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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 
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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 
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Department of Industrial Engineering and Management        Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature..................................................                               Academic Year 2013 

Thesis Advisor's signature........................................................ 



 

ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ ฉบับนี้สําเร็จไดดวยความชวยเหลือจากบุคคลหลายทานหลายฝาย  
ขอขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นิติพงศ โสภณพงศพิพัฒน  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ที่
ดูแลและติดตามการทํา วิทยานิพนธ อยางใกลชิด และใหคําแนะนําทําให วิทยานิพนธ ฉบับนี้สําเ ร็จ
ขึ้นมาได ตลอดจนคณะกรรมการสอบคือ ผูชวยศาสตราจารย วันชัย ลีลากวีวงศ  ที่ไดใหคําปรึกษา
การดําเนินวิทยานิพนธ 

ขอขอบพระคุณ อภิชาติ  ชูเลิศ และบริษัท ไทยเทคโนกลาส จํากัด ผูเปนที่ปรึกษาการทํา
วิทยานิพนธ ในระหวางที่ผูทําการวิจัยไดเขาไปเก็บขอมูลกอนและหลังการ ปรับปรุง รวมถึง
พนักงานโรงงานตัวอยาง ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการทํา วิทยานิพนธรวมถึงเพื่อนๆทุกคนที่
ใหความชวยเหลือ และโดยเฉพาะทางครอบครัวที่ใหการชวยเหลือและใหกําลังใ จอยางดีเสมอมา 
ซึ่งทําใหขาพเจารูสึกซาบซึ้งและจักขอบพระคุณบุคคลเหลานี้เปนอยางยิ่งประโยชนและความดีใดๆ
ที่ไดจาก วิทยานิพนธฉบับนี้ จักขอมอบใหแดบุคคลท่ีกลาวมาดังขางตน ซึ่งมีสวนสําคัญยิ่งตอ
ความสําเร็จของวิทยานิพนธฉบับนี้ 

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



 

ช 
 

สารบัญ  

     หนา 
บทคัดยอภาษาไทย .....................................................................................................................  ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ................................................................................................................  จ 

กิตติกรรมประกาศ ......................................................................................................................  ฉ 

สารบัญตาราง .............................................................................................................................     ญ  

สารบัญภาพ ................................................................................................................................  ฏ 
บทที่ 
  1   บทนํา ...............................................................................................................................  1 
   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ..................................................................  1

   กรอบแนวความคิด ..................................................................................................  3 

   วัตถุประสงคของงานวิจัย ........................................................................................  3

   สมมติฐานท่ีใชในการวิจัย ........................................................................................  4 

   ขอบเขตของการดําเนินงานวิจัย ...............................................................................  4

   นิยามศัพท ................................................................................................................  4

   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ......................................................................................  5

 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ....................................................................................  6

   ความหมายของกระจก .............................................................................................  6

   ปรเภทชนิดของกระจก ............................................................................................  7

   กระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร ..................................................................     10

   ไตรศาสตรดานคุณภาพ (The Quality Trilogy) .......................................................     10 

   เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด .............................................................................     13 

   การออกแบบการทดลอง (DOE: Design of Experiment) ........................................     21 

   งานวิจัยที่เกี่ยวของ ...................................................................................................  40

 3 วิธีดําเนินการวิจัย .............................................................................................................     45

   วิธีการศึกษาที่นํามาใช .............................................................................................  45 

 

 

 



 

ซ 
 

 

บทที่                                                                                                                                               หนา 
   ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ........................................................................................     45 

   เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา .......................................................................................     53 

   ประชากรและกลุมตัวอยาง ......................................................................................     57 

   ขอมูลที่ใชในการศึกษา ............................................................................................     57 

   สถานท่ีเก็บขอมูล .....................................................................................................     57 

   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล .........................................................................................     57

   การวิเคราะหขอมูล ..................................................................................................     57 

 4 ผลการศึกษางานวิจัย ........................................................................................................     59

   ผลการศึกษาสภาพของปญหา ..................................................................................      59 

   ผลการศึกษาปจจัยที่จะนํามาพิจารณา ......................................................................     60 

   ผลการศึกษาหาปจจัยและกําหนดระดับปจจัยในการทดลอง ...................................      61

   ผลการออกแบบการทดลองและดําเนินการทดลองโดยใชการ 

    ออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล ............................................................     62 

   ผลการทดลองการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล .........................................      66

   ผลการกําหนดคาปจจัยที่เหมาะสมจากการทดลอง ..................................................  86   
   ผลการตั้งคามาตรฐานในการควบคุมเคร่ืองจักร ......................................................  90   
   ผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ...........................................................................  90   
 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ....................................................................................    92

   สรุปผลการวิจัย ........................................................................................................    92

   ขอดีและขอเสียในการดําเนินงานแกไขปญหาดวยวิธีการออกแบบการทดลอง ......    93 

   ปญหาและอุปสรรคในงานวิจัย ................................................................................    93 

   ขอจํากัดของงานวิจัยนี้ .............................................................................................    94 

   ขอเสนอแนะ ............................................................................................................    94 

รายการอางอิง  ............................................................................................................................      95 
 

 

 

 



 

ฌ 
 

ภาคผนวก  .................................................................................................................................      96

  ภาคผนวก ก ตารางคาการสุมตรวจสอบช้ินงาน .......................................................      97 

  ภาคผนวก ข ขอมูลของเสียแยกตามสาเหตุ  
    กอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง ........................................................    104 

  ภาคผนวก ค การปอนขอมูลในโปรแกรม Minitab ..................................................    107 

  ภาคผนวก ง ตารางประกอบการคํานวณ ..................................................................    132 

