบกรอบยึดเท่ากบั 0.045 mm สามารถลดปริมาณของเสีย
จากเดิมร้อยละ 8.65 เหลือเพียงร้อยละ 3.29 ส่งผลใหส้ามารถลดมูลค่าความสูญเสียไดร้้อยละ 5.25 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to reduce the deformation of shading sheet in the mobile 

phone display component assembly process with the application of statistical process control and 
design of experiments techniques.  The research methodologies began with identifying the possible 
root cause of deformation problem with cause and effect diagram and experts brainstorming.  The top 
five important factors were selected and analyzed by Plackett-Burman design with 2 levels and 2 
replicates at a significant level of 0.05.  The five factors were studied in this research included feeding 
speed of pickers; 100.0 mm/s and 140.0 mm/s, angle of edge of feeding table; 3.0 mm and 5.0 mm, 
angle of plate from feeding table; 90° and 45°, distance of shading sheet from the edge of feeding 
table; 0.0 mm and 5.0 mm, and height between picker and feeding table; 0.025 mm and 0.045 mm. 
The experimental result from Plackett-Burman design illustrated that only two factors; feeding speed 
of pickers and height between picker and feeding table gave a statistically significant impact on 
deformation at a significant level of 0. 05.  Then 3k factorial design with response optimizer were 
consequently applied to analyzed feeding speed of pickers at 100.0, 120.0, 140.0 mm/ s and height 
between pickers and feeding table at 0.025, 0.035, 0.045 mm. The optimal level of feeding speed of 
pickers and height between pickers and feeding table were 140.0 mm/s and 0.045 mm., respectively. 
After implementation, the deformation of shading sheet decreased from 8.65%  to 3.29%  leading to 
company’s loss value reduction with 5.25% 
Keyword: Deformation, Design of Experiments, Plackett-Burman, 3k Factorial Design  
 
1. บทน า 

โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นสมาร์ทโฟน
เป็นหน่ึงในอุปกรณ์ส่ือสารท่ีได้รับความนิยมและมีการ
พฒันาอยา่งรวดเร็ว องคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัของสมาร์ท
โฟนก็คือหน้าจอ (Display) การผลิตหน้าจอโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นหนา้จอท่ีเรียกวา่ “Back light” เป็นหนา้จอท่ี
ใชแ้สงจากหลอด LED เพื่อให้ความสว่างแก่ผูใ้ชง้าน ใน
การประกอบวตัถุดิบต่างๆ เข้าด้วยกันโดยทั่วไปจะใช้
เคร่ืองจกัร โดยการน าแผน่ฟิลม์ชนิดต่างๆ มาประกอบกนั
ทีละช้ินๆ จนกระทั่งไดต้ามข้อก าหนดท่ีได้ออกแบบไว ้
กระบวนการประกอบจะแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการคือ 
กระบวนการการประกอบย่อย และ กระบวนการการ
ประกอบหลกัลกัษณะการท างานของทั้ง 2 กระบวนการ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันคือใช้หุ่นยนต์ในการประกอบ
เหมือนกนั โดยจะประกอบแผน่ฟิลม์ทีละแผน่ตามขั้นตอน
ท่ีก าหนด เพียงแค่วตัถุดิบท่ีน ามาประกอบจะเป็นคนละ
ช นิ ดกัน เท่ านั้ น ซ่ึ งก ระบ วนการป ระกอบ ย่อ ยจะ
ป ระก อบ ด้ ว ย  LGP, Reflector แ ล ะ  Lam-chassis      

ดัง รูป ท่ี  1  ส่ วนกระบวนการการประกอบหลักจะ

ประกอบด้วย  Diffuser, Spacer, Prism sheet และ 
Shading sheet ดงัรูปท่ี 2 

 

 

รูปที่ 1 กระบวนการประกอบยอ่ย 
 

 

รูปที่ 2 กระบวนการการประกอบหลกั 
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ในการทดลองคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาการประกอบ
หน้าจอสมาร์ทโฟนของบริษัทกรณีศึกษา  ผลิตช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยสนใจเฉพาะกระบวนการการประกอบ 

เน่ืองจากวัตถุดิบ ท่ีใช้มีราคาค่อนข้างสูง  และมี
ปริมาณของเสียสูง เม่ือเทียบกบักระบวนการประกอบยอ่ย 
โดยวตัถุดิบจะมีทั้ งหมด 4 ชนิด ได้แก่ แผ่นดิฟฟิวเซอร์
(Diffuser)  แผ่นส เป เซอ ร์  (Spacer)  แผ่นป ริ ซึม ชีท
(Prism Sheet) และกรอบยึด(Shading Sheet) แต่ละ
ชนิดจะมีหน้าท่ีแตกต่างกันออกไป โดยอาศยัคุณสมบัติ
และคุณลกัษณะเฉพาะตวัของตวัวตัถุดิบเอง 

จากรูปท่ี 3 จะเห็นไดว้า่สถานีท่ีเกิดขอ้บกพร่องมาก
ท่ี สุดคือกรอบยึด  (Shading sheet)  คิดเป็น  81.03% 
ปริมาณของเสียทั้งหมด เน่ืองจากตวัวตัถุดิบมีลกัษณะเป็น
กรอบกาว ท าใหเ้กิดการเสียรูปไดง่้าย  

 

 
รูปที่ 3 ปริมาณของเสียในกระบวนการการประกอบหลกั 

 
ตารางที่  1 ค่าเฉ ล่ียของเสียต่อเดือนในกระบวนการ
ประกอบกรอบ ตั้งแต่ เมษายน 2558 ถึง สิงหาคม 2558 

วตัถุดิบ 
ของเสียเฉล่ีย 

(ช้ิน)/เดือน  
%ของเสียเฉล่ีย/

เดือน  
Diffuser 1,765 0.41% 
Spacer 4,779 1.11% 
Prism Sheet 2,152 0.50% 
Shading Sheet 37,137 8.65% 

 
จากการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เมษายน 2558 ถึง สิงหาคม 

2558 พบว่า กรอบยึด (Shading sheet) มีปริมาณของ
เสียสู งถึง  37,137 ช้ิน ต่อ เดือน  จากจ านวนการผลิต

