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บทคัดย่อ: บริษทั กรณีศกึ ษามีปริมาณของผงเคมีท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตผ้าเบรกมากถึง 180,000 กิโลกรัม
ต่อปี หรือประมาณ 15.84% ของปริมาณวัตถุดบิ เคมีทใ่ี ช้ในการผลิต ซึ่งส่งผลให้มตี ้นทุนการใช้ผงเคมีในการผลิต
ผ้า เบรกเพิ่ม สู ง ขึ้น คิด เป็ นมู ล ค่ า วัต ถุ ดิบ เคมีท่ีสู ญ เสีย ไปประมาณ 13 ล้ า นบาทต่ อ ปี ดัง นั น้ งานวิจ ัย นี้ จึง มี
วัต ถุป ระสงค์เพื่อ หาสาเหตุ ของปั ญ หาที่ส่งผลให้มีปริม าณผงเคมีท่เี หลือใช้จากการผลิต ผ้าเบรก และเพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มปี ริมาณผงเคมีท่เี หลือจากกระบวนการผลิตผ้าเบรกลดลง โดยจากการระดม
ความคิดจากผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัท กรณี ศึกษาพบว่า สาเหตุของปริม าณผงเคมีท่ีเหลือจากการผลิตเป็ น
จานวนมากนัน้ เกิดจากในกระบวนการผลิตผ้าเบรกมีความจาเป็ นต้องเผื่อน้ าหนักผงเคมีไว้ เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา
ในการผลิต ได้แก่ 1) ค่าเผื่อความผันแปรของความหนาชิน้ งานในกระบวนการฝนตกแต่ง 2) ค่าเผื่อความผันแปร
ของความหนาชิ้นงานในกระบวนการอัดขึ้นรูปร้อน และ 3) ค่าเผื่อเนื้อชิ้นงานสาหรับการผ่าร่องและการลบมุม
จากนัน้ จึงทาการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปั จจัยเบื้องต้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความผันแปรของขนาดความหนา
ชิน้ งาน โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา Why-Why Analysis และนาปั จจัยเหล่านัน้ ไปทาการออกแบบการทดลอง
แบบแฟคทอเรียลเต็มรูปที่ 2 ระดับ (2k Full Factorial Design) เพื่อค้นหาปั จจัยหลักทีส่ ่งผลกระทบอย่างแท้จริง
และนาปั จจัยหลักทีส่ ่งผลกระทบอย่างแท้จริงนัน้ ไปทาการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูปที่ 3 ระดับ
(3k Full Factorial Design) เพื่อหาค่าระดับทีเ่ หมาะสมของแต่ละปั จจัย ซึ่งค่าระดับทีเ่ หมาะสมของแต่ละปั จจัยที่
ได้จากการทดลองนัน้ เมื่อนาไปใช้ในกระบวนการผลิตจริงสามารถลดปริมาณการใช้ผงเคมีในการผลิตผ้าเบรก
ลดลงได้ 8.75% ทาให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตผ้าเบรกลงได้ 2.60%
คาสาคัญ: ผ้าเบรก; ค่าความเผื่อของชิ้นงาน; การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูป ที่ 2 ระดับ; การ
ออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็มรูปที่ 3 ระดับ
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Abstract: The case study company had a surplus chemical powder from brake pad manufacturing
processes at 180,000 kilograms per year or 15.84% of all chemical powder in manufacturing processes
and was resulting in high manufacturing cost. The cost of a surplus chemical powder was about 13
million baht per year. The objective of this research was to find the cause and reduced a surplus
chemical powder from brake pad manufacturing processes. Brainstorming of case study company
experts found the cause of a surplus chemical powder in brake pad manufacturing from necessary
tolerance weight of chemical powder in the production so that no problem in production: 1) variation of
thickness in grinding process 2) variation of thickness in hot press process and 3) variation of slotting
process and chamfering process. After that break pad thickness variation problem was analyzed
preliminary affect factor by Why-Why Analysis. And factors were analyzed to decide which factors
affected the problem by 2k Full Factorial Design experiment. The factors that were obtained were then
tested in 3k Full Factorial Design to find the optimal levels of various factors. In conclusion, the optimum
level of each factor from the experiment can be reduced chemical powders by 8.75% in the brake pads
production and can be reduced cost by 2.60% in brake pad manufacturing processes.
Keywords: Brake Pad; Tolerances; 2k Full Factorial Design; 3k Full Factorial Design
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1. บทนา

วัตถุดบิ เคมีเพียง 16.39% จากการวิเคราะห์โครงสร้าง
ต้น ทุ น ในกระบวนการผลิตดิสก์เบรก พบว่าสัด ส่ว น
ของต้ น ทุ น ที่ม ากสุ ด อยู่ ในส่ ว นของต้ น ทุ น วัส ดุ ท าง
ตรงที่ใช้ในการผลิตดิสก์เบรก ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 65
หากพิจารณาในรายละเอียดของต้นทุนดังกล่าวพบว่า
ร้อยละ 45 เป็ นต้นทุนของวัตถุดบิ เคมี ร้อยละ 45 เป็ น
ต้น ทุ น ของแผ่ น เหล็ก และอีก ร้อ ยละ 10 เป็ น ต้ น ทุ น
กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์เสริมดังรูปที่ 1 ทัง้ นี้จาก
การเก็บข้อมูลของบริษัทกรณีศกึ ษา พบว่าในปี พ.ศ.
2559-2562 มีป ริม าณเฉลี่ย ของผงเคมีท่ี เหลือ จาก
กระบวนการผลิตมากถึง 180,000 กิโลกรัมต่อปี หรือ
ประมาณ 15.84% ของปริมาณวัตถุดบิ เคมีทใ่ี ช้ในการ
ผลิตทัง้ หมดจากการเผื่อน้าหนักผงเคมีในกระบวนการ
ผลิต คิดเป็ นมูลค่าวัตถุดิบเคมีท่สี ูญ เสียไปประมาณ
13 ล้านบาทต่ อ ปี และค่ า ส่ งก าจัด ฝุ่นผงเคมีซ่ึง เป็ น
กากอุตสาหกรรมอีกประมาณ 5 แสนบาทต่อปี

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น ส่วนยานยนต์เป็ น
หนึ่ งในอุต สาหกรรมหลัก ที่ข บั เคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปั จ จุ บ ัน [1] เนื่ อ งจากด้ ว ยปริม าณ
ความต้องการและกาลังผลิตที่เพิม่ ขึน้ ภายในประเทศ
ประกอบกับ ประเทศไทยมี ลัก ษณะท าเลที่ ตั ง้ และ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ เป็ นประโยชน์ ใ นการผลิต และขนส่ ง
ทาให้ผผู้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างชาติจานวนมากย้าย
ฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ส่งผลให้การ
แข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมนี้มอี ตั ราเพิม่ สูงขึน้ อีกทัง้
ลู ก ค้ า มี ตั ว เลื อ กในการตั ด สิ น ใจซื้ อ เพิ่ ม มากขึ้ น
ดังนัน้ ผู้ผลิตในประเทศไทยจึงพยายามให้ความใส่ใจ
ในรายละเอียดกระบวนการทางานแต่ละกระบวนการ
เพิม่ ขึน้ และให้ความสาคัญในการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการลงทุ น ลงให้ น้ อ ยที่ สุ ด และได้ ก าไรในการ
ประกอบการเพิม่ ขึน้
ในการปรับ ปรุ ง กระบวนการท างานเพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้มนี ักวิจยั หลายท่านใช้วิธกี าร
ออกแบบการทดลองเพื่อ วิเคราะห์ ปั จ จัย และหาค่ า
ระดับปั จจัยที่เหมาะสม [2-6] โดยหลังปรับปรุงพบว่า
สามารถลดความผัน แปรของกระบวนการผลิต และ
ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตลงได้
บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาส าหรับ งานวิ จ ั ย ครัง้ นี้ เ ป็ น
บริษั ท ผู้ ผ ลิ ต และจั ด จ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช้ิ น ส่ ว น
ยานยนต์ ประเภทผ้าเบรก โดยมี 2 ผลิตภัณฑ์หลักคือ
ผลิตภัณ ฑ์ดิสก์เบรกและผลิตภัณฑ์ก้ามเบรก ผู้วิจยั
เลือกผลิตภัณฑ์ดสิ ก์เบรกสาหรับงานวิจยั นี้เนื่องจาก
การผลิตดิสก์เบรกมีปริมาณการใช้วตั ถุดบิ เคมีมากถึง
83.61% ส่ ว นผลิต ภั ณ ฑ์ ก้ า มเบรกมีป ริม าณการใช้