  ภาคผนวก จ การทดสอบความเพียงพอของตัวอยาง ................................................    137 
   

ประวัติผูวิจัย ...............................................................................................................................    141 



 

ญ 
 

สารบัญตาราง     

ตารางท่ี   หนา 
 1   แสดงจํานวนของเสีย เดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2554 .......................................  2 
 2 ชุดขอมูลตัวอยาง .....................................................................................................  17 
 3 ตารางตัวอยางในการเก็บตัวอยางท่ีมีปญหา .............................................................  19 
 4 ตารางจัดลําดับลงในตารางจากมากไปนอย .............................................................  20 
 5 ตารางแสดงรูปแบบและลักษณะการทดลอง ...........................................................  29 
 6 การวิเคราะหความแปรปรวนของการทดลองแบบ 3k ..............................................  32 
 7 ตารางคาปจจัยตางๆในการทดลอง ..........................................................................  62 
 8 ตารางแสดงการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับที่มี    
   การทดลองซ้ํา 4 ซ้ํา .......................................................................................  63 
 9 ตารางบันทึกผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับที่มีการทดลอง 
   การทดลองซ้ํา 4 ซ้ํา .......................................................................................  64 
 10 ตารางแสดงการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับที่มี    
   การทดลองซ้ํา 5 ซ้ํา .......................................................................................  65 
 11 ตารางบันทึกผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับที่มีการทดลอง 
   การทดลองซ้ํา 5 ซ้ํา .......................................................................................  66 
 12 ผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับที่มีการทดลองซ้ํา 4 ซ้ํา ....................  68 
 13 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลการทดลอง 
   เชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ ....................................................................  71 
 14 ตารางแสดงผลลัพธการคํานวณจํานวนส่ิงตัวอยางของการทดลองเชิง 
   แฟกทอเรียลแบบสองระดับดวยโปรแกรม Minitab .....................................  74 
 15 แสดงปจจัยและระดับของปจจัยที่ใชศึกษาคาจํานวนของเสียในการอบกระจก  
   นิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร เชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ ......  76 
 16 แสดงผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ ที่มีการทดลองซ้ํา 5 ซ้ํา ..........  78 
 17 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลการทดลองเชิง  
   เชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับโดยรูปแบบ Linear ......................................  81
 18 Output Optimization Point ......................................................................................  86 
    



 

ฎ 
 

ตารางท่ี   หนา 
 19 การกําหนดคาปจจัยในขั้นตอนของการควบคุมกระบวนการ 
   อบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร .........................................  88 
 20 แสดงคาปจจัยในขั้นตอนของการควบคุมกระบวนการอบกระจกนิรภัย 
   เทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรกอนและหลังปรับปรุง ...............................  90 
 21 แสดงการเปรียบเทียบผลลัพธกอนและหลังการปรับปรุง ........................................  90
 22 แสดงผลการเปรียบเทียบตนทุนจากการผลิตของเสีย ..............................................  91
 23 แบบฟอรมการทดสอบกระจกนิรภัยเทมเปอร  .........................................................  99
 24 คาจํานวนกระจกที่ไมไดมาตรฐานสําหรับกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส  
   10 มิลลิเมตรจากการสุมตัวอยางการทํางานแบบเดิม.....................................  102
 25 คาจํานวนกระจกที่ไมไดมาตรฐานสําหรับกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส  
   10 มิลลิเมตรจากการสุมตัวอยางการทํางานแบบใหม ...................................  103 
 26 แสดงของเสียกอนการปรับปรุง เดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ.2554 ........................  105 
 27 แสดงของเสียหลังการปรับปรุง เดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ.2555 ........................  106
 28 ความนาจะเปนสะสมของการแจกแจงปกติมาตรฐาน .............................................  133
 39 คาวิกฤตของการแจกแจงเอฟ ...................................................................................  135
  
 



 

ฏ 

 

สารบัญภาพ 

 ภาพที่   หนา 
 1 กราฟพาเรโตแสดงตัวแปรที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร ...   2 

 2 แสดงกรอบแนวความคิดของงานวิจัย......................................................................   3 

 3 กระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร ..................................................................    10 

 4 ไตรศาสตรดานคุณภาพของจูราน ............................................................................   11 

 5 ผังแสดงเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) ..................................................   13 

 6 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) ..............................................................................   15 

 7 การจัดลําดับชั้น  (Stratification) ..............................................................................   16 

 8 ฮีสโตแกรม  (Histogram).........................................................................................   16 

 9 ผังแสดงการกระจาย (Scatter Diagram) ...................................................................   18 

 10 ตัวอยางการกระจายของความพอใจของลูกคาและเวลาที่รอในรานอาหาร  ..............    18  

 11 ตัวอยางแผนภูมิพาเรโต  (Pareto Diagram) ..............................................................    20 

 12 ตัวอยางแบบบันทึกการตรวจสอบ ...........................................................................    21 

 13 แบบจําลองทั่วไปของกระบวนการหรือระบบ .........................................................    24 

 14 ตัวอยางการเกิดอิทธิพลของปจจัยรวม .....................................................................    30 

 15 แสดงลักษณะความเบรูปทรงตางๆ ..........................................................................    38 

 16 แสดงลักษณะความโดงในลักษณะตางๆ .................................................................   38 

 17 แสดงข้ันตอนในการศึกษา .......................................................................................   46 

 18 การตรวจสอบกระจก ...............................................................................................    47 

 19 การยกกระจกเขาเตาอบเทมเปอร .............................................................................    47 