ทั้งหมด 429,108 ช้ินต่อเดือน คิดเป็นอตัราส่วนของเสียท่ี
เกิดข้ึนจากปัญหากรอบยึด (Shading sheet) มีค่าเท่ากบั 
8.65% ดงัตารางท่ี 1 

จากปัญหาดงักล่าวท าให้กระบวนการผลิตมีตน้ทุนท่ี
เพิ่มมากข้ึน เส่ียงท่ีจะท าให้องคก์รอยูใ่นสภาวะขาดทุนได ้
ดงันั้น งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะลดปริมาณของการเสีย
รูปของกรอบยึดลงให้ไดอ้ย่างน้อย  50.0% จากปริมาณ
ของเสียเฉล่ียต่อเดือนเดิมท่ี 8.65% 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ท ด ล อ ง  ( Design of 

Experiments: DOE) เป็นเคร่ืองมือทางสถิติท่ีน ามาใช้
ในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคา้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เป ล่ี ยน แป ล งขอ งตัวแป รตอบสน อ ง  (Response 

Variable) เม่ือค่าปัจจยั (Factor) เปล่ียนแปลงไปนั้นมีผล
ท าให้ตวัแปรตอบสนองเปล่ียนแปลงหรือไม่และอย่างไร 
เม่ือทราบความสัมพนัธ์ดงักล่าวแลว้สามารถออกแบบค่า
ของปัจจัยให้ตรงกับค่าท่ีท าให้ได้ค่าตัวแปรตอบสนอง
เป็นไปตาม ท่ีต้องการ  [1] เทคนิคการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล  ท่ีนิยมน าไปประยุกต์ในการหาสภาวะท่ี
เหมาะสมในวงการอุตสาหกรรม  ได้แก่การทดลอง 2k

แฟคทอเรียลแบบเพิ่มจุดก่ึงกลาง ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้
เม่ือพื้นฐานของการทดลองแบบแฟคทอเรียลมีจ านวนการ
ทดลองท่ีไม่มากนัก  สามารถสรุปผลการศึกษาด้วย
นัยส าคญัทางสถิติและง่ายต่อความเขา้ใจเพื่อน าไปใชใ้น
เชิงปฏิบติั [1] ดงัตวัอยา่ง การลดของเสียในกระบวนการ
ข้ึนรูปด้วยความร้อนถาดบรรจุฮาร์ดดิสก์ 2.5 [2] ซ่ึงน า
ปัจจยัท่ีมีล  าดบัความส าคญั 3 อนัดบัแรกมาท าการพิจารณา 
โดยใช้ เท ค นิ คก ารออกแบบการทดลองแบบ เชิ ง
แฟคทอเรียล 2K (2K Factorial Design) ซ่ึงได้ทดลอง
แบบ 23 ออกแบบใหใ้ช ้Full Factorial และท าซ ้ า 2 คร้ัง 
ซ่ึงผลการทดลองสามารถลดของเสียจากเดิม 3.53% เหลือ
เพียง 0.93%  

ว.สุมะลิ และ ร.กาญจนะ

158



ในการทดลองคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาการประกอบ
หน้าจอสมาร์ทโฟนของบริษัทกรณีศึกษา  ผลิตช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยสนใจเฉพาะกระบวนการการประกอบ 

เน่ืองจากวัตถุดิบ ท่ีใช้มีราคาค่อนข้างสูง  และมี
ปริมาณของเสียสูง เม่ือเทียบกบักระบวนการประกอบยอ่ย 
โดยวตัถุดิบจะมีทั้ งหมด 4 ชนิด ได้แก่ แผ่นดิฟฟิวเซอร์
(Diffuser)  แผ่นส เป เซอ ร์  (Spacer)  แผ่นป ริ ซึม ชีท
(Prism Sheet) และกรอบยึด(Shading Sheet) แต่ละ
ชนิดจะมีหน้าท่ีแตกต่างกันออกไป โดยอาศยัคุณสมบัติ
และคุณลกัษณะเฉพาะตวัของตวัวตัถุดิบเอง 

จากรูปท่ี 3 จะเห็นไดว้า่สถานีท่ีเกิดขอ้บกพร่องมาก
ท่ี สุดคือกรอบยึด  (Shading sheet)  คิดเป็น  81.03% 
ปริมาณของเสียทั้งหมด เน่ืองจากตวัวตัถุดิบมีลกัษณะเป็น
กรอบกาว ท าใหเ้กิดการเสียรูปไดง่้าย  

 

 
รูปที่ 3 ปริมาณของเสียในกระบวนการการประกอบหลกั 

 
ตารางที่  1 ค่าเฉ ล่ียของเสียต่อเดือนในกระบวนการ
ประกอบกรอบ ตั้งแต่ เมษายน 2558 ถึง สิงหาคม 2558 

วตัถุดิบ 
ของเสียเฉล่ีย 

(ช้ิน)/เดือน  
%ของเสียเฉล่ีย/

เดือน  
Diffuser 1,765 0.41% 
Spacer 4,779 1.11% 
Prism Sheet 2,152 0.50% 
Shading Sheet 37,137 8.65% 

 
จากการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เมษายน 2558 ถึง สิงหาคม 

2558 พบว่า กรอบยึด (Shading sheet) มีปริมาณของ
เสียสู งถึง  37,137 ช้ิน ต่อ เดือน  จากจ านวนการผลิต

ทั้งหมด 429,108 ช้ินต่อเดือน คิดเป็นอตัราส่วนของเสียท่ี
เกิดข้ึนจากปัญหากรอบยึด (Shading sheet) มีค่าเท่ากบั 
8.65% ดงัตารางท่ี 1 

จากปัญหาดงักล่าวท าให้กระบวนการผลิตมีตน้ทุนท่ี
เพิ่มมากข้ึน เส่ียงท่ีจะท าให้องคก์รอยูใ่นสภาวะขาดทุนได ้
ดงันั้น งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะลดปริมาณของการเสีย
รูปของกรอบยึดลงให้ไดอ้ย่างน้อย  50.0% จากปริมาณ
ของเสียเฉล่ียต่อเดือนเดิมท่ี 8.65% 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ท ด ล อ ง  ( Design of 

Experiments: DOE) เป็นเคร่ืองมือทางสถิติท่ีน ามาใช้
ในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคา้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
เป ล่ี ยน แป ล งขอ งตัวแป รตอบสน อ ง  (Response 