รูปที่ 1 สัดส่วนของต้นทุนวัตถุดบิ ทางตรงดิสก์เบรก
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี้จึงต้องการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปั ญหาที่ส่งผลให้มปี ริมาณผงเคมีท่เี หลือใช้จากการ
ผลิตผ้ าเบรกเป็ นจ านวนมาก เพื่ อหาแนวทางในการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ มี ป ริ ม าณ ผงเคมี ที่ เหลื อ จาก
กระบวนการผลิตผ้าเบรกลดลง ซึ่งจะก่ อให้เกิดต้นทุ น
การผลิตทีล่ ดลงและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้วตั ถุดบิ โดย
งานวิจยั นี้ได้ใช้ทฤษฎีต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั
2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั

ป ริ ม าณ ก ารใช้ วั ต ถุ ดิ บ เค มี ทั ้ ง ห ม ด จึ ง เลื อ ก
ทาการศึกษาผลิตภัณฑ์ดสิ ก์เบรกเนื่องจากมีปริมาณ
การใช้วตั ถุดบิ เคมีสงู ทีส่ ุด
ส าห รั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดิ ส ก์ เ บ รกนั ้ น ท างบ ริ ษั ท
กรณีศกึ ษามีสูตร การผสมวัตถุดบิ เคมีทใ่ี ช้ในการผลิต
หลายสูต ร จากข้อ มู ล การผลิต พบว่ า สูต รการผสม
วัต ถุ ดิบ เคมีท่ีมีป ริม าณการผลิต มากที่สุ ด นั น้ ได้แ ก่
สูตรเคมี A

วิธีการดาเนินงานเริม่ จากการศึกษากระบวนการ
ผลิตอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุของปั ญหา แล้วจึงนา
สาเหตุมาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข เพื่อปรับปรุง
ปริมาณการใช้ผงเคมีของบริษัทกรณีศกึ ษาให้มคี วาม
เหมาะสมต่อไป ดังรูปที่ 3
2.1 เก็ บ ข้ อ มู ล ก ารใช้ ป ริ ม าณ ผ งเค มี แ ต่ ล ะ
ผลิ ตภัณฑ์
จากการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้วตั ถุดิบเคมีนั น้
พบว่า จากข้อ มูลการผลิตในปี 2562 ผลิตภัณ ฑ์ท่ีมี
ปริมาณการใช้วตั ถุดบิ เคมีเพื่อการผลิตผ้าเบรกสูงทีส่ ดุ
นั น้ ได้แ ก่ ผลิต ภัณ ฑ์ ดิส ก์ เบรกซึ่ง มีป ริม าณการใช้
วัต ถุ ดิบ เคมีจ านวน 950,201 กิโลกรัม หรือ คิด เป็ น
83.61% ของปริมาณการใช้วตั ถุดบิ เคมีทงั ้ หมด ส่วน
ผลิตภัณ ฑ์ก้ามเบรกนัน้ มีปริมาณการใช้ วตั ถุดิบ เคมี
จานวน 186,208 กิโลกรัม หรือคิดเป็ น 16.39% ของ

2.2 เลือกผลิ ตภัณฑ์วิจยั
เนื่ องจากบริษัทกรณี ศึกษามีการผลิต ผลิตภัณ ฑ์
ดิสก์เบรกมากกว่า 400 รุ่น ดังนัน้ จึงเลือกผลิตภัณฑ์
ดิสก์เบรก รุ่น A สูต รเคมี A เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ สาหรับ
งานวิจยั เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมปี ริมาณการใช้
ผงเคมีในปี 2562 เท่ากับ 8,000 กิโลกรัม และมีมลู ค่า
การสู ญ เสี ย ประมาณ 100,000 บาท ซึ่ ง มี สัด ส่ ว น
ปริมาณการใช้ผงเคมีและมูลค่าการสูญเสียมากทีส่ ุด
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รูปที่ 3 แผนผังกระบวนการดาเนินงานวิจยั
2.3 ศึกษากระบวนการผลิ ต
กระบวนการผลิต ดิสก์เบรกเริ่ม จากการตรวจรับ
วัตถุดบิ เคมีและแผ่นเหล็กจากนัน้ นาวัตถุดบิ เคมีแต่ละ
ชนิดที่กาหนดปริมาณการใช้ไว้ในแต่ละสูตรการผสม
ผงเคมีมาทาการผสมในเครื่องผสมผงเคมีจนได้ผงเคมี
ที่ล ะเอีย ดเป็ น เนื้ อ เดีย วกัน และมีค่ าความหนาแน่ น
(Bulk Density) ตามที่ก าหนด ผงเคมีที่ไ ด้ห ลัง การ
ผสมนั น้ จะนาไปอัด ขึ้น รูป พิม พ์เย็น ตามค่า น้ า หนั ก
ผ ง เ ค มี ที่ กา ห น ด ใ น แ ม่ พิ ม พ์ ข อ ง แ ต่ ล ะ รุ่ น

หลังจากนัน้ จึงนาผงเคมีท่อี ดั เป็ นก้อนแล้วพร้อมกับ
แผ่ น เหล็ก ที่ผ่ านกระบวนการยิงทรายเพื่อ ท าความ
สะอาดผิวเหล็กและพ่ นกาวสาหรับการยึดติดผงเคมี
กับ แผ่น เหล็ก ไปเข้าสู่ ก ระบวนการอัดขึ้น รูป ร้อ นที่มี
การก าหนดค่ าแรงดัน ของเครื่อ งจัก รและความร้อ น
ของแม่พมิ พ์ เพื่ออัดให้ก้อนผงเคมีให้ทาปฏิกิรยิ ากัน
เพื่อให้เป็ นเนื้อเดียวกันตามขนาดความหนาทีต่ อ้ งการ
และสามารถยึ ด ติ ด กั บ แผ่ น เหล็ ก ได้ โดยบริ ษั ท
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กาหนดค่ าเผื่อขนาดความหนาของชิ้น งานที่ได้จาก
กระบวนอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อนนัน้ ต้องมีขนาดความหนา
เพิม่ จากมาตรฐานความหนาผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปไม่ต่า
กว่ า 0.50 มิ ล ลิ เ มตร เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
กระบวนการฝนตกแต่งดังรูปที่ 7 แต่เนื่องจากความ
หนาของชิน้ งานทีไ่ ด้จากกระบวนการอัดขึน้ รูปร้อนนัน้
มีความผันแปรค่อนข้างสูง จึง มีความจาเป็ นต้องเผื่อ
ค่ า ค วาม ผั น แ ป รข องข น าดค วาม ห น าเพิ่ ม อี ก
1 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 7 ซึ่งทาให้ค่าเผื่อความผันแปร
ของขนาดความหนาทีใ่ ช้สาหรับกาหนดน้าหนักผงเคมี
เบือ้ งต้นรวมกับเท่ากับ 1.50 มิลลิเมตร เพื่อให้ชน้ิ งาน
มี ข นาดความหนาเพิ่ ม จากมาตรฐานความ หนา
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปไม่ต่ากว่า 0.50 มิลลิเมตร เมื่อได้
ชิ้ น งานตามความหนาที่ ต้ อ งการแล้ ว จึ ง น าเข้ า สู่
กระบวนการอบตามอุณหภูมทิ ก่ี าหนดเพื่อให้เนื้อเคมี
ที่ได้จากกระบวนการอัดขึ้นรูปร้อนมีการทาปฏิกิรยิ า
ทางเคมีท่สี มบูรณ์ และเพิม่ ความแข็งให้กบั ดิสก์เบรก
หลังกระบวนการอบแล้วจะนาไปเข้าสู่กระบวนการฝน
ตกแต่ง โดยบริษทั กาหนดค่าเผื่อขนาดความหนาของ
ชิ้น งานสาหรับ ความแปรปรวนของกระบวนการฝน
ตกแต่งโดยเพิม่ จากขนาดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไม่
ต่ากว่า 0.50 มิลลิเมตร ซึ่งเป็ นความหนาของชิ้นงาน
ในส่ว นที่ต้อ งฝนตกแต่ งออกเพื่อ ให้ได้ข นาดรูป ร่า ง
ตามแบบทีก่ าหนด โดยความหนาตามข้อกาหนดของ
ผลิตภัณฑ์ดสิ ก์เบรก รุ่น A สูตรเคมี A กาหนดความ
ห นาที่ ต้ อ งการเท่ ากั บ 15.70 ± 0.30 มิ ล ลิ เ มต ร
จากนัน้ นาชิ้นงานทีไ่ ด้ไปพ่นสีในส่วนทีเ่ ป็ นแผ่นเหล็ก
ตามสี ท่ี ก าหนดในแต่ ล ะยี่ ห้ อ (Brand) ก่ อ นเข้ า สู่
กระบวนการพิมพ์รหัสผลิตและติดอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
เพื่อเข้าสู่กระบวนการบรรจุภณ
ั ฑ์ต่อไป ดังรูปที่ 4