 20 แสดงหนาจอตูควบคุมคาพารามิเตอร ......................................................................    48     

 21     การตรวจสอบกระจกกอนสงมอบใหลูกคา .............................................................    48 

 22        แสดงแผนภาพกางปลาสาเหตุของปญหา ................................................................    49 

 23 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ................................................................    53 

 24 แสดงบริเวณหนาเคร่ืองอบกระจกเทมเปอร ............................................................    54  

 

 

  



 

ฐ 

 

 ภาพท่ี    หนา 
 25 ตูควบคุมพารามิเตอร ...............................................................................................    54 

 26 แสดงโรเลอรและเชือกทนความรอนภายในเตาอบ ..................................................    55 

 27 แสดงแผนภาย Zebra Board เพื่อทดสอบลอนคล่ืน .................................................    55 

 28 แสดงเคร่ืองทดสอบการกระแทกดวยถุงน้ําหนัก .....................................................   55 

 29 แสดงไดอัจเกจเพ่ือวัดผิวของกระจก ........................................................................   56 

 30 การทดสอบความทนกระแทกดวยลูกเหล็กกลม ......................................................    56 

 31 แสดงเคร่ืองมือในการตอกกระจกเทมเปอร .............................................................   56 

 32 กราฟแสดงความหนาของกระจกท่ีผลิต เดือน มกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2554..........   59 

 33 กราฟแสดงของเสียกอนการปรับปรุงเดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2554 ...............   60 

 34 แสดงแผนภาพกางปลาสาเหตุของปญหา ................................................................   60 

 35 แผนภูมิควบคุมแสดงผลการดานความถูกตองของระบบการวัด .............................   66 

 36 แผนภูมิควบคุมของขอมูลที่เก็บเพื่อวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ  .........   67 

 37 แสดงการกระจายแบบปกติของคา Residual ............................................................    69  

 38 แสดงการกระจายตัวของคาสวนตกคาง (Residuals) เทียบกับ Observation Order ..   69  

 39 แสดงการกระจายตัวของคาสวนตกคาง Residuals เทียบกับ Fitted Value ...............   70 

 40 แสดงอิทธิพลหลัก 3 ปจจัย ......................................................................................   72 

 41 แสดงกราฟของอิทธิพลรวม 2 ปจจัย .......................................................................   73 

 42 แผนภูมิควบคุม x ̅ -R Chart ของกระจกนิรภัยเทมเปอร........................................   76 

 43 แผนภูมิควบคุมของขอมูลที่เก็บเพื่อวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ  .........   77 

 44 แสดงการกระจายแบบปกติของคา Residual (3k Factorial Design) .........................   79 

 45 แสดงการกระจายตัวของคาสวนตกคาง Residuals เทียบกับ Observation Order .....   79 

 46 แสดงการกระจายตัวของคาสวนตกคาง Residuals เทียบกับ Fitted Value ...............   80 

 47 กราฟแสดงอิทธิพลหลัก 2 ปจจัย .............................................................................   83 

 48 โครงรางระหวางปจจัยอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส  

   และเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ................   84  

 49 พื้นผิวตอบสนองระหวางปจจัยอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร  
   และเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ................   85  

 

 



 

ฑ 

 

 ภาพท่ี    หนา  
 50 กราฟแสดงผลตอบสนองของระดับปจจัยที่เหมาะสม .............................................    87 

 51 กราฟแสดงผลตอบสนองของระดับปจจัยที่เหมาะสม .............................................    88 

 52 ผลจากการทดสอบยืนยันผลการวิจัย........................................................................    89 

 53 แสดงการทดสอบการกดแตกของกระจกนิรภัยเทมเปอร ........................................    101  

 54 แสดงลูกตุมทดสอบทนแรงกระแทก .......................................................................   101 

 55 แสดงลูกตุมตกลงใสกระจกนิรภัยเทมเปอร .............................................................    101 

 56 ความหนาของกระจกที่ทําการผลิต เดือน มกราคม – ตุลาคม 2554 .........................    105 

 57 แสดงหนาจอและสวนประกอบของโปรแกรม Minitab ..........................................    108 

 58 แสดง Stat  DOE  Factorial  Create Factorial Design ............................   109 

 59 แสดงไดอะล็อกบ็อกซ ชื่อ Create Factorial Design –Designs 

   แลวทําการเลือก Full factorial .......................................................................   109  

 60 ไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design – Factors 

   แลวทําการใส Name, Type และคาระดับของปจจัย ......................................   110 

 61 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design – Options จากนั้นเอาคําสั่ง 
   Randomize runs ออกเลือกเฉพาะคําสั่ง Store design in worksheet ..............   111 

 62 แสดงผลการออกแบบการทดลองแบบ 2k Factorial Design ใน Session Window ..   111 

 63 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Factorial Design  จากนั้นทําการเลือก Factor 

   ลงในชองแลวทําการเลือกรูปแบบ 2 – level factorial ...................................   112 

 64 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Factorial Design – Low/High ใสคา 
   ระดับปจจัยพรอมทั้งกําหนดชนิดของขอมูลใน Worksheet Data Are ..........   113 

 65 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Factorial Design – Designs 

   แลวทําการเลือก Standard Order Column .....................................................   113 

 66 แสดงการกําหนดชอง Response ใน Data Window สําหรับใสคาการทดลอง .........   114 

 67 แสดงการเลือกเมนู Stat  DOE  Factorial  Analyze Factorial Design .....   115 

 68 แสดงไดอะล็อกบ็อกซ ชื่อ Analyze Factorial Design-Terms แลวทําการเลือก 
   ผลกระทบ (Term) ที่สนใจไปไวในกรอบทางดานขวามือ ............................   115 