Variable) เม่ือค่าปัจจยั (Factor) เปล่ียนแปลงไปนั้นมีผล
ท าให้ตวัแปรตอบสนองเปล่ียนแปลงหรือไม่และอย่างไร 
เม่ือทราบความสัมพนัธ์ดงักล่าวแลว้สามารถออกแบบค่า
ของปัจจัยให้ตรงกับค่าท่ีท าให้ได้ค่าตัวแปรตอบสนอง
เป็นไปตาม ท่ีต้องการ  [1] เทคนิคการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล  ท่ีนิยมน าไปประยุกต์ในการหาสภาวะท่ี
เหมาะสมในวงการอุตสาหกรรม  ได้แก่การทดลอง 2k

แฟคทอเรียลแบบเพิ่มจุดก่ึงกลาง ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้
เม่ือพื้นฐานของการทดลองแบบแฟคทอเรียลมีจ านวนการ
ทดลองท่ีไม่มากนัก  สามารถสรุปผลการศึกษาด้วย
นัยส าคญัทางสถิติและง่ายต่อความเขา้ใจเพื่อน าไปใชใ้น
เชิงปฏิบติั [1] ดงัตวัอยา่ง การลดของเสียในกระบวนการ
ข้ึนรูปด้วยความร้อนถาดบรรจุฮาร์ดดิสก์ 2.5 [2] ซ่ึงน า
ปัจจยัท่ีมีล  าดบัความส าคญั 3 อนัดบัแรกมาท าการพิจารณา 
โดยใช้ เท ค นิ คก ารออกแบบการทดลองแบบ เชิ ง
แฟคทอเรียล 2K (2K Factorial Design) ซ่ึงได้ทดลอง
แบบ 23 ออกแบบใหใ้ช ้Full Factorial และท าซ ้ า 2 คร้ัง 
ซ่ึงผลการทดลองสามารถลดของเสียจากเดิม 3.53% เหลือ
เพียง 0.93%  

นอกจากน้ียงัถูกน าไปใชใ้นการศึกษาการออกแบบ
การทดลองแบบแฟคทอเรียล เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเคลือบแลกเกอร์บนแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก [3] 
โดยใชห้ลกัการทดลองแบบแฟคทอเรียลท่ีเพิ่มจุดก่ึงกลาง 
ประกอบด้วย  3 ปัจจัย ซ่ึงผลการวิเคราะห์ได้น ามาหา
สภาวะท่ีเหมาะสมโดยใช ้การวิเคราะห์ผลลพัธ์ท่ีเหมาะสม 
(Response Optimizer) ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า น ้ าหนัก
แลกเกอร์ต่อพื้นท่ี  8.5 กรัมต่อตารางเมตร อุณหภูมิบ่ม 
125 องศาเซลเซียส  เวลาท่ีใช้บ่ม  13 นาที เป็นสภาวะท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุด 

 
3.  ขั้นตอนการด าเนินงานวจิัย 

ลักษณะของกรอบยึดท่ีมีลักษณะท่ีดีและตัวอย่าง
ลกัษณะของการเสียรูปของกรอบยดึจะแสดงดงัรูปท่ี  4  

 

 
(ก) 

 
 (ข) 

รูปที่ 4 ลกัษณะของกรอบยดึ; (ก) ลกัษณะกรอบยดึท่ีดี,                  
(ข) ลกัษณะกรอบยดึเสียรูป 

 
3.1 การคดักรองปัจจัยเบื้องต้น 

ปัญหาในการวิจยัคร้ังน้ีคือ การเสียรูปของกรอบยึด 
ปัจจัยต่าง ๆ ถูกน ามารวบรวม  โดยการระดมสมองจาก
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อคดักรองปัจจยัเบ้ืองตน้  

กระบวนการการประกอบหลักสามารถอธิบายได้
ตามรูปท่ี 5 ซ่ึงสถานีกรอบยึด (Shading sheet) จะเป็น
สถานีสุดทา้ยก่อนเป็นช้ินงานสมบูรณ์ (Finish goods) 
 

รูปที่ 5 ล าดบัขั้นตอนของกระบวนการการประกอบหลกั 
 

เร่ิมจากหัวจบัจะเคล่ือนท่ีลงมาหยิบจบักรอบยึดใน
ต าแหน่งท่ีได้ก าหนดไว้ โดยท่ีกรอบยึดและหัวจับจะ
เคล่ือนท่ีไปขา้งหน้าดว้ยความเร็วท่ีเท่ากนัอย่างสม ่าเสมอ 
หวัจบัจะใชล้มดูดในการหยบิจบักรอบยดึเพื่อแยกกรอบยดึ
ออกจากแผน่ฟิลม์ หลงัจากนั้นหวัจบัท่ีมีกรอบยดึจะเคล่ือน
ไปดา้นหนา้ เพื่อตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของกรอบ
ยดึวา่เป็นตามภาพมาตรฐานท่ีควรจะเป็นหรือไม่ หากภาพ 
ณ ขณะนั้ นมีลกัษณะตามท่ีก าหนด หัวจับจะสามารถท า
ค าสั่งต่อไปได้ แต่ถา้หากมีลกัษณะไม่ได้ตามมาตรฐาน 
เคร่ืองจักรจะมีการร้องเตือน (Alarm) ออกมา หลงัจาก
ส้ินสุดการตรวจสอบคุณภาพของกรอบยดึแลว้ (ในกรณีท่ี
กรอบยดึไดต้ามมาตรฐาน) หัวจบัจะน ากรอบยดึมาวางบน 
Lam-Chassis เป็นอนัจบกระบวนการ ซ่ึงแสดงดงัรูปท่ี 6 

 

 
รูปที่ 6 ขั้นตอนของการประกอบกรอบยดึลงบนช้ินงาน 
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รูปที่ 7 สาเหตุและปัจจยัท่ีสามารถส่งผลต่อการเสียรูปของกรอบยดึ 
 

จากนั้นวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 และหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลดการเสีย
รูปของกรอบยดึ เม่ือไดปั้จจยัและระดบัท่ีเหมาะสมแลว้ ให้
น าผลลัพธ์ ท่ีได้ไปทดสอบในกระบวนการผลิตและ
เปรียบเทียบก่อนและหลงัปรับปรุง  