2.4 ระดมความคิ ดเพื่อวิ เคราะห์ปัญหา
การระดมความคิดเป็ นกระบวนการทีม่ แี บบแผนที่
ใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ปั ญหา หรือข้อเสนอแนะ
จานวนมากในเวลาที่ร วดเร็ว เป็ น วิธีก ารที่ดีในการ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเกิดการมีส่วนร่วมของ
กลุ่ม มากที่สุด ซึ่งมีข นั ้ ตอนดังนี้ 1) ตัง้ ผู้ดาเนิ น การ
2) ก าหนดหัวข้อ 3) ระดมความคิด 4) สรุป ผล และ
5) ติ ด ตามผล โดยจากการระดมความคิ ด จาก
ผู้ เ ชี่ ย วช าญ ข องท างบ ริ ษั ท กรณี ศึ ก ษ า โดย มี
ผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าร่วม ดังนี้ 1) ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต จานวน
1 ท่ า น 2) หัวหน้ า งานในกระบวนการผลิต จ านวน
3 ท่าน 3) วิศวกรกระบวนการผลิตที่มอี ายุงานไม่ต่ า
กว่า 5 ปี จานวน 2 ท่าน ซึ่งพบว่าสาเหตุของปริมาณ
ผงเคมีทเ่ี หลือจากการผลิตนัน้ เกิดจากในกระบวนการ
ผลิตผ้าเบรกมีความจาเป็ นต้องเผื่อน้ าหนักผงเคมีไว้
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เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาในการผลิต ซึ่งสามารถอธิบายได้
จากรูปที่ 5 และตารางที่ 1 โดยมีสาเหตุจาก 3 ปั จจัย
คือ 1) ค่าความเผื่อความผันแปรของความหนาชิน้ งาน
ในกระบวนการฝนตกแต่ ง เท่ า กับ 0.50 มิล ลิเมตร
2) ค่าความเผื่อความผันแปรของความหนาชิ้นงานใน
กระบวนการอัดขึน้ รูปร้อนเท่ากับ 1.00 มิลลิเมตร และ
3) การเผื่อเนื้อชิ้นงานสาหรับการผ่ าร่องและการลบ
มุ ม ซึ่งจากทัง้ 3 ปั จ จัยข้า งต้น ท าให้ต้อ งมีก ารเผื่อ
น้ าหนักผงเคมีรวมทัง้ หมด 24 กรัม คิดเป็ น 17.85%
จากค่ าน้ าหนัก มาตรฐาน และจากการร่วมกัน ระดม
ความคิดเพื่อวิเคราะห์ 3 ปั จจัยข้างต้น ที่เป็ นเหตุต่อ
การกาหนดค่าความเผื่อน้ าหนักผงเคมีนัน้ พบว่า ค่า
ความเผื่อความผันแปรของชิ้นงานในกระบวนการฝน
ตกแต่งที่ 0.50 มิลลิเมตรนัน้ มากเกินความจาเป็ น ซึ่ง
ค่าความเผื่อ ที่เหมาะสมไม่ ควรเกิน 0.10 มิลลิเมตร
เนื่องจากความสามารถของกระบวนการฝนตกแต่งที่
ทาการศึกษามีค่าค่อนข้างสูงโดยพิจารณาจากดัชนีช้ี
วัด ความสามารถของกระบวนการ Cp ซึ่ ง เท่ า กั บ
17.82 และค่า Cpk ซึ่งเท่ากับ 15.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า
เกณฑ์ยอมรับที่ 1.33 ดังรูปที่ 6 ทาให้ค่าความผันแปร
ของกระบวนการฝนตกแต่ งมีค่ าน้ อ ยมาก ดังนั น้ จึง
อาจจะไม่มคี วามจาเป็ นทีต่ อ้ งเผื่อขนาดความหนาของ
ชิ้ น งานจากกระบ วนการอั ด ขึ้ น รู ป ร้ อ นที่ ข นาด

ความหนามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 มิลลิเมตร ซึ่งจะ
ทาให้สญ
ู เสียผงฝุ่นเคมีจากกระบวนการผลิตเกินความ
จ าเป็ น จึง ท าการก าหนดค่ า เผื่อ ความผัน แปรของ
ความหนาชิ้นงานในกระบวนการฝนตกแต่งใหม่ โดย
เผื่ อ ความหนาไว้ เ พี ย ง 0.10 มิ ล ลิเ มตร เนื่ อ งจาก
กระบวนการฝนตกแต่งมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
เท่ ากั บ 0.007 แ ล ะมี ค่ าพิ สั ย (R) เท่ ากั บ 0.05
มิลลิเมตร ดังรูปที่ 6
ส่วนการเผื่อเนื้อชิ้นงานสาหรับการผ่าร่องและลบ
มุมนัน้ เดิมมีค่าเผื่อน้ าหนักเคมีเท่ากับ 2.04% แต่ ไม่
สามารถปรับ ลดลงได้เนื่ อ งจากรูป แบบแม่ พิม พ์ ไ ม่
สามารถสร้างเพื่อรองรับการผ่าร่องและการลบมุมได้
เพราะอาจจะท าให้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์
สาหรับ ค่าความเผื่อความผันแปรของความหนา
ชิ้นงานในกระบวนการอัดขึ้นรูปพิมพ์ร้อน ดังรูปที่ 7
นั ้น พบว่ า มีก ารเผื่อ ค่ า ความหนาของชิ้น งานจาก
กระบวนการอัด ขึ้ น รู ป ร้ อ นไว้ ถึ ง 1.00 มิ ล ลิ เ มตร
อัน เนื่ อ งมาจากค่ า ความหนาของชิ้น งานที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการอัด ขึ้น รู ป ร้อ นนั ้น มีค่ า เฉลี่ย สู ง กว่ า ค่ า
ความหนาที่ต้ องการ 0.80 มิลลิเมตร โดยมีค่ าพิสัย
เท่ากับ 1.04 มิลลิเมตร ซึง่ มีความผันแปรค่อนข้างสูง