 69 แสดงการคํานวณในรูปแบบของตาราง ANOVA ใน Session Window ..................   116 

 70 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Analyze Factorial Design-Graphs 

   เพื่อเลือกลักษณะของการพล็อตกราฟ ...........................................................   116 



 

ฒ 

 

 ภาพท่ี     หนา  
 71 แสดง Stat  DOE  Factorial  Factorial Plots จากนั้นจะปรากฏ 
   ไดอะล็อกบ็อซชื่อ Factorial Plots แลวทําการเลือก Main Effects Plot .........   117 

 72 ทําการเลือกคอลัมนที่เปน Response ลงในชอง Responses พรอมทั้งเลือกปจจัย 
   ที่ตองการพล็อตไปไวในกรอบทางดานขวามือ Factors to Include in Plot ...   117 

 73 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Factorial Plot – Main Effects – Options เพื่อใสชื่อ........   118 

 74 แสดงกราฟ Main Effects และ กราฟ Interaction Plot .............................................   118  

 75 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design  เลือก 

   General full factorial design พรอมทั้งเลือก Number of factors ...................    119 

 76 ไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design – Designs แลวทําการใสชื่อ  

    Factor และจํานวนระดับของแตละ Factor ...................................................   120 

 77 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design – Factors ใส Name,Type  .......    120 

 78 ไดอะล็อกบ็อกซชื่อ ชื่อ Create Factorial Design – Options  

    จากนั้นทําการเอาคําสั่ง Randomize runs ออก .............................................   121  

 79 แสดง ปรากฏผลการออกแบบการทดลองแบบ 3kFactorial Design .........................   122 

 80 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Response Surface Design 

    แลวทําการเลือก Factor ลงในชอง Factor .....................................................   122 

 81 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Response Surface Design-Low/High ...    123 

 82 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Response Surface Design – Design 

    แลวทําการเลือก Standard Order Column ....................................................   124 

 83 กําหนดชอง Response ใน Data Window (Worksheet) สําหรับใสคาผลท่ีได ..........   124 

 84 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Analyze Response Surface Design ................................   125 

 85 แสดงการเลือกลักษณะ Include the following terms พรอมทั้งเลือกผล 

   กระทบท่ีสนใจไปไวในกรอบทางดานขวามือ ..............................................   126 

 86 แสดงผลการคํานวณในรูปแบบของตาราง ANOVA ใน Session Window .............   126 

 87 แสดงการเลือกลักษณะของการพล็อตกราฟ ............................................................   127 

 88 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Contour/Surface Plots ทําการเลือก 

   Contour Plots และ Surface Plots ..................................................................   127 

 

 



 

ณ 

 

 ภาพท่ี     หนา  
 89 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Contour/Surface Plots ทําการเลือก Contour Plots .........   128 

 90 แสดงผลการพล็อต Contour ....................................................................................   128 

 91 แสดงการเลือกคอลัมนที่เปน Response ลงในชอง Response ทางดานขวามือ ........   129 

 92 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Response Optimizer –Setup จากนั้นใหทําการ 

   กําหนดลักษณะ Goal พรอมทั้งใสคา Lower, Target และคา Upper .............   130 

 93 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Response Optimizer จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ 
   ชื่อ Response Optimizer ในหนาจอหลักของโปรแกรม Minitab ..................   130 

 94 แสดงการ Input new level .......................................................................................   131 

 

 

 



1 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
จากวิกฤตการณเศรษฐกิจในปจจุบัน ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมตางๆ มากมายท่ีประสบ

ปญหาจนกระท่ังปดตัวเองลง มีเพียงบางธุรกิจอุตสาหกรรมเทานั้นที่อยูรอดไดในขณะน้ี ธุรกิจ
อุตสาหกรรมการแปรรูปกระจก เปนธุรกิจหนึ่งที่สามารถดํารงอยูและเติบโตไดภายใตภาวะวิกฤตน้ี  
อุตสาหกรรมการแปรรูปกระจกบางสวนเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ผูประกอบการ
จํานวนมาก มิไดเล็งเห็นถึงปญหา  ในปจจุบันแตละองคกรตางพยายามหาวิธีการในการที่จะพัฒนา
องคกรของตน เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการดําเนินอุตสาหกรรมให สามารถแขงขันและเติบโตได การ
เพิ่มอัตราการผลิตและการปรับปรุงการทํางานน้ันเปนปจจัยหลักสําหรับการ ดําเนินและการเติบโต
ทางอุตสาหกรรม ผูประกอบการจึงมีความจําเปนที่จะตองผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา โดยมีตนทุนตํ่าและมีคุณภาพ การลดของเสีย (Defect) ในกระบวนการผลิต
เปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถชวยใหตนทุนการผลิตลดลงได  ลักษณะการดําเนินงานใชแรงงาน กับ
เคร่ืองจักรเปน สวนใหญ  กระบวนการผลิตตางๆ   ยังอาศัยเทคนิคทางดานความชํานาญของ
ผูปฏิบัติงานมากทําใหโรงงานแปรรูปกระจกสวนใหญยังขาดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  จึง
กอใหเกิดของเสียจํานวนมากท่ีไมสามารถควบคุมได  และเปนสาเหตุสําคัญที่ลดทอนความสามารถ
ของการแขงขันทางธุรกิจ เน่ืองจากมีตนทุนในการผลิตที่สูง  ดังนั้นจึงทําใหผูประกอบการหลายราย
มุงเนนไปที่การลดปริมาณของเสียเน่ืองจากการผลิตกระจกนิรัยเทมเปอร 

      ผูทําการวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญที่กลาวมาขางตน  จึงทาํการวิจัยกรณีศึกษาใน
โรงงาน ไทยเทคโนกลาส   เปนโรงงานแปรรูปกระจกทุกชนิด  ดังน้ันจะทําการศึกษาโดยเลือก
บริษัทที่ทําการศึกษาเฉพาะ  กระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร  เปนกระจกใสขนาด 10 
มิลลิเมตร  เน่ืองจากเปนกระบวนการที่เพิ่มมูลคาใหแกวัตถุดิบเปนอยางมาก  แตเปนกระบวนการท่ี
เสียคาใชจายมากในการดําเนินการมากเชนกัน  และเปนกระบวนการท่ีสงผลใหเกิดของเสียใน
กระบวนการผลิตอยางเห็นไดชัด 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนของเสีย เดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2554 ชนิดกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
 
ชวงเวลา รอยขีด แตกจาก

เคลื่อนยาย 
ผิดขนาด/
ระยะ 

แตกในเตา
อบ 

วัสดุในเน้ือ
กระจก 

รอยเตา ผลิต
(แผน) 

ม.ค. 16   39  21 4,774 
ก.พ. 26 4  66  36 6,986 
มี.ค. 19 1  84  14 5,624 
เม.ย. 34 1  50  34 7,672 
พ.ค. 23 4 1 48  11 6,689 
มิ.ย. 37 5 1 64 2 14 4,378 
ก.ค. 13 5 1 37  17 5,121 
ส.ค. 17 1 1 32 2 14 5,246 
ก.ย. 28 6  75 3 21 4,576 
ต.ค. 14 2 1 37  16 7,732 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กราฟพาเรโตแสดงตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร 
  จากการศึกษากระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอรพบของเสียจากการแตกขณะ
เปาลมสูงมากในแตละเดือน พบวามีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการอบกระจกดังนี้ 



3 
 

อุณหภูมิในการอบกระจก 
เวลาในการอบกระจก 
แรงดันในการเปาลมกระจก 

ดวยเหตุนี้เพื่อใหทราบถึงอิทธิพลของแตละปจจัยที่เหมาะสมในการผลิต จึงเปน 
มูลเหตุที่ทําใหผูวิจัยเสนอแนวทางในการประยุกตใชหลักการของการออกแบบการทดลอง 
(Design of Experiment) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร โดยการนํา
ขอมูลจากโรงงานตัวอยางมาทําการศึกษา เพื่อทําการพัฒนาและควบคุมคุณภาพกระบวนการอบ
กระจกนิรภัยเทมเปอรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
2. กรอบแนวความคิด 

 

                    ตัวแปรอิสระ                       กระบวนการวิจัย                            ตัวแปรตาม   
   

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวความคิดของงานวิจัย 
 
3. วัตถุประสงคการวิจัย 
 3.1 เพื่อวิเคราะห หาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ การผลิตกระจกนิรภัยเทมเ ปอรโดยของเสียตอง
นอยกวา 10 แผนตอรอบการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร  
 3.2 เพื่อลดจํานวนของเสียและลดตนทุนในกระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร 
 3.3 เพื่อกําหนดระดับพารามิเตอรที่เหมาะสมในกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร 
 

 

- อุณหภูมิอบกระจก 
- ระยะเวลาอบกระจก 
- แรงดันลมในการเปา 
 

- ทฤษฎีสถิติเชิงวิศวกรรม 
- ทฤษฎีวิเคราะหระบบการ
วัด 
- ทฤษฎีวิเคราะหความ  
สามารถกระบวนการ 
- ทฤษฎีการออกแบบการ
ทดลอง 

- คาในแตละปจจัยที่
เหมาะสมตอกระบวนการ
ผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร 
- เปอรเซ็นตของเสียและจาก
กระบวนการผลิตกระจก
นิรภัยเทมเปอร 
- ตนทุนในการผลิต 
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4. สมมติฐานท่ีใชในการวิจัย 

 การปรับเปลี่ยนระดับปจจัย จะมีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑมากนอยแตกตางกัน ซึ่งหากมี
การศึกษาและควบคุมระดับปจจัยใหไดในระดับที่เหมาะสม จะทําใหเกิดของเสียนอยลง 
 
5. ขอบเขตของการดําเนินงานวิจัย 

5.1 การศึกษาคร้ังนี้ใชโรงงานตัวอยางคือ โรงงาน แปรรูปกระจก ประเภทของผลิต ภัณฑ
กระจกนิรภัยเทมเปอร ชนิดกระจกใส 10 mm. ขนาด 300 x300 มิลลิเมตร  

5.2 ศึกษาเฉพาะปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร   
5.3 กําหนดระดับของปจจัยที่เหมาะสมใน เคร่ืองอบกระจกนิรภัยเทมเปอรที่มีอิทธิพลตอ

คุณภาพงานจากนั้นจึงหาเง่ือนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุดของพารามิเตอร ในปจจัยที่ทําการศึกษาที่จะทําให
เกิดปญหานอยที่สุดโดยใช เทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล 

 
6. นิยามคําศัพท 
 กระจกอบความรอน  (Heat Treated Glass) หมายถึง กระจกอบความรอนไดจากการนํา
กระจกแผน  หรือ กระจกโฟลต ไปผานกระบวนการปรับแตงคุณ ภาพเน้ือกระจก  หรือแปรรูป  
เพื่อใหมีความแข็งแกรงมากข้ึน  หรือ รับแรงกระทําจากแรงภายนอกไดมากข้ึน  ปจจุบันนิยมใช
กระจกโฟลต  เน่ืองจากมีสมบัติที่เมื่อผานการอบความรอน  จะเกิดการแตกเสียหายนอยกวากระจก
แผน กระจกอบความรอนแบงออกเปน  2 ประเภท  ไดแก  กระจกนิรภัยเท มเปอร  และกระจก
ฮีตสเตรงเทน 