การคัดกรองปัจจัยเบ้ืองต้น  เป็นการวิเคราะห์หา
สาเหตุท่ีท าให้เกิดการเสียรูปของกรอบยึด ขั้นตอนน้ีมีการ
ระดมความคิดเห็นจากทีมงานวิศวกรท่ีมีประสบการณ์และ
มีความเช่ียวชาญในกระบวนการผลิต เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์
คน้หาสาเหตุ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดของเสียดว้ยแผนผงั
ก้ างป ล า  ดั ง รูป ท่ี  7 ห ลังจ ากกรอ งปั จจัย เบ้ื อ งต้น 
(Screening Factor) แลว้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเสียรูป
ของกรอบยึดจะถูกออกแบบการทดลองด้วยเทคนิค 
Plackett-Burman  

โดยจะท าการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับต ่า (Low) 

และระดับสูง  (high)  เพื่ อหาปัจจัยท่ี มีนัยส าคัญ  เม่ือ
สามารถก าหนดระดบัปัจจยัไดค้รบถว้นแลว้ จากนั้นจะน า
ปัจจยัมาท าการทดลองตามขอ้มูลท่ีก าหนด ดว้ยเทคนิคการ
ออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดบั  (3k 

Factorial design) เพื่อหาระดับปัจจัยท่ีเหมาะสม  การ
ทดลองจะก าหนดระดบัของปัจจยัเป็น 3 ระดบั คือ ระดบั
ต ่า (Low) ระดบักลาง (Medium) และระดบัสูง (High) 

ทั้ งน้ีน าระดับของปัจจัยท่ีได้ท าการทดลองเบ้ืองต้นมา
ก าหนดค่าระดบักลาง  
3.2 การวิเคราะห์ผลการทดลองและหาสภาวะที่เหมาะสม 
(Response optimizer) 

จากการทดลองจากการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ
สามระดับ (3k Factorial design) จะน าผลการทดลอง
ทั้ งหมดไปวิเคราะห์ด้วย Response Optimizer เพื่อหา
ระดบัปัจจยัท่ีเหมาะสมกบัการเกิดของเสียอนัเน่ืองมาจาก
การเสียรูป ในกระบวนการการประกอบกรอบ โดยศึกษา
ระดบัปัจจยัท่ีมีผลอย่างมีนัยส าคญั ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
3.3 การเปรียบเทยีบผลก่อนและหลงัปรับปรุง 

ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการออกแบบการ
ทดลองมาท าการทดลองจริง โดยจะเร่ิมทดลองจริงใน
เดือนเมษายน 2559 เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 
เมษายน 2558 ถึง สิงหาคม 2558 เท่ากบั 8.65% 

 
4.  ผลการด าเนินการวิจัย 
4.1 ผลการคัดกรองปัจจัยเบื้องต้น  

หลังจากมีการระดมสมองและวิเคราะห์หาสาเหตุ
ร่วมกบัทีมวิศวกรผูมี้ประสบการณ์ในดา้นการออกแบบ
และกระบวนการผลิต ในกรณีศึกษาเพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการเสียรูปของกรอบยึด จากผงัเหตุและผล (Cause 

วิธีการ 

องศาของแผน่ฟิลม์หลกัจากแยกออกจากกรอบยดึ 
ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของ
กรอบยดึออกจากแท่นรอง 

ขาดทกัษะในการ
แกไ้ขปัญหา 

วตัถุดิบ 

เคร่ืองจกัร พนกังาน 

วตัถุดิบไม่ได้
มาตรฐาน 

การปรับตั้ง Software 
ไม่เหมาะสม 

องศาของมุมแท่นรอง 

แท่นรองสึกหรอ 

ไม่ท าความสะอาดบริเวณ
เคร่ืองจกัรท างาน 

กรอบยดึ
เสียรูป 

ระยะกรอบยดึท่ียืน่ออกจากแท่นรองเพื่อรอหวัจบั 

การปรับค่า Hardware ไม่เหมาะสม 

ระยะความสูงท่ีหวัจบัหยิบกรอบยดึ 
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รูปที ่7 สาเหตุและปัจจยัท่ีสามารถส่งผลต่อการเสียรูปของกรอบยดึ 
 

จากนั้นวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 และหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการลดการเสีย
รูปของกรอบยดึ เม่ือไดปั้จจยัและระดบัท่ีเหมาะสมแลว้ ให้
น าผลลัพธ์ ท่ีได้ไปทดสอบในกระบวนการผลิตและ
เปรียบเทียบก่อนและหลงัปรับปรุง  

การคัดกรองปัจจัยเบ้ืองต้น  เป็นการวิเคราะห์หา
สาเหตุท่ีท าให้เกิดการเสียรูปของกรอบยึด ขั้นตอนน้ีมีการ
ระดมความคิดเห็นจากทีมงานวิศวกรท่ีมีประสบการณ์และ
มีความเช่ียวชาญในกระบวนการผลิต เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์
คน้หาสาเหตุ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดของเสียดว้ยแผนผงั
ก้ างป ล า  ดั ง รูป ท่ี  7 ห ลังจ ากกรอ งปั จจัย เบ้ื อ งต้น 
(Screening Factor) แลว้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเสียรูป
ของกรอบยึดจะถูกออกแบบการทดลองด้วยเทคนิค 
Plackett-Burman  

โดยจะท าการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับต ่า (Low) 

และระดับสูง  (high)  เพื่ อหาปัจจัยท่ี มีนัยส าคัญ  เม่ือ
สามารถก าหนดระดบัปัจจยัไดค้รบถว้นแลว้ จากนั้นจะน า
ปัจจยัมาท าการทดลองตามขอ้มูลท่ีก าหนด ดว้ยเทคนิคการ
ออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดบั  (3k 

Factorial design) เพื่อหาระดับปัจจัยท่ีเหมาะสม  การ
ทดลองจะก าหนดระดบัของปัจจยัเป็น 3 ระดบั คือ ระดบั
ต ่า (Low) ระดบักลาง (Medium) และระดบัสูง (High) 