รูปที่ 5 สาเหตุปัญหาฝุ่นผงเคมีทเ่ี หลือจากกระบวนการผลิต
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ตารางที่ 1 ค่าเผื่อขนาดความหนาและน้าหนักเคมีผลิตภัณฑ์ A สูตรเคมี A ของแต่ละกระบวนการก่อนปรับปรุง
ค่าเผื่อน้าหนักเคมี (กรัม) / ค่าเผื่อขนาดความหนา (มิลลิเมตร)
น้าหนักเคมี
มาตรฐาน
กรัม
136

น้าหนักเคมี
ปัจจุบนั
กรัม
160

กระบวนการ
ฝนตกแต่ง
(+0.50 มิลลิเมตร)
กรัม
%
7
5.25

กระบวนการ
อัดขึน้ รูปร้อน
(+1.00 มิลลิเมตร)
กรัม
%
14
10.57

รวมค่าเผื่อ
ผ่าร่องและลบมุม
ทัง้ หมด
(+1.50 มิลลิเมตร)
กรัม
%
กรัม
%
3
2.04
24
17.85

รูปที่ 6 ความสามารถของกระบวนการฝนตกแต่งในการผลิตชิน้ งานรุ่น A สูตรเคมี A

รูปที่ 7 การเผื่อขนาดความหนาของชิน้ งานก่อนปรับปรุง
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และจากการระดมความคิดโดยผู้เชี่ยวชาญนัน้ สรุปมี
ความเห็นร่วมกันให้ลดค่าความเผื่อความผันแปรของ
ความหนาชิ้ น งานในกระบวนการอั ด ขึ้ น รู ป ร้ อ น
เบื้ อ งต้ น ลงก่ อ นส าห รั บ งานวิ จ ั ย ในครั ง้ นี้ 60%
ทาให้ค่าความเผื่อความผันแปรของความหนาชิ้นงาน
เหลือ 0.40 มิลลิเมตร โดยจะประเมิน ผลการวิจยั ใน
ระยะยาว (1 ปี ) อีกครัง้ เพื่อลดความเสีย่ งจากปั ญหา
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับผลิตภัณฑ์ในระยะยาว หากไม่พบ
ปั ญหาจะดาเนินการลดค่าความเผื่อความผันแปรของ
ขนาดความหนาและด าเนิ น การทดลองตามแนว
ทางการวิจยั นี้อกี ครัง้ ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเผื่อความหนา
เพื่ อ รองรับ ความผัน แปรของกระบวนฝนตกแต่ ง
0.10 มิลลิเมตร รวมความหนาที่เผื่อไว้ท ัง้ หมดจาก
เดิม 1.50 มิลลิเมตร เพื่อ สาหรับ ใช้ในการก าหนด
น้าหนักผงเคมีเบื้องต้น ให้เหลือเพียง 0.50 มิลลิเมตร
โดยให้ ก าห นดค่ า มาตรฐานความห นาชิ้ น งาน
ทีต่ ้องการในกระบวนการอัดขึน้ รูปร้อนใหม่เท่ากับค่า
มาตรฐานความหนาชิ้นงานสาเร็จรูป +0.50 มิลลิเมตร
โดยก าหนดขอบเขตการยอมรั บ เท่ า กั บ ±0.40
มิลลิเมตร จากเดิม ที่กาหนดมาตรฐานไว้ให้มีขนาด
ความหนาเพิ่ม จากมาตรฐานความหนาผลิต ภัณ ฑ์
สาเร็จรูปไม่ต่ากว่า 0.50 มิลลิเมตร
จากการกาหนดให้ก ารเผื่อขนาดความหนาของ
ชิน้ งานให้มคี ่าทีล่ ดลงนัน้ จึงต้องหาค่าทีเ่ หมาะสมของ
แต่ละปั จจัยในกระบวนการอัดขึ้นรูป ร้อนใหม่ เพื่อให้
ขนาดความหนาของชิ้นงานที่ได้จากกระบวนการอัด
ขึ้ น รู ป ร้ อ นมี ค วาม ผั น แปรลดลง โดยจากการ
วิเคราะห์ปัจจัยความผันแปรของความหนาชิ้นงานใน
กระบวนการอัด ขึ้น รู ป ร้อ นเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยเครื่อ งมื อ
Why-Why Analysis ซึ่งเป็ น เทคนิ ค การวิเคราะห์ ห า

ปั จ จัย ที่เป็ น ต้ น เหตุ ให้ เกิด ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบมี
ขั น้ ตอนไม่ เ กิ ด การตกหล่ น โดยก่ อ นจะท าการ
วิเคราะห์ปั ญ หาต้อ งตรวจสอบที่ห น้ างานจริงและดู
สภ าพ ข องจริ ง เพื่ อสร้ า งค วาม เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของปั ญหาให้ถู กต้องและชัดเจน จากนัน้
จึ ง ก าหนดปั ญ ห า และให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการร่วมกันวิเคราะห์ โดยการตัง้ ค าถามหา
สาเหตุด้วยคาถาม “ทาไม” ไปเรื่อย ๆ เพื่อหาสาเหตุ
ที่แท้จริง โดยจากการวิเคราะห์ Why-Why Analysis
พบว่า สามารถอธิบายได้ดงั รูป ที่ 8 เมื่อทราบปั จจัย
เบื้อ งต้ น ที่ส่ง ผลกระทบต่ อ ความผัน แปรของขนาด
ความหนาชิ้น งานแล้ว จะน าปั จ จัย ดัง กล่ า วไปเป็ น
ปั จจัย น าเข้าสาหรับ การออกแบบการทดลองต่ อ ไป
เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างทีส่ ่งผลกระทบต่อความ
ผั น แป รข องข น าดค วาม ห น าชิ้ น งาน ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการอัดขึน้ รูปร้อนอย่างแท้จริง และดาเนินการ
ออกแบบการทดลองต่ อ เพื่อ หาค่ า ระดับ ของปั จ จัย
เหล่านัน้ ทีม่ คี วามเหมาะสมกับกระบวนการผลิตต่อไป
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2.5 วิ เคราะห์ระบบการวัด
เนื่องจากบริษัทกรณีศกึ ษาได้รบั การรับรองระบบ
คุ ณ ภาพ ISO 9001/IATF 16949 จึ ง ได้ มี ก ารสอบ
เที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด เป็ นประจ า จึ ง อนุ มานได้ ว่ า
คุ ณ สมบัติด้า นความถู ก ต้อ งของเครื่อ งมือ วัด ดีแ ล้ ว
งานวิจ ัย นี้ จึง ท าการวิเคราะห์ คุ ณ สมบัติด้ า นความ
แม่ นยาของระบบการวัดเพียงอย่างเดียวโดยใช้การ
ประเมินค่าความสามารถในการทาซ้า (Repeatability)
และความสามารถการท าเหมือ น (Reproducibility)
โดย พิ จารณ าดั ช นี ที่ เรี ย กว่ า Gage R&R (Gage
Repeatability and Reproducibility) โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังนี้
39
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1. กาหนดผู้วดั ที่ผ่านการฝึ กอบรมมาเป็ นอย่างดี
แ ล ะมี ห น้ าที่ ใน ก า รวั ด แ ล ะบั น ทึ ก ผ ล ก ารวั ด
จานวน 4 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดในการเก็บข้อมูลจะใช้
เวอร์เนี ย ร์ค าลิป เปอร์ท่ีผ่ า นการสอบเทีย บแล้ว ชิ้น
เดียวกันสาหรับผูว้ ดั ทัง้ 4 คน
3. ก าหนดจ านวนชิ้ น งานที่ จ ะวั ด เพื่ อ ศึ ก ษ า
จานวน 20 ชิน้
4. จ านวนการวัด ซ้ า ส าหรับ ชิ้ น งานแต่ ล ะชิ้ น
ก าหนดให้ ว ัด ซ้ า 3 ต าแหน่ ง ของชิ้น งานและเลือ ก
บันทึกค่าทีต่ ่าสุดของชิน้ งาน
จากผลการวิเคราะห์ ระบบการวัด (Gage R&R)
ด้วยโปรแกรม Minitab ในรูปที่ 9 ซึ่งจากการพิจารณา
ค่ า Number of Distinct Categories = 15 แสดงว่ า
ระบบการวัด สามารถแยกข้ อ มู ล ที่ ว ัด ได้ อ อกเป็ น