กระจกนิรภัยเทมเปอร  (Tempered Glass) หมายถึง กระจกที่ทําโดยกรรมวิธีใด  ๆ แลว
นํามาปรับปรุงคุณลักษณะดวยกรรมวิธีเฉพาะอยาง  จนทําใหเมื่อกระจกน้ันแตกดวยแรงปะทะของ
มนุษยแลว  จะเกิดอันตรายเน่ืองจากการบาดและแทงของเศษ  กระจกที่แตกนอยที่สุ ดหรือไมมีเลย  
เปนกระจกท่ี แข็งแรงกวากระจกธรรมดา 3-5 เทา ทนทานตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ แรงปะทะ
หรือแรงลม และมีความปลอดภัย 
 กระบวนการกระจกนิรภัยเทมเปอร หมายถึง กระจกที่ผานการอบท่ีความรอนประมาณ  
650-690 องศาเซลเซียส แลวนําออกมาเปาใหเย็นทันทีดวยลมแรงดันสูง หลังจากอบแลวกระจกเทม
เปอรจะมีความแข็งแรงมากกวากระจกธรรมดาท่ีมีความหนาเดียวกันถึง 5 เทาตัว กระจกนิรภัยเทม
เปอรยังมีคุ ณสมบัติที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ หากเกิดการแตกข้ึนมากระจกจะแตกเปนลักษณะเม็ด
ขาวโพด ซึ่งจะเปนชิ้นเล็กๆ เทากันทั่วทั้งแผนและมีความแหลมคมนอยกวากระจกธรรมดา 
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 ระยะเวลาการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร หมายถึง เวลาในการอบกระจกธรรมดาท่ัวไป
ใหกลายเปนกระจกนิรภัยเทมเปอรโดยระยะเวลาในการอบน้ีจะขึ้นอยูกับความหนาของกระจกและ
ชนิดของกระจกดวย 
 กระจกโฟลต  (Float Glass) หมายถึง  เปนกระจกท่ีผลิตดวยระบบโฟล ต (Float Process) 
ทําใหมีความโปรงแสงคุณภาพสูง  ผิวทั้งสองดานขนานกันและเรียบสนิท  การมองเห็นแจมชัด  ให
ภาพสะทอนที่สมบูรณไมบิดเบี้ยว  ทนทานตอการขูดขีดเปนรอยไดดีกระจกโฟลตท่ีไดจะมีตําหนิ
นอยกวากระบวนการผลิตกระจกแผน 
 
7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 7.1 ทรา บถึง ปจจัยที่ เหมาะสมในการผลิต กระจกนิรภัยเทมเปอร  ชนิดกระจกใส 10 
มิลลิเมตร 
 7.2 ไดแนวทางปรับปรุงกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 7.3 ทราบคาที่เหมาะสมในการต้ังคาเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต เพื่อลดการเกิดของเสีย 
 7.4 สามารถใชเปนแนวทางการประยุกต ในการลดของเสียในขบวนการผลิตกระจกนิรภัย
เทมเปอรที่ขนาดความหนาของกระจกอ่ืนๆได 
 7.5 สามารถลดตนทุนที่เกิดจากการผลิตงานทดแทนชิ้นงานท่ีเสียลงได 
  
 
 

 



 

6 
 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

ในการศึกษาโครงงานครั้งนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการอบ
ผลิตภัณฑกระจกนิรภัยเทมเปอร กระจกใส 10 มิลลิเมตร  ที่เหมาะสม กรณีศึกษาโรงงานแปรรูป
กระจก และเพื่อแกไขปญหาเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ ลดของเสียจากการผลิต โดยผูวิจัยไดทําการ
รวบรวมเอกสาร แนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ โดยเน้ือหาที่เกี่ยวของจะแยก
ตามสวนดังตอไปน้ี 

1. ความหมายของกระจก  

2. ประเภทชนิดของกระจก 
3. กระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร 
4. ไตรศาสตรดานคุณภาพ 

5. เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด   

6. การออกแบบการทดลอง (DOE: Design of Experiment)  

 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
1. ความหมายของกระจก  
             1.1 กระจก (glass) เปนวัสดุที่ใชตกแตงภายในอาคารเพ่ือความสวยงามและเพิ่มความสวาง
ไสวใหกับอาคารบานเรือนใชกับ  อุตสาหกรรม ยานยนตและมีการใชงานทั่ว ๆ  ไปอยางกวางขวาง
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตกระจกประมาณ 80% ไดมาจากแหลงผลิต  ในประเทศไดแก ทรายแกว 
(silica sand) หินฟนมา หินโดโลไมต (dolomite) เศษกระจก  (cullets) และวัตถุดิบที่นําเขาจาก 
ตางประเทศ ไดแกโซดาแอช ผงคารบอน ผงเหล็ก โซเดียมซัลเฟต  

             กรรมวิธีการผลิตกระจกจะเร่ิมผลิตโดยการนําวัตถุดิบซึ่งไดแก ทรายแกว หินฟนมา         
หินโดโลไมต เศษกระจก โซดาแอช หินปูน  และโซเดียมซัลเฟตุมาผสมเขาดวยกันตามอัตราสวนที่
ไดกําหนดไว แลวนําสวนผสมที่ไดนั้นไปใสในเตา ที่มีอุณหภูมิ 1,500 องศาเซลเซียส จนวัสดุตาง ๆ  