ทั้ งน้ีน าระดับของปัจจัยท่ีได้ท าการทดลองเบ้ืองต้นมา
ก าหนดค่าระดบักลาง  
3.2 การวิเคราะห์ผลการทดลองและหาสภาวะที่เหมาะสม 
(Response optimizer) 

จากการทดลองจากการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ
สามระดับ (3k Factorial design) จะน าผลการทดลอง
ทั้ งหมดไปวิเคราะห์ด้วย Response Optimizer เพื่อหา
ระดบัปัจจยัท่ีเหมาะสมกบัการเกิดของเสียอนัเน่ืองมาจาก
การเสียรูป ในกระบวนการการประกอบกรอบ โดยศึกษา
ระดบัปัจจยัท่ีมีผลอย่างมีนัยส าคญั ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
3.3 การเปรียบเทยีบผลก่อนและหลงัปรับปรุง 

ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าผลท่ีไดจ้ากการออกแบบการ
ทดลองมาท าการทดลองจริง โดยจะเร่ิมทดลองจริงใน
เดือนเมษายน 2559 เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 
เมษายน 2558 ถึง สิงหาคม 2558 เท่ากบั 8.65% 

 
4.  ผลการด าเนินการวิจัย 
4.1 ผลการคัดกรองปัจจัยเบื้องต้น  

หลังจากมีการระดมสมองและวิเคราะห์หาสาเหตุ
ร่วมกบัทีมวิศวกรผูมี้ประสบการณ์ในดา้นการออกแบบ
และกระบวนการผลิต ในกรณีศึกษาเพื่อหาปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการเสียรูปของกรอบยึด จากผงัเหตุและผล (Cause 

วิธีการ 

องศาของแผน่ฟิลม์หลกัจากแยกออกจากกรอบยดึ 
ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของ
กรอบยดึออกจากแท่นรอง 

ขาดทกัษะในการ
แกไ้ขปัญหา 

วตัถุดิบ 

เคร่ืองจกัร พนกังาน 

วตัถุดิบไม่ได้
มาตรฐาน 

การปรับตั้ง Software 
ไม่เหมาะสม 

องศาของมุมแท่นรอง 

แท่นรองสึกหรอ 

ไม่ท าความสะอาดบริเวณ
เคร่ืองจกัรท างาน 

กรอบยดึ
เสียรูป 

ระยะกรอบยดึท่ียืน่ออกจากแท่นรองเพื่อรอหวัจบั 

การปรับค่า Hardware ไม่เหมาะสม 

ระยะความสูงท่ีหวัจบัหยิบกรอบยดึ 

and Effect Diagram) พบวา่มีทั้งหมด 5 ปัจจยัท่ีน่าจะมี
อิทธิพลต่อการเสียรูปอยา่งมีนัยส าคญั โดยทั้ง 5 ปัจจยัจะ
แสดงดงัรูปท่ี 8 ถึง 12 

 

 
รูปที่ 8 ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของกรอบยดึออกจาก 

แท่นรอง 
 

 
รูปที่ 9 องศาของมุมแท่นรองหลงัจากแยกออกจาก     

กรอบยดึ 
 
 

 

รูปที่ 10 องศาทิศทางแผน่ฟิลม์ 
 

 
รูปที่ 11 ระยะกรอบยดึท่ียืน่ออกจากแท่นรอง                       

เพื่อรอหวัจบัหยบิ 
 

 
รูปที่ 12 ระยะความสูงท่ีหวัจบัหยบิกรอบยดึ 

 
ตารางที่ 2 ระดบัของปัจจยัท่ีใชใ้นการทดลอง 

ปัจจยั สญัลกัษณ์ 
ระดบัของปัจจยั 

ระดบัต ่า (Low) ระดบัสูง (High) หน่วย (Unit) 

ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของกรอบยดึออกจากแท่นรอง A 100.0 140.0 
มิลลิเมตร/
วนิาที 

องศาของมุมแท่นรอง B 3.0 5.0 มิลลิเมตร 
องศาของทิศทางแผน่ฟิลม์หลงัจากแยกจากกรอบยดึ C 90.0 45.0 องศา 
ระยะกรอบยดึท่ียดืออกจากแท่นรอง เพื่อรอหวัจบัหยบิ D 0.0 5.0 มิลลิเมตร 
ระยะความสูงท่ีหวัจบัหยบิกรอบยดึ E 0.025 0.045 มิลลิเมตร 

 
หลังจากมีการระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการเสียรูปของกรอบยึดเบ้ืองตน้พบว่า ปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัมีทั้ งหมด 5 ปัจจยั ดงัตารางท่ี 2 แสดงระดบั
ของปัจจยันั้นๆ (โดยทัว่ไปสถานีการประกอบกรอบยึดจะ
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ใชค้่าต่าง ๆ ในช่วงท่ีมีการระบุดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงเป็นค่าท่ีใช้
จริง ณ  ปัจจุบนั) เพื่อใชห้าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเสียรูป
ของกรอบยึดโดยน ามาด าเนินการทดลองเบ้ืองตน้โดยใช้
การทดลองแบบ Plackett-Burman เพื่อทดสอบถึงความ
มีนัยส าคัญของปัจจัยท่ีระดับ  0.05 โดยขั้ นตอนการ
ทดสอบ จะประกอบดว้ย 5 ปัจจยั แต่ละปัจจยัมี 2 ระดบั 
และทดลองซ ้ า ท่ี ระดับ ปั จจัย ต่ าง  ๆ  เป็ น จ านวน  2 
Replicate จ านวนท่ีใชท้ดสอบทั้งหมดรวม 24 คร้ัง ซ่ึงจะ
แสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดลองจากการออกแบบการทดลองแบบ 
Plackett-Burman 

ล าดบั A B C D E 
จ านวนของ
เสีย (ช้ิน) 

1 140 3 45 0 0.025 4 
2 140 5 90 5 0.025 3 
3 100 5 45 0 0.045 8 
4 140 3 45 5 0.025 4 
5 140 5 90 5 0.045 5 
6 140 5 45 0 0.045 6 
7 100 5 45 5 0.025 3 
8 100 3 45 5 0.045 8 
9 100 3 90 5 0.045 9 
10 140 3 90 0 0.045 4 
11 100 5 90 0 0.025 5 
12 100 3 90 0 0.025 8 
13 140 3 45 0 0.025 3 
14 140 5 90 5 0.025 3 
15 100 5 45 0 0.045 8 
16 140 3 45 5 0.025 3 
17 140 5 90 5 0.045 4 
18 140 5 45 0 0.045 3 
19 100 5 45 5 0.025 5 
20 100 3 45 5 0.045 9 
21 100 3 90 5 0.045 7 
22 140 3 90 0 0.045 4 
23 100 5 90 0 0.025 8 
24 100 3 90 0 0.025 6 