15 ประเภททีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ข้อมูลความหนาที่ได้
สามารถใช้การประมาณค่าความผันแปรของระบบการ
วัดได้ และจากการทดสอบพบว่า %Precision to total
variation = 8.81% แ ล ะ % Precision to tolerance
= 9.80 % ซึ่ ง ถื อ ว่ า ระบบการวัด ผ่ า นเป็ นที่ย อมรับ
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนด ของ AIAG (Automotive
Industry Action Group) ที่ ร ะบุ ค่ า ยอม รั บ ได้ ข อง
Total Gage R&R ต้อ งไม่ เกิน 10% ดังนั น้ จากการ
วิเคราะห์การวัดค่าความหนาของชิ้นงานผลลัพธ์จาก
โปรแกรม Minitab สามารถสรุป ได้ว่ าความแม่ น ย า
ของระบบการวัดที่ใช้ในการวัดความหนาของชิ้นงาน
ดิสก์เบรกรุ่น A มีความเหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ ท่ี
สามารถใช้งานในระบบการวัดได้ และผู้วิจยั ได้เลือก
พนั กงานจานวน 1 คน จากผู้ทดสอบทัง้ หมด 4 คน
มาทาการวัดผลการทดลองต่อไป

รูปที่ 8 แผนภูมกิ ารไหลของกระบวนการสั ่งซื้อวัตถุดบิ เคมีจากต่างประเทศหลังการปรับปรุงการทางาน
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ในการวิเคราะห์ จ านวนการท าซ้ า (Replication) ของ
จ านวนปั จจัยน าเข้ า จ านวน 4 ปั จจัย จะใช้ Effect
เท่ากับ 0.25 เนื่องจากเป็ นค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
กระบวนการผลิต ในปั จ จุ บ ัน โดยสามารถค านวณ
จ านวนการท าซ้ า จากโปรแกรม Minitab ได้จ านวน
การทดลองซ้าไม่ต่ ากว่า 4 ครัง้ ตามรูปที่ 10 เพื่อให้
ระดับความเชื่อมั ่นไม่ต่ากว่า 95% แต่เนื่องจาก 1 โม่
การผสมผงเคมีนัน้ สามารถทาการทดลองซ้าในครัง้ นี้
ได้ถงึ 7 ครัง้ ทางผูเ้ ชีย่ วชาญของบริษทั กรณีศกึ ษา จึง
ให้ผวู้ จิ ยั ทาการทดลองซ้า 7 ครัง้ เพื่อเพิม่ ระดับความ
เชื่อ มัน่ ดัง นั น้ การทดลองครัง้ นี้ ร วมเป็ น 112 การ
ทดลอง โดยจัดลาดับการทดลองแบบสุ่มเพื่อลดความ
ผิดพลาดของการวิเคราะห์ผล
ตารางที่ 2 การแบ่งระดับปัจจัย
ระดับของปัจจัย
ระดับ
ระดับ
ปั จจัย
ต่า
สูง
หน่วย
(-)
(+)
1. ค่าความ
หนาแน่นผงเคมีท่ี 0.40
0.60
g/cc
กาหนด
2. ค่าแรงดันที่
295
305
kg/cm2
กาหนด
3. เวลาทีก่ าหนด
ในการอัดชิน้ งาน
3
7
วินาที
ต่อครัง้
4. น้าหนักผงเคมี
155
165
กรัม
ทีก่ าหนด

รูปที่ 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวัดชิน้ งาน
2.6 การทดลองแบบ 2k Full Factorial Design
ออก แ บ บ ก ารท ด ลอ ง แ บ บ 2k Full Factorial
Design เพื่ อต รวจสอบ ดู ว่ า มี ปั จจั ย ใด บ้ างที่ ส่ ง
ผลกระทบกับปั ญหาขนาดความหนาของชิน้ งาน ซึง่ ใน
งานวิจยั นี้พบว่ามีปัจจัยทีอ่ าจจะส่งผลกระทบ 4 ปั จจัย
ได้แก่ ค่าความหนาแน่ นผงเคมีทก่ี าหนด ค่าแรงดัน
ทีก่ าหนด เวลาทีก่ าหนดในการอัดชิ้นงานต่อครัง้ และ
น้ าหนั ก ผงเคมีท่ีก าหนด โดยก าหนดค่ าระดับ ของ
แต่ละปั จจัยไว้ 2 ระดับ คือค่าระดับต่าและค่าระดับสูง
ซึ่งเป็ นค่าขอบเขตการยอมรับได้ในปั จจุบนั ของแต่ละ
ปั จจัยที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตาม
ตารางที่ 2 ซึ่งการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสมบูรณ์
จะต้องท าการทดลองเท่ ากับ 24 = 16 การทดลองและ
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จากผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้
จากการทดลอง สรุปได้ว่าข้อมูลทีจ่ ะนามาวิเคราะห์ผล
การออกแบบการทดลองเป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่
กาหนดทัง้ 4 ประการ คือ 1) มีก ารกระจายตัวแบบ
ปกติ 2) ค่าของส่วนตกค้างมีรูปแบบการกระจายตัวที่
เป็ นอิสระต่อกัน 3) การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของค่าส่วน
ตกค้าง (Residual) มีค่ าใกล้เคีย งหรือมีค่ าเท่ ากับ 0
และ 4) มีค วามเสถีย รภาพของค่ า ความแปรปรวน
(2 ) ดัง รู ป ที่ 11 จึ ง สามารถน าข้ อ มู ล ดัง กล่ า วไป
วิเคราะห์ผลการทดลองได้
จากการวิเคราะห์ผลการการทดลองเบื้องต้นจาก
โปรแกรม Minitab โดยได้มีการก าหนดตัวแปรดังนี้
ค่าความหนาแน่ นผงเคมีทก่ี าหนด (Bulk Density: A)
ค่าแรงดันที่กาหนด (Pressure: B) เวลาที่กาหนดใน
การอัดชิ้นงานต่อครัง้ (Time: C) และน้าหนักผงเคมีท่ี
ก าหนด (Weight: D) ในรูป ที่ 12 และ 13 พบว่ า มี
ปั จจัยหลัก (Main Effect) จานวน 3 ปั จจัย ได้แก่ ค่า
แรงดันทีก่ าหนด (Pressure: B) เวลาทีก่ าหนดในการ
อั ด ชิ้ น งานต่ อ ครั ง้ (Time: C) และน้ าห นั ก เคมี ท่ี

ก าหนด (Weight: D) ที่ มีผ ลต่ อ ค่ า เฉลี่ย ของขนาด
ความหนาของชิ้นงาน และมีปัจจัยร่วม (Interactions)
ดังนี้ ปั จจัยร่วม 2 ปั จจัย ได้แก่ 1) ค่าความหนาแน่ น
ผงเคมีทก่ี าหนดและค่าแรงดันทีก่ าหนด 2) ค่าแรงดัน
ที่กาหนดและเวลาที่กาหนดในการอัดชิ้นงานต่อครัง้
3) เวลาทีก่ าหนดในการอัดชิ้นงานต่อครัง้ และน้ าหนัก
ผงเคมีทก่ี าหนด ปั จจัยร่วม 3 ปั จจัย ได้แก่ ค่าแรงดัน
ทีก่ าหนด เวลาทีก่ าหนดในการอัดชิน้ งานต่อครัง้ และ
น้ าหนักผงเคมีทก่ี าหนด โดยพิจารณาที่ค่า P-Value
น้อยกว่า 0.05 และจากการตรวจสอบสัมประสิทธิของ
์
การตัด สิน ใจ (R-Square) จากตารางที่ 4 พบว่า ค่ า
R-Sq มี ค่ า เท่ า กั บ 94.80% และค่ า R-Sq(adj) มี ค่ า
เท่ ากั บ 93.99% ซึ่ งมี ค่ าม าก กว่ า 75% แ ละค่ า
ใกล้เคีย ง 100% ซึ่งหมายความว่า ในความผัน แปร
ของค่ า ความหนาชิ้ น งานทั ง้ หมด 100% สมการ
ถดถอยนี้ ส ามารถพยากรณ์ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งถึ ง 93.99%
แสดงว่าเป็ นสัมประสิทธิการตั
์ ดสินใจที่น่าพอใจ และ
สามารถน าสมการถดถอยนี้ ไ ปท านายผล เพื่ อ หา
คาตอบได้