เกิดการหลอมละลายจนไดนํ้าแกว (เชื้อเพลิงไดแก น้ํามันเตาซ่ึงใชแทนถานหิน ) หลังจากน้ัน จะ
ปรับอุณหภูมิของนํ้าแกวใหเหลือประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส  (พรรณจิรา , 2544) จนมีความหนืด
พอเหมาะตอการขึ้นรูปน้ําแกว จะถูกนําไป  ผานกระบวนการที่ทําใหเปนแผนโดยวิธีการปลอยให
ไหลลงไปฟอรมตัวเปนแผนกระจกบนผิวดีบอกแหลมกรรมวิธีนี้ จะไดแผนกระจก ท่ีเรียกวา 
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กระจกโฟลต มีคุณสมบัติดีกวาแผนกระจกที่ผลิตโ ดยระบบอื่นๆ คือผิวของแผนกระจก จะเรียบไม
เปนคลื่น มีความหนาสมํ่าเสมอตลอดท้ังแผน ผิวสุกใส แวววาว ไมขุนมัว   

  

2. ประเภทชนิดของกระจก  

 การผลิตกระจกแผนสามารถแบงออกไดเปน 2 ขั้นตอน (มาตรฐานผลิตภัณฑ, 2547) คือ 

2.1 อุตสาหกรรมกระจกแผน 
อุตสาหกรรมกระจกแผนเปนอุตสาหกรรมการผลิตกระจกพื้นฐาน สามารถแบงออกเปน  

2 ชนิดใหญ ๆ ไดแก  

2.1.1 กระจกโฟลต (float glass) 

 ไดมาจากกระบวนการผลิตที่เรียกวา กระบวนการโฟลต (float process) เปน
กระจกที่มีคุณภาพดีเยี่ยม มีผิวทั้งสองดานเรียบสนิท เปนกระจกท่ีมีความโปรงใส  มีคุณภาพสูง 
ทนทานตอการขูดขีดเปนรอยไดดี มีความหนาประมาณ 2 ถึง 19 มิลลิเมตร  สวนใหญใชงานกับ
ประตู หนาต างอาคาร ตูแสดงสินคา  ใชกับการกอสรางที่ตองการผนังเปนกระจกขนาดใหญ
 2.1.2 กระจกชีต (sheet glass) 

 เปนกระจกที่มีคุณภาพดอยกวากระจกโฟลตเล็กนอยเปนกระจกแผนเรียบ ใชงาน 

กับหนาตางของท่ีอยูอาศัย อาคาร กรอบรูป  ผลิตภัณฑกระจกชีต สามารถแบงออกเปนกระจกใส 
กระจกสี กระจกฝา  (เปนกระจกชีตที่นํามาขัดฝาที่ผิวใชเปนฝากั้นหองหรือประตู ) และกระจกดอก
ลวดลายท่ีมีลวดลายพิมพลงดานหน่ึงดานใดของกระจก สามารถมองผานไดสลัว  ๆ มีคุณสมบัติกึ่ง
ทึบกึ่งใส เหมาะกับงานตกแตงภายใน เชน โคมไฟ บานประตู หนาตาง และภายนอกอาคาร 

2.2 อุตสาหกรรมกระจกตอเน่ือง 

 อุตสาหกรรมกระจกตอเน่ืองเปนการนํากระจกโฟลตและกระจกชีตมาแปรรูปเพื่อ
ประโยชนใชสอยตามคุณสมบัติ (พรรณจิรา, 2544) และลักษณะงานท่ีแตกตางกันไดแก 

           2.2.1 กระจกเงา (mirror glass) 

           ไดจากการฉาบโลหะเงินลงไปที่ดานใ ดดานหนึ่งของกระจกโฟลตชนิดใสหรือ
กระจกโฟลตสีตัดแสง  แลวมาเคลือบดวยสารโลหะทองแดงเปนการปองกันโลหะเงินอีกชั้นหน่ึง  

และเพื่อความทนทานในการใชงาน และเคลือบทับดวยสีที่มีคุณภาพและมีความหนาที่เหมาะสม  

สีที่เคลือบแตละช้ันจะผานการอบแหงดวยความรอนสูงทําใหการยึดติดกันระหวางชั้นตาง ๆ ดีขึ้น 

 2.2.2 กระจกสะทอนแสง (heat reflection glass) 

 ไดจากการนํากระจกแผนใสมาเคลือบดวยออกไซดของโลหะ  ขนาดความหนาของ
การเคลือบขึ้นอยูกับระดับความเขมของแสงที่สองผาน กระจกสะทอนแสงมีคุณสมบัติดานการ



  8 
 

สะทอนแสงไดดี เมื่อมองจากภายนอก อาคารจะคลายกระจกเงา หากมองจากภายในอาคารจะคลาย
กระจกสีตัดแสง 

            2.2.3 กระจกนิรภัยเทมเปอร (architectural flat tempered safety glass) 

           ไดจากการนํากระจกแผนธรรมดามาอบท่ีมีอุณหภูมิ 650 ถึง 700 องศาเซลเซียส  แลว
ใชลมเปาทั้งสองดานเพื่อให กระจกเย็นลงอยางรวดเร็ว  ทําใหผิวของกระจกจะอยูในสภาพแรงอัด
ขณะท่ีภายในของกระจกอยูในสภาวะแรงดึง  ดวยผิวที่อยูในสภาวะแรงอัด  เมื่อกระจกถูกกระแทก
หรือทุบจนแตก แผนกระจกจะแตกละเอียดเปนเม็ดเล็ก ๆ  ที่ไมมีคม มีความแข็งกวากระจกธรรมดา 
5 เทา นิยมใชงานกับยานพาหนะ หรือสวนของอาคารท่ีงายตอการถูกกระแทก 