 
รูปที่ 13 การตรวจสอบคุณสมบติัของขอ้มูลของการ

ทดลองแบบ Plackett-Burman 
 

จากรูปท่ี 13 การตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบ
การทดลอง เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง แสดงให้เห็นวา่การ
ตรวจสอบส่วนตกคา้ง (Residual) ของขอ้มูล (ดา้นซ้าย
บนของรูป) ขอ้มูลอยู่ใกลเ้คียงกบัเส้นปกติ จุดตดัจะเรียง
ตวักนัเป็นแนวเส้นตรง และลกัษณะการเกิดจุดจะตอ้งไม่
กระจุกเป็นกลุ่มๆ สามารถอนุมานได้ว่า ขอ้มูลน้ีมีความ
เห ม า ะ ส ม  แ ล ะ จ าก ก ร าฟ  Versus Fitted Value 

(ด้านขวาบน) เป็นการการตรวจสอบความเป็นอิสระ 
(Independent) โดยดูจากการกระจายของจุดท่ีแทนขอ้มูล 
ซ่ึงจากลักษณะของกราฟสามารถอธิบายได้ว่า มีการ
กระจายอย่างเป็นอิสระต่อกัน ส าหรับข้อมูลจากกราฟ  
Versus Order (ด้านขวาล่าง) เป็นการตรวจสอบความ
เสถียรของความแปรปรวน(Variance stability) โดยใช้
แผนภูมิการกระจายของค่าความคลาดเคล่ือน (Residual) 

ในแต่ละระดับของปัจจัย ซ่ึงพบว่า ส่วนตกค้างมีการ
กระจายตวัสม ่าเสมอทั้งทางบวกและทางลบ แสดงวา่ขอ้มูล
มีความเสถียรของความแปรปรวน 

จากตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
พบวา่มีเพียงสองปัจจยัท่ีมีมีค่า P-Value นอ้ยกวา่ α = 0.05 
แส ด งว่ าทั้ ง  2 ปั จ จั ย  มี ผ ล ต่ อป ริม าณ ขอ ง เสี ย ใน
กระบวนการประกอบกรอบยดึท่ีระดบัมีนยัส าคญั 0.05 ซ่ึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณของเสียในกระบวนการ 
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ใชค้่าต่าง ๆ ในช่วงท่ีมีการระบุดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงเป็นค่าท่ีใช้
จริง ณ  ปัจจุบนั) เพื่อใชห้าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเสียรูป
ของกรอบยึดโดยน ามาด าเนินการทดลองเบ้ืองตน้โดยใช้
การทดลองแบบ Plackett-Burman เพ่ือทดสอบถึงความ
มีนัยส าคัญของปัจจัยท่ีระดับ  0.05 โดยขั้ นตอนการ
ทดสอบ จะประกอบดว้ย 5 ปัจจยั แต่ละปัจจยัมี 2 ระดบั 
และทดลองซ ้ า ท่ี ระดับ ปั จจัย ต่ าง  ๆ  เป็ น จ านวน  2 
Replicate จ านวนท่ีใชท้ดสอบทั้งหมดรวม 24 คร้ัง ซ่ึงจะ
แสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการทดลองจากการออกแบบการทดลองแบบ 
Plackett-Burman 

ล าดบั A B C D E 
จ านวนของ
เสีย (ช้ิน) 

1 140 3 45 0 0.025 4 
2 140 5 90 5 0.025 3 
3 100 5 45 0 0.045 8 
4 140 3 45 5 0.025 4 
5 140 5 90 5 0.045 5 
6 140 5 45 0 0.045 6 
7 100 5 45 5 0.025 3 
8 100 3 45 5 0.045 8 
9 100 3 90 5 0.045 9 
10 140 3 90 0 0.045 4 
11 100 5 90 0 0.025 5 
12 100 3 90 0 0.025 8 
13 140 3 45 0 0.025 3 
14 140 5 90 5 0.025 3 
15 100 5 45 0 0.045 8 
16 140 3 45 5 0.025 3 
17 140 5 90 5 0.045 4 
18 140 5 45 0 0.045 3 
19 100 5 45 5 0.025 5 
20 100 3 45 5 0.045 9 
21 100 3 90 5 0.045 7 
22 140 3 90 0 0.045 4 
23 100 5 90 0 0.025 8 
24 100 3 90 0 0.025 6 

 
รูปที ่13 การตรวจสอบคุณสมบติัของขอ้มูลของการ

ทดลองแบบ Plackett-Burman 
 

จากรูปท่ี 13 การตรวจสอบความถูกตอ้งของรูปแบบ
การทดลอง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง แสดงให้เห็นวา่การ
ตรวจสอบส่วนตกคา้ง (Residual) ของขอ้มูล (ดา้นซ้าย
บนของรูป) ขอ้มูลอยู่ใกลเ้คียงกบัเส้นปกติ จุดตดัจะเรียง
ตวักนัเป็นแนวเส้นตรง และลกัษณะการเกิดจุดจะตอ้งไม่
กระจุกเป็นกลุ่มๆ สามารถอนุมานได้ว่า ขอ้มูลน้ีมีความ
เห ม า ะ ส ม  แ ล ะ จ าก ก ร าฟ  Versus Fitted Value 

(ด้านขวาบน) เป็นการการตรวจสอบความเป็นอิสระ 
(Independent) โดยดูจากการกระจายของจุดท่ีแทนขอ้มูล 
ซ่ึงจากลักษณะของกราฟสามารถอธิบายได้ว่า มีการ
กระจายอย่างเป็นอิสระต่อกัน ส าหรับข้อมูลจากกราฟ  
Versus Order (ด้านขวาล่าง) เป็นการตรวจสอบความ
เสถียรของความแปรปรวน(Variance stability) โดยใช้
แผนภูมิการกระจายของค่าความคลาดเคล่ือน (Residual) 