รูปที่ 10 จานวนการทาซ้าสาหรับการทดลอง 2k Full Factorial Design
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รูปที่ 11 Residual Plots

รูปที่ 12 แสดงปัจจัยหลักและปัจจัยร่วมทีม่ ผี ลต่อค่าเฉลีย่ ขนาดความหนาของชิน้ งาน
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รูปที่ 13 ผลการวิเคราะห์การทดลองแบบ 2k Full Factorial Design
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2.7 การทดลองแบบ 3k Full Factorial Design
ใ น ขั ้ น ต อ น นี้ จ ะ เป็ น ก า ร น า ปั จ จั ย ห ลั ก
(Main Effect) ที่มีผ ลต่ อ ขนาดความหนาที่ได้จ าก
การทดลองแบบ 2k Full Factorial Design มาห า
ระดับทีเ่ หมาะสมของแต่ละปั จจัย เพื่อกาหนดเป็ นค่าที่
เหมาะสมกับ การผลิต ต่ อ ไป ด้ว ยการทดลองแบบ
3k Full Factorial Design เพื่อให้ได้ขนาดความหนา
ชิ้นงานมีขนาดความหนาไม่ต่ ากว่า 15.80 มิลลิเมตร
(15.70 + 0.10 มิ ล ลิ เ ม ต ร) ซึ่ งค วาม ห น า 15.70
มิลลิเมตร เป็ น ข้อ ก าหนดมาตรฐานของผลิต ภัณ ฑ์
และ0.10 มิล ลิเมตร เป็ นค่ า เผื่อ ความผัน แปรของ
กระบวนการฝนตกแต่งตามที่ระบุ ในหัวข้อ 2.4 โดย
กาหนดให้มาตรฐานความหนาชิ้นงานในกระบวนการ
อัดขึ้นรูปร้อนเท่ากับ 16.20 ± 0.40 มิลลิเมตร โดยค่า
ความหนา 16.20 มิลลิเมตร กาหนดจากค่ามาตรฐาน
ความหนาชิ้น งานสาเร็จรูป +0.50 มิลลิเมตร ตามที่
ระบุในหัวข้อ 2.4 และกาหนดขอบเขตการยอมรับได้
± 0.40 มิลลิเมตร เพื่อ ให้ ได้ช้ิน งานที่มีข นาดความ
หนาไม่ต่ ากว่า 15.80 มิลลิเมตร และกาหนดค่าระดับ
ของแต่ละปั จจัยไว้ 3 ระดับ คือระดับต่ า จุดกึ่งกลาง
และระดับสูง ซึ่งเป็ นค่า ในช่วงขอบเขตการยอมรับได้
ของแต่ ล ะปั จจัย ที่ จ ะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
ผลิต ภั ณ ฑ์ ตามตารางที่ 3 ส าหรับ น้ า หนั ก เคมี ท่ี
กาหนดในการทดลองแบบ 3k Full Factorial Design
เป็ นน้าหนักทีค่ านวณเบือ้ งต้นจากปริมาตรของชิน้ งาน
เพื่อ ให้ไ ด้ค วามหนาที่ต้ อ งการซึ่ งแตกต่ า งจากการ
ท ด ล อ ง แ บ บ 2k Full Factorial Design ซึ่ ง เป็ น
น้ า หนั ก เดิม ที่บ ริษั ท ใช้ในการผลิต โดยต้ อ งท าการ
ทดลองเท่ า กั บ 33 = 27 การทดลอง และท าการ
ทดลองซ้ า อย่ า งน้ อ ย 2 ครัง้ รวม 54 การทดลอง

จากโปรแกรม Minitab ตามรูป ที่ 14 เพื่อ ให้ร ะดับ
ความเชื่อมั ่นไม่ต่ากว่า 95% แต่ทางบริษทั กรณีศกึ ษา
ต้องการให้ผู้วจิ ยั ทาการทดลองซ้าเท่ากับ การทดลอง
แบบ 2k Full Factorial Design คื อ จ านวน 7 ครัง้
ร ว ม ก า ร ท ด ล อ ง ใน ค รั ้ ง นี้ 189 ก า ร ท ด ล อ ง
โดยจัดลาดับการทดลองแบบสุ่มเพื่อลดความผิดพลาด
ของการวิเคราะห์ผล

รูปที่ 14 จานวนการทาซ้าสาหรับการทดลอง 3k Full

Factorial Design
ตารางที่ 3 ปัจจัยนาเข้าและการแบ่งระดับปัจจัย
ปัจจัย
1. ค่าแรงดันที่
กาหนด
2. เวลาทีก่ าหนดใน
การอัดชิน้ งานต่อ
ครัง้
3. น้าหนักเคมีท่ี
กาหนด
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ระดับของปัจจัย
ระดับ
จุด
ระดับ
ต่า
กึง่ กลาง
สูง
(-)
(0)
(+)

หน่วย

295

300

305

kg/cm2

3

5

7

วินาที

140

146

152

กรัม
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จากผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้
จากการทดลอง สรุปได้ว่าข้อมูลทีจ่ ะนามาวิเคราะห์ผล
การออกแบบการทดลองเป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่
กาหนดทัง้ 4 ประการ คือ 1) มีก ารกระจายตัวแบบ
ปกติ 2) ค่าของส่วนตกค้างมีรูปแบบการกระจายตัวที่
เป็ นอิสระต่อกัน 3) การตรวจสอบค่าเฉลี่ยของค่าส่วน
ตกค้าง (Residual) มีค่ าใกล้เคีย งหรือมีค่ าเท่ า กับ 0
และ 4) มีค วามเสถีย รภาพของค่ า ความแปรปรวน
(2) ดังรูป ที่ 15 จึงสามารถน าข้อมูลดังกล่ าวไปท า
การวิเคราะห์ผลการทดลองได้
จากการตรวจสอบสัม ประสิท ธิข์ องการตัด สิน ใจ
(R-Square) จากรู ป ที่ 16 พ บ ว่ า ค่ า R-Sq มี ค่ า
เท่ ากั บ 99.01% แ ละค่ า R-Sq(adj) มี ค่ าเท่ ากั บ
98.65% ซึง่ มีค่ามากกว่า 75% และค่าใกล้เคียง 100%
ซึ่งหมายความว่า ในความผันแปรของค่าความหนา
ชิ้น งานทัง้ หมด 100% สมการถดถอยนี้ สามารถ

