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 การศึกษาน้ีทําก ารวิเคราะหและควบคุมคุณภาพการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรโดยการ
ลดจํานวนกระจกท่ีแตกใน กระบวนการอบกระจกภายในเตาเทมเปอร  โดยมีวัตถุประสงคหลัก  คือ
การศึกษาอิทธิพลของแตละปจจัยที่เหมาะสมในการผลิต และปจจัยที่มีผลกระทบตอการอบกระจก
นิรภัยเทมเปอร  โดยใชวิธีการ ทดลอง  2k แฟกทอเรียล ในการหาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการอบ
กระจกนิรภัยเทมเปอรอยางมีนัยสําคัญ เพื่อลดปจจัยหลักที่ไมมีนัยสําคัญออก  นําปจจัยหลักที่
เหลืออยูทําการทดลอง  3k แฟกทอเรียล ในการหาพารามิเตอรที่เหมาะสมในการอบกระจกนิรภัย
เทมเปอร  และหาสภาวะที่เหมาะสมดวยเทคนิคพื้นผิว ตอบสนอง แลวทําการพัฒนาและควบคุม
คุณภาพกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  จากการศึกษาและวิเคราะห
ผลการทดลองท่ีระดับความเช่ือมั่น 97.5 % พบวาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของการอบกระจก
นิรภัยเทมเปอร  คือ กําหนดตัวแปรที่มีผลตอการอบกระจกมี 3 ตัวแปรดังน้ี  อุณหภูมิอบกระจกชวง 
670 – 690 องศาเซลเซียส ระยะเวลาอบกระจกชวง   380 – 400 วินาที และแรงดนัลมในการเปาชวง 
0.22 – 0.44 บาร/ตร.ฟุต ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  อุณหภูมิอบกระจกท่ี  687 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลาอบกระจก  400 วินาทีและแรงดันลมในการเปาไ มมีอิทธิพลตอกระบวนการอบกระจก
นิรภัยเทมเปอร ซึ่งทําใหสามารถลดจํานวนผลิตภัณฑกระจกที่แตกในกระบวนการอบกระจกนิรภัย
เทมเปอรลงได 68.89 เปอรเซ็นตและลดตนทุนจากการผลิตของเสียเปนจํานวนเงิน 62,955 บาท/ป 
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      This study analyzes the quality control of tempered glass process by reducing the 
volume of broken glass during the glass process in the tempering furnaces. The main 
purpose is to study the influence of each factor suitable to the production process and the 
factors affecting the tempered glass process. The experimental method using in this study is 
the 2k factorial design to investigate the factor resulting to the quality of tempered glass 
process to reduce significantly the main factors. The remaining main factors were conducted 
in the 3k factorial design for identity the appropriate parameters in the tempered glass 
process and determine the optimal conditions with response surface techniques for improving 
efficiency and quality of the tempered glass process. According to the study and analysis of 
experimental result at the level confidence of 97.5%, it was found that the main factors 
affecting the efficiency of tempered glass process is to define variables affecting the tempered 
glass process. There are three variables as follows the range of glass process temperature of 
670 to 690 ° C, the heating period of 380 - 400 seconds, and the range of air pressure in 
quenching process of 0.22 to 0.44 bar/sq.ft. The statistical analysis found that the glass 
process temperature of 687 °C, the heating period of 400 seconds, and air pressure in 
quenching process have no effect to the tempered glass process, which can reduce the 
volume of broken glass in tempered glass process by 68.89 % and minimize cost of waste 
production in an amount of 62,955 Baht/year. 
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วิทยานิพนธ ฉบับนี้สําเร็จไดดวยความชวยเหลือจากบุคคลหลายทานหลายฝาย  
ขอขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ที่
ดูแลและติดตามการทํา วิทยานิพนธ อยางใกลชิด และใหคําแนะนําทําให วิทยานิพนธ ฉบับน้ีสําเ ร็จ
ขึ้นมาได ตลอดจนคณะกรรมการสอบคือ ผูชวยศาสตราจารย วันชัย ลีลากวีวงศ  ที่ไดใหคําปรึกษา
การดําเนินวิทยานิพนธ 

ขอขอบพระคุณ อภิชาติ  ชูเลิศ และบริษัท ไทยเทคโนกลาส จํากัด ผูเปนท่ีปรึกษาการทํา
วิทยานิพนธ ในระหวางท่ีผูทําการวิจัยไดเขาไปเก็บขอมูลกอนและหลังการ ปรับปรุง รวมถึง
พนักงานโรงงานตัวอยาง ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการทํา วิทยานิพนธรวมถึงเพ่ือนๆทุกคนที่
ใหความชวยเหลือ และโดยเฉพาะทางครอบครัวที่ใหการชวยเหลือและใหกําลังใ จอยางดีเสมอมา 
ซึ่งทําใหขาพเจารูสึกซาบซึ้งและจักขอบพระคุณบุคคลเหลาน้ีเปนอยางยิ่งประโยชนและความดีใดๆ
ที่ไดจาก วิทยานิพนธฉบับนี้ จักขอมอบใหแดบุคคลท่ีกลาวมาดังขางตน ซึ่งมีสวนสําคัญยิ่งตอ
ความสําเร็จของวิทยานิพนธฉบับนี้ 

สุดทายน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบ พระคุณ คุณบิดา คุณมารดา ที่ใหการสนับสนุน  กําลังใจแก
ผูวิจัย  คุณคาและประโยชนอันเนื่องมาจาก วิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบใหแกครอบครัวและผู
มีพระคุณทุกทาน 
         
 
 
 
          
         
 