ในแต่ละระดับของปัจจัย ซ่ึงพบว่า ส่วนตกค้างมีการ
กระจายตวัสม ่าเสมอทั้งทางบวกและทางลบ แสดงวา่ขอ้มูล
มีความเสถียรของความแปรปรวน 

จากตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
พบวา่มีเพียงสองปัจจยัท่ีมีมีค่า P-Value นอ้ยกวา่ α = 0.05 
แส ด งว่ าทั้ ง  2 ปั จ จั ย  มี ผ ล ต่ อป ริม าณ ขอ ง เสี ย ใน
กระบวนการประกอบกรอบยดึท่ีระดบัมีนยัส าคญั 0.05 ซ่ึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณของเสียในกระบวนการ 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค Plackett-Burman 

ของปัจจยัทั้ง 5 

 
 
ประกอบคือความเร็วในการเคล่ือนท่ีของกรอบยึด

ออกจากแท่นรอง (A) และระยะความสูงท่ีหัวจับหยิบ
กรอบยดึ (E)  

4.2 ผลการทดลองแบบ 3k Factorial design 

เม่ื อทราบ ปั จจัย ท่ี มี ผล ต่อป ริม าณ ของเสี ยใน
กระบวนการประกอบกรอบ แลว้ไดด้ าเนินการทดลองโดย
ใช้การทดลองแบบ  3k Factorial Design ดังตารางท่ี  5 

โดยขั้นตอนการทดสอบ จะประกอบดว้ย 2 ปัจจยั แต่ละ
ปัจจัยมี 3 ระดับ และทดลองซ ้ าท่ีระดับปัจจัยต่างๆเป็น
จ านวน 2 Replicate จ านวนท่ีใชท้ดสอบทั้งหมดรวม 18 
คร้ัง 

 

 
 

รูปที่ 14 การตรวจสอบคุณสมบติัของขอ้มูลการทดลอง
แบบ 3k Factorial design  

 

 
ตารางที่ 5 ปัจจยัและคุณลกัษณะปัจจยัป้อนเขา้ 

ปัจจยั สัญลกัษณ์ 
ระดบัของปัจจยั 

หน่วย 
ระดบัต ่า ระดบักลาง ระดบัสูง 

1. ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของ
กรอบยดึออกจากแท่นรอง (A) 100.0 120.0 140.0 

มิลลิเมตร/
วินาที 

2. ระยะความสูงท่ีหวัจบัหยบิ
กรอบยดึ (E) 0.025 0.035 0.045 มิลลิเมตร 

 
จากรูปท่ี 14 จะเห็นได้การกระจายตัวของค่าส่วน

ตกคา้ง (Residuals) (ดา้นซ้ายบน) มีการกระจายตวัตาม
แนวเส้ นตรง  ท าให้ ป ระมาณ ได้ว่ าค่ า ส่ วนตกค้าง 
(Residuals) มีการแจกแจงแบบปกติ และการกระจายตวั
ของค่าส่วนตกคา้ง (Residuals) (ดา้นบนขวา)  มีรูปแบบ
ท่ีเป็นอิสระ ไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน แสดงใหเ้ห็นวา่ค่าส่วน
ต ก ค้ า ง  ( Residuals)  มี ค ว า ม เป็ น อิ ส ร ะ ต่ อ กั น 
(Independent) และผลการตรวจสอบความเสถียรของ σ2 
(Variance Stability)  (ด้านล่ างขวา)  พบว่า  ค่ าส่ วน

ตกคา้ง (Residuals) มีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละต าแหน่ง 
และไม่พบว่ารูปแบบการกระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง 
(Residuals) มีลกัษณะเป็นแนวโนม้แต่อยา่งใด จึงสรุปวา่
ขอ้มูลมีความเสถียรของความแปรปรวน 
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ตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์การทดสอบแบบ 3k Factorial 
design 

 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของ
กรอบยึดออกจากแท่นรอง (A) และระยะความสูงท่ีหัวจบั
หยิบกรอบยึด (E) แต่ละปัจจยัมีค่า P-Value นอ้ยกว่า α = 
0.05 จึงสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัทั้งสองมีผลปริมาณของ
เสียในกระบวนการประกอบกรอบยึด ท่ีระดบันยัส าคญั α 
= 0.05                    
4.3 ผลการทดลองหาสภาวะที่ เหมาะสม  (Response 
Optimizer) 

จากการวิเคราะห์เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมของทั้ง 2 
ปัจจยั พบวา่ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของกรอบยดึออกจาก
แท่นรองเท่ากบั 140.0 มิลลิเมตร/วินาที และระยะความสูง
ของหัวจบัเท่ากบั 0.045 มิลลิเมตร ดงัแสดงในตารางท่ี 7 
และรูปท่ี 15                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 7 ผลการวเิคราะห์ผลท่ีเหมาะสม 

 
 

 
รูปที่ 15 ค่าการวเิคราะห์ระดบัท่ีเหมาะสมท่ีก าหนด 

 
4.4 ผลการเปรียบเทยีบก่อนและหลงัการปรับปรุง 

เพื่ อ เป็นการยืนย ันผลว่าจุด เหมาะสมท่ีได้จาก
ผลการวิจยัเป็นสภาวะการท างานใหม่ท่ีดีกวา่เดิมจึงน าค่าท่ี
ไดม้าทดสอบใชจ้ริงเป็นระยะเวลา 1 เดือน และน าขอ้มูล
จ านวนของเสียก่อนการท าวิจัยมาเปรียบเทียบกับขอ้มูล
ของเสียหลงัการท าวิจยั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบ
จ านวนของเสียของการท างานในสภาวะเดิม  กับจ านวน
ของเสียของการท างานในสภาวะใหม่สามารถแสดงไดด้งั
ตารางท่ี 8 

 
 
 
 
 
 

ว.สุมะลิ และ ร.กาญจนะ
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ตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์การทดสอบแบบ 3k Factorial 
design 

 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของ
กรอบยึดออกจากแท่นรอง (A) และระยะความสูงท่ีหัวจบั
หยิบกรอบยึด (E) แต่ละปัจจยัมีค่า P-Value นอ้ยกว่า α = 
0.05 จึงสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัทั้งสองมีผลปริมาณของ
เสียในกระบวนการประกอบกรอบยึด ท่ีระดบันยัส าคญั α 
= 0.05                    
4.3 ผลการทดลองหาสภาวะที่ เหมาะสม  (Response 
Optimizer) 