พ ย าก รณ์ ได้ ถู ก ต้ อ งถึ ง 98.65% แ ส ด งว่ าเป็ น
สัมประสิท ธิก์ ารตัดสิน ใจที่น่ าพอใจ และสามารถน า
สมการถดถอยนี้ไปทานายผล เพื่อหาคาตอบได้
จากผลการทดลองเมื่ อ พิ จ ารณาที่ ค่ า P-Value
น้อยกว่า 0.05 พบว่า ทัง้ 3 ปั จจัยหลัก (Main Effect)
ได้แ ก่ 1) ค่ า แรงดัน ที่ก าหนด ) Pressure) 2) เวลาที่
ก าห น ดในการอั ด ชิ้ น งาน ต่ อครั ง้ )Time) และ
3) น้าหนักผงเคมีทก่ี าหนด )Weight) ส่งผลกระทบกับ
ขนาดความหนาของชิ้ น งานเช่ น เดี ย วกั น กั บ การ
ทดลองแบบแบบ 2k Full Factorial Design จากนัน้ ทา
การทดลองเพื่อหาระดับที่เหมาะสมของแต่ละปั จจัย
ด้วยฟั งก์ชนั Response Optimization ของโปรแกรม
Minitab ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าทานายค่าเฉลี่ย
(𝑦̅) เท่า กับ 16.2014 ใกล้เ คีย งกับ ค่า เป้ า หมาย
(Target) ค ือ 16.20 ที ่ค ว า ม พ ึง พ อ ใจ โด ย รว ม
)Desirability: d เท่ากับ (0.99749 ซึ่งเป็ นค่า แสดง

รูปที่ 15 Residual Plots
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ตารางที่ 4 ค่าระดับทีเ่ หมาะสมของแต่ละปั จจัย
ค่าระดับที่
Factor
หน่วย
เหมาะสม
1. ค่าแรงดันทีก่ าหนด
295
kg/cm2
2. เวลาทีก่ าหนดในการอัด
7
วินาที
ชิน้ งาน
3. น้าหนักผงเคมีทก่ี าหนด 146
กรัม

ความสัม พัน ธ์ข องค่ า ปั จ จัย และค่ า ตอบสนองที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น ถึ ง 99 .75 % โดยมี ค่ า ระดั บ ที่
เหมาะสมของแต่ละปั จจัยดังนี้ ค่าแรงดัน ที่กาหนด
)Pressure) มีค่าระดับทีเ่ หมาะสมเท่ากับ 295 kg/cm2
เวลาที่กาหนดในการอัด ชิ้น งานต่อ ครัง้ )Time) มีค่ า
ระดับทีเ่ หมาะสมเท่ากับ 7 วินาที และน้าหนักผงเคมีท่ี
กาหนด )Weight) มีค่ าระดับที่เหมาะสมเท่ากับ 146
กรัม ดังรูปที่ 17 และตารางที่ 4

รูปที่ 16 ผลการวิเคราะห์การทดลองแบบ 3k Full Factorial Design

รูปที่ 17 Optimization Plot
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3. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
3.1 ผลการทดลองผลิ ตชิ้ นงานตามผลที่ได้
เมื่ อ ได้ ค่ า ระดั บ ที่ เ หมาะสมของแต่ ล ะปั จจั ย
เรียบร้อยแล้วจึงนาค่าที่ได้มาดาเนินการทดลองผลิต
และติ ด ตามผลการผลิต เพื่ อ ยืน ยัน ผลการทดลอง
เพื่อวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการหลังการ
ปรับ ปรุง โดยเก็บข้อมูลติดตามผลการปรับ ปรุงจาก
ชิ้นงานผลิตภัณฑ์รุ่น A สูตรเคมี A จานวน 100 ชิ้น
โดยผลวิเคราะห์ ค วามสามารถของกระบวนการมี
รายละเอียดดังนี้ จากการทา Normality Test ในรูปที่
18 พบว่า ค่า P-Value เท่ากับ 0.109 ซึง่ มีค่ามากกว่า
ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.05 สรุปได้ว่า ข้อมูลความหนาที่
ได้จ ากการทดลองมีก ารกระจายตัว แบบปกติ โดย
สามารถวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการจาก
โปรแกรม Minitab ดังรูปที่ 19
จากรู ป ที่ 19 ความสามารถของกระบวนการ
(Process Capability Analysis) จะเห็ น ได้ ว่ า ความ
สามารถของกระบวนการอัด ขึ้น รูป ร้อ นหลังทดลอง
ผลิต ชิ้นงานตามผลที่ได้จากชิ้นงานจานวน 100 ชิ้น
พบว่าขนาดความหนาของชิ้น งานมีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ
16.21 มิลลิเมตร และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.09 และดัชนีช้วี ดั ความสามารถของกระบวนการ Cp
ซึ่งเท่ ากับ 1.47 และค่า Cpk ซึ่งเท่ ากับ 1.44 ซึ่งมีค่ า
ม าก ก ว่ า เก ณ ฑ์ ย อ ม รั บ ที่ 1.33 ซึ่ งส รุ ป ได้ ว่ า
ความสามารถของกระบวนการอัด ขึ้น รูป ร้อ นหลัง
ทดลองผลิตชิน้ งานตามผลทีไ่ ด้นนั ้ มีความสามารถของ
กระบวนการที่ดีข้นึ และจากการตรวจสอบคุณ ภาพ
ของผลิต ภัณ ฑ์ ต ามรายการอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้เป็ น
มาตรฐานทีใ่ ช้ในการยอมรับชิน้ งานในกระบวนการอัด
ขึ้นรูป พิมพ์ร้อน ผลการตรวจสอบคุณ ภาพผ่านตาม

เกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ทุ ก รายการ และจากตารางที่ 5
พบว่า ความหนาของชิ้นงานเป็ นไปตามคุณสมบัติท่ี
ก าหนดที่ ต้ อ งการความหนาของชิ้ น งานเท่ า กั บ
16.20 ± 0.40 มิลลิเมตร ซึ่งค่าความหนาเฉลี่ยเท่ากับ
16.20 มิ ล ลิ เ ม ต ร ค่ า ค ว า ม ห น าต่ า สุ ด เท่ า กั บ
15.79 มิ ล ลิ เ มตร และค่ า ความหนาสู ง สุ ด เท่ า กั บ
16.45 มิ ล ลิ เ มตร ซึ่ ง เป็ นค่ า ที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตการ
ยอมรับได้ และเมื่อเปรียบเทียบผลของความสามารถ
ของกระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง ข้อมูลจาก
รูปที่ 20 และ 21 พบว่ากระบวนการหลังการปรับปรุง
มีความสามารถของกระบวนการทีด่ ขี น้ึ
จากนัน้ ได้นาค่าระดับทีเ่ หมาะสมของแต่ละปั จจัยที่
ได้จากการทดลอง มาใช้กับกระบวนการผลิตจริงซึ่ง
พบว่าความสามารถของกระบวนการทีด่ ขี น้ึ เช่นกัน
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลของความสามารถของ
กระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง
ก่อน
หลัง
รายการ
หน่วย
ปรับปรุง ปรับปรุง
1. ค่าเฉลีย่
ความหนาของ
17.00
16.20 มิลลิเมตร
ชิน้ งาน
2. ค่าต่าสุด
ความหนาของ
16.47
15.97 มิลลิเมตร
ชิน้ งาน
3. ค่าสูงสุด
ความหนาของ
17.51
16.45 มิลลิเมตร
ชิน้ งาน
4. ค่าพิสยั (R)
1.04
0.48 มิลลิเมตร
5. ค่าเบีย่ งเบน
0.25
0.09
มาตรฐาน (SD)
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รูปที่ 18 Probability Plot สาหรับขนาดความหนาของชิน้ งาน

รูปที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการด้วยโปรแกรม Minitab
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3.2 สรุปผลการทดลอง
จากข้อมูลของผลิตภัณฑ์รุ่น A สูตรเคมี A ทีเ่ ลือก
ทาการศึกษาพบว่า จากการลดค่าเผื่อความผันแปร
ของขนาดความหนาในแต่ละกระบวนการ ตามตาราง
ที่ 6 และใช้ค่ า ระดับ ที่เหมาะสมของแต่ ล ะปั จ จัย ใน
กระบวนการอัดขึ้น รูป พิม พ์ร้อน ตามตารางที่ 4 ซึ่ง
หลังทาการปรับปรุง สามารถทาให้ค่าเผื่อน้ าหนักผง
เคมี ท่ี ใ ช้ ใ นการผลิ ต เดิ ม ที่ เ ผื่ อ ไว้ 24 กรั ม หรื อ
17.85% หลังการปรับ ปรุงจะเหลือค่าเผื่อ น้ าหนั กผง
เคมีเพียง 10 กรัมหรือ 7.35% ตามตารางที่ 6 คิดเป็ น
น้ า หนั ก ที่ล ดลงต่ อ ชิ้น เท่ า กับ 14 กรัม หรือ คิด เป็ น
น้ าหนักที่ลดลง 8.75% และได้ทาการขยายผลไปยัง
ผลิตภัณ ฑ์รุ่น อื่น ๆของดิสก์เบรกสูต รเคมี A ในการ
ผลิ ต จริ ง โดยลดค่ า เผื่ อ น้ าหนั ก ผงเคมี จ ากเดิ ม
17.85% ลงเหลือ 7.35% และใช้ระดับค่าควบคุมของ