 ลักษณะเดน 

1. มีความแข็งแรงกวากระจกโฟลท 4-5 เทา ทําใหสามารถรับแรงกระแทก แรงกด แรงบีบ ไดดี 
2. ทนความรอนไดสูงถึง 290 องศาเซลเซียสโดยกระจกไมแตก 

3. ทนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยางฉับพลันไดถึง 150 องศาเซลเซียส 

4. เมื่อกระจกแตก จะแตกเปนชิ้นเล็กๆคลายเม็ดขาวโพดท่ัวทั้งแผน ไมเปนปากฉลามแบบเดียวกับ
การแตกของกระจกธรรมดา ทําใหเปนอันตรายนอยกวาการแตกของกระจกธรรมดา  

             ลักษณะดอย 

1. กระจกนิรภัยเทมเปอรไมสามารถตัด เจียร เจาะ บาก ได 
2. เน่ืองดวยกระจกนิรภัยเทมเปอรเปนกระจกท่ีผานกระบวนการความรอนสูงขนาดที่กระจกนิ่ม  จึง
มีความระมัดระวังการเคล่ือนที่ของกระจกในเตาอบเปนพิเศษ  อยางไรก็ตามกระจกก็ยังเปนคลื่น
และมีการโกงตัวของกระจกเล็กนอย หากตองการความเรียบไมมีคลื่นเลย เชน กระจกเคร่ืองถาย
เอกสาร ตองใชกระจกชนิดอ่ืน 

3. กระจกนิรภัยเทมเปอรมีโอกาสแตกดวยตัวเอง  หากกระจกท่ีเปนวัตถุดิบมีการปนเปอน
สารประกอบนิเกิ้ลซัลไฟล (NiS) ในกระบวนการผลิตกระจกโฟลท โดยมีอัตราการแตกดวยตัวเอง
เฉลี่ย 8 แผนใน 1,000 แผน (หากที่ใดพบวามีการแตกดวยตัวเอง จะมีการแตกดวยตัวเองมากกวา 8 

แผนใน 1,000 แผน แตที่ใดไมมีการแตกดวยตัวเอง ก็จะไมมีการแตกดวยตัวเองเลย) สามารถสังเกต
วากระจกแตกดวยตัวเองหรือไม โดยดูที่จุดศูนยกลางการแตกวามีกระจก 2 ชิ้น ติดกันที่ใหญกวาชิ้น
อ่ืนๆโดยรอบ ทําใหดูคลายปกผีเสื้อหรือไม หากมีลักษณะดังกลาวแสดงวา กระจกแตกดวยตัวเอง 

             การนําไปใชงาน 

        เน่ืองดวยกระจกนิรภัยเทมเปอรมีความทนทานตอแรงกระแทก  แรงกด แรงอัด และเมื่อแตกจะ
มีอันตรายนอยกวากระจกธรรมดา กระจกนิรภัยเทมเปอรจึงจําเปนสําหรับกระจกท่ีตองใชอุปกรณ
จับยึดตางๆ (Fitting) เชน ชุดประตูบานเปลือย กระจกตูอาบน้ํา (Shower Door) ราวกันตกที่ยึดดวย
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ฟตติ้ง แผงกระจกที่ยึดดวยฟตต้ิง เปนตน สําหรับบริเวณท่ีตองรับแรงกระแทกสูงและ/หรือรับ
แรงลมสูง จําเปนตองใชกระจกนิรภัยเทมเปอรเชนกัน เชน หองเลนสค็อช  (Squash Room) ผนังกัน
ระหวางผูชมกับสนามแขงกีฬาตางๆ เชน สนามบาสเกตบอล สนามฮ็อคกี้น้ําแข็ง ลานสเก็ตน้ําแข็ง 
เปนตน สําหรับบริเวณท่ีมีประชาชนเดินผานไปมาเยอะๆและมีโอกาสเกิดการกระแทกกระจก  

กฎหมายกําหนดใหใชกระจกนิรภัยเทมเปอรดวย เชน ศูนยการคาตางๆ ธนาคาร โชวรูมรถ  เปนตน 

 2.2.4 กระจกนิรภัยหลายชั้น (architectural flat laminaty safeted glass) 

 เปนกระจกท่ีเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูใชมากข้ึน มีขั้นตอนการผลิตดังนี ้
1. การเตรียมกระจก โดยการคัดเลือกกระจกที่มีคุณสมบัติดี และไมมีตําหนิ เลือกความหนา

ความกวาง และความยาว แลวตัดใหไดขนาดตามท่ีตองการ 

2. การทําความสะอาด ขั้นตอนน้ีจะตองใชเคร่ื องลาง ซึ่งตองใชน้ําสะอาดลาง ขัดและเปา
กระจกใหแหง 

            3. การเขาประกอบวัสดุคั่นกลาง โดยการนําฟลมโพลีไวนีลบิวไทราล (polyvinyl butyral) ที่
มีคุณสมบัติเหนียวและแข็งแรงมาปดทับหนากระจกที่ผานการทําความสะอาดแลว  และนํากระจก
อีกแผนมาประกบลงบนกระจกแผนแรก ดึงฟลมใหดึงและประกอบกระจกใหขอบเสมอกันทุกดาน
แลวตัดฟลมสวนเกินทิ้ง 

 4. การอัดประกบ กระจกท่ีประกอบกับวัสดุคั่