จากการวิเคราะห์เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมของทั้ง 2 
ปัจจยั พบวา่ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของกรอบยดึออกจาก
แท่นรองเท่ากบั 140.0 มิลลิเมตร/วินาที และระยะความสูง
ของหัวจบัเท่ากบั 0.045 มิลลิเมตร ดงัแสดงในตารางท่ี 7 
และรูปท่ี 15                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 7 ผลการวเิคราะห์ผลท่ีเหมาะสม 

 
 

 
รูปที ่15 ค่าการวเิคราะห์ระดบัท่ีเหมาะสมท่ีก าหนด 

 
4.4 ผลการเปรียบเทยีบก่อนและหลงัการปรับปรุง 

เพื่ อ เป็นการยืนย ันผลว่าจุด เหมาะสมท่ีได้จาก
ผลการวิจยัเป็นสภาวะการท างานใหม่ท่ีดีกวา่เดิมจึงน าค่าท่ี
ไดม้าทดสอบใชจ้ริงเป็นระยะเวลา 1 เดือน และน าขอ้มูล
จ านวนของเสียก่อนการท าวิจัยมาเปรียบเทียบกับขอ้มูล
ของเสียหลงัการท าวิจยั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบ
จ านวนของเสียของการท างานในสภาวะเดิม  กับจ านวน
ของเสียของการท างานในสภาวะใหม่สามารถแสดงไดด้งั
ตารางท่ี 8 

 
 
 
 
 
 

ตารางที ่8 เปรียบเทียบผลก่อน-หลงัปรับปรุง 
หวัขอ้ ก่อน

ปรับปรุง 
หลงั

ปรับปรุง 
% การ
ปรับปรุง 

ยอดการผลิต เฉล่ีย 
(ช้ิน) 426,267 410,835 - 

ของเสียเฉล่ีย (ช้ิน) 36,404 13,520 - 

มูลค่าของเสียเฉล่ีย 
(บาท/เดือน) 125,596 46,644 - 

% ของเสียเฉล่ีย 8.54% 3.29% 5.25% 
 

จากตารางท่ี 8 จะเห็นไดว้า่สภาพการด าเนินงานก่อน
ปรับปรุง ช่วงเดือนเมษายน 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2559 
นั้นมีค่าเฉล่ียของปริมาณการผลิตเท่ากบั 426,267 ช้ินต่อ
เดือนและมีปริมาณของเสียเฉล่ียท่ี  36,404 ช้ินต่อเดือน 
คิดเป็นอัตราของเสียเฉล่ียท่ี  8.54%  คิดเป็นมูลค่าความ
สูญเสียเฉล่ียเท่ากับ 125,596 บาทต่อเดือน ซ่ึงหลังจาก
การปรับปรุงโดยปรับความเร็วในการเคล่ือนท่ีของกรอบ
ยึดออกจากแท่นรองเท่ากบั 140.0 มิลลิเมตร/วินาที และ
ระยะความสูงของหัวจบัเท่ากบั 0.045 มิลลิเมตร ผลท่ีได้
พบว่าอตัราของเสียเฉล่ียลดลงจาก 8.54%  เป็น 3.29% 

สามารถลดลง 5.25% หรือราวๆ 80,000 บาทต่อเดือนเลย
ทีเดียว 

 
5.  สรุปผลการทดลอง 

ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อจ านวนของเสียท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการการผลิต จากการทดลองเบ้ืองตน้โดยใชก้าร
ทดลองแบบ  Plackett-Burman คือความ เร็วในการ
เคล่ือนท่ีของกรอบยดึออกจากแท่นรอง ระยะความสูงท่ีหวั
จบัหยบิกรอบยดึ การหาระดบัปัจจยัท่ีเหมาะสมจากการน า

ปัจจยัหลกัท่ีมีนัยส าคญัมาท าการออกแบบการทดลอง 3k 

Factorial design เพื่อหาระดับปัจจัยท่ี เหมาะสมด้วย
เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสม (Response Optimization) 

พบวา่ถา้ตอ้งการให้ค่าจ านวนของเสียเกิดนอ้ยท่ีสุดจะตอ้ง
ควบคุมปัจจัยดังน้ีค่าของความเร็วในการเคล่ือนท่ีของ
กรอบยึดออกจากแท่นรองเท่ากบั 140.0 มิลลิเมตร/วินาที 
ระยะความสูงของหัวจับเท่ากับ  0.045 มิลลิเมตรเม่ือ
พิจารณาทั้ ง 2 ปัจจัยน าเข้าท่ีส าคัญพร้อมกับด าเนินงาน 
พบวา่จ านวนของเสียท่ีเกิดข้ึนในสถานีการประกอบกรอบ
ยดึ มีค่าเท่ากบั 3.29% ซ่ึงบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวท่ี้ 4.32% 

(ลดลง 50% จาก 8.65% ท่ีเป็น % ของเสียเดิม) 
 

6.  ข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากโรงงานกรณี ศึกษา  มีการผลิตช้ินส่วน

หนา้จอสมาร์ทโฟนหลายรุ่น หลายโมเดล โดยแต่ละรุ่นจะ
ใช้ชนิดของวสัดุท่ีแตกต่างกัน แต่ลักษณะการประกอบ
ยงัคงประกอบโดยใชเ้คร่ืองจกัรเหมือนกนั ซ่ึงสามารถน า
วิธีการออกแบบการทดลอง ไปใชใ้นการหาปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบและหาค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมได ้ 

 
7.  กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรีเป็นอยา่งสูงส าหรับค าแนะน าท่ีดีตลอดมา 
และขอขอบคุณ  คุณพงศ์ชนิศ นาคัน  และ คุณอิสรภาพ 
สินวร  ท่ี มี ส่ วน ร่วมในการวิ เคราะห์ ปัจจัย เบ้ื องต้น 
ขอขอบคุณก าลังใจดี  ๆ  จากบิดามารดา  และสุดท้าย
ขอขอบคุณผูท่ี้ใหข้อ้มูลต่าง ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวถึง 
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