แต่ ล ะปั จจัย เช่ น เดี ย วกั น กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รุ่ น A ซึ่ ง
ทัง้ หมดผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามที่ทางบริษัท
กรณีศกึ ษากาหนด
ปั จจุบนั บริษัท ในกรณี ศึกษาได้กาหนดเกณฑ์ ค่ า
เผื่อน้าหนักผงเคมีทใ่ี ช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดสิ ก์เบรก
ทุกรุ่นในสูตรเคมี A ใหม่ โดยให้เผื่อไว้เพียง 7.35%
ซึ่งทาให้สามารถลดน้ าหนักผงเคมีท่ใี ช้อยู่ในปั จจุบนั
ของทุกรุ่นลงได้ 8.75% ซึ่งอนุ มานได้ว่าหากบริษัทมี
ยอดการผลิ ต เท่ า กั บ ปี 2562 ซึ่ ง มี ป ริม าณการใช้
วัตถุดิบเคมีสูตร A เท่ากับ 276,279 กิโลกรัม บริษัท
จะมี ป ริ ม าณ การใช้ น้ าห นั กเคมี เ พี ย ง 251,414
กิโลกรัม คิด เป็ น น้ าหนั ก เคมีท่ีลดลงเท่ า กับ 24,865
กิโลกรัม ซึ่งทาให้สามารถลดต้นทุนลงได้เป็ นจานวน
เงิน 1,989,212 บาท และสามารถลดต้นทุนการผลิต
ดิสก์เบรกเกรดเคมี A ลงได้ 2.60%

ตารางที่ 6 เปรี ย บเที ย บค่ า เผื่ อ น้ าหนั ก เคมี แ ละค่ า เผื่ อ ขนาดความห นา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ A สู ต รเคมี A
ของแต่ละกระบวนการ ก่อนและหลังปรับปรุง
น้าหนัก
เคมี
กระบวนการ
มาตรฐาน
(กรัม)
ก่อน
ปรับปรุง
หลัง
ปรับปรุง

136

136

ค่าเผื่อน้าหนักเคมี (g)/ ค่าเผื่อขนาดความหนา(mm)
น้าหนัก
เคมี
ชิน้ งาน
(กรัม)
160

146

กระบวนการ
ฝนตกแต่ง

กระบวนการ
อัดขึน้ รูปร้อน

7 g 5.25% 14 g 10.57%
+0.50 mm

+1.00 mm

2 g 1.47% 5 g
+0.10 mm

3.68%

+0.40 mm
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ผ่าร่องและ
ลบมุม

3 g 2.04%

3 g 2.04%

รวมค่าเผื่อ
ทัง้ หมด
24 g 17.85%
+1.50 mm
10 g

7.35%

+0.50 mm
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4. บทสรุป

ซึ่งค่าระดับที่เหมาะสมของแต่ละปั จจัย ที่ได้จากการ
ทดลองนั น้ เมื่อ น าไปใช้ในกระบวนการผลิต จริง จะ
สามารถลดปริมาณการใช้ผงเคมีในการผลิตผ้าเบรก
ลงได้ 8.75% ส่ วนค่ าเผื่อ น้ าหนั ก ผงเคมีท่ีใช้ในการ
ผลิต ผ้ า เบรกเกรดเคมี A ที่ท างบริษั ท กรณี ศึก ษา
กาหนดไว้ 17.85% นัน้ มากเกินไป ซึ่งค่าเผื่อน้ าหนัก
ผงเคมีเกรดเคมี A ในการผลิตผ้าเบรกทีเ่ หมาะสมนัน้
ควรอยู่ท่ี 7.35%

4.1 สรุปผลการวิ จยั
สรุปสาเหตุปัจจัยของปั ญ หาที่ทาให้มีป ริมาณผง
เคมีท่เี หลือจากกระบวนการผลิตผ้าเบรกเป็ นจานวน
มากนัน้ ซึ่งพบว่าสาเหตุเกิดจากในกระบวนการผลิต
ผ้ า เบรกก่ อ นปรับ ปรุ ง นั ้น มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งเผื่ อ
น้ าหนักผงเคมีไว้เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาในการผลิต อัน
เนื่องมาจาก 3 ปั จจัยหลัก ได้แก่ 1) ค่าเผื่อความผัน
แปรของความหนาชิ้นงานในกระบวนการฝนตกแต่ง
2) ค่ า เผื่ อ ความผั น แปรของความหนาชิ้ น งานใน
กระบวนการอัดขึน้ รูปร้อน และ 3) การเผื่อเนื้อชิน้ งาน
สาหรับการผ่าร่องและการลบมุม
จากการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเต็ม
รู ป ที่ 2 ร ะ ดั บ (2k Full Factorial Design) เพื่ อ
ต้ อ งการตรวจสอบว่ า มี ปั จจั ย หลั ก (Main Effect)
ปั จจัยใดบ้าง จากทัง้ หมด 4 ปั จจัยเบื้องต้น ที่ได้การ
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา Why-Why Analysis คือ
1) ค่าความหนาแน่ นผงเคมีทก่ี าหนด (Bulk Density)
2) ค่าแรงดันที่กาหนด (Pressure) 3) เวลาที่กาหนด
ในการอัดชิน้ งานต่อครัง้ (Time) และ 4) น้าหนักเคมีท่ี
กาหนด (Weight) ที่ส่งผลกระทบต่อขนาดความหนา
ของชิ้น งานในกระบวนการอัด ขึ้น รูป พิม พ์ ร้อ น ซึ่ ง
พบว่ ามีเพีย ง 3 ปั จ จัย เท่ านั น้ ที่ส่ง ผลกระทบอย่ า ง
แ ท้ จ ริ ง ต่ อ ข น า ด ค ว า ม ห น า ข อ งชิ้ น ง าน ดั ง นี้
1) ค่าแรงดันที่กาหนด (Pressure) 2) เวลาที่กาหนด
ในการอัดชิน้ งานต่อครัง้ (Time) และ 3) น้าหนักเคมีท่ี
กาหนด (Weight) และนาปั จจัยที่ส่งผลกระทบอย่าง
แท้ จ ริ ง นั ้ น ไปท าการออกแบบ การทดลองแบบ
แฟคทอเรีย ลเต็ ม รู ป ที่ 3 ระดับ (3k Full Factorial
Design) เพื่อหาค่าระดับที่เหมาะสมของแต่ละปั จจัย

4.2 ข้อเสนอแนะ
งานวิจ ัย นี้ ส ามารถขยายผลการออกแบบการ
ทดลองดังกล่าวไปยังสูตรเคมีอ่ืน ๆ และสามารถน า
หลัก การออกแบบการทดลองนี้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ เพื่อ
ค้นหาปั จจัยที่ส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิตและ
สามารถหาค่ าระดับ ที่เหมาะสมของแต่ ละปั จ จัย ใน
กระบวนการผลิต ดิสก์เบรกที่เหมือ นกัน ซึ่งท าให้มี
ค่าพารามิเตอร์ท่เี ป็ นมาตรฐานโดยส่งผลให้สามารถ
ลดต้นทุนของกระบวนการผลิตได้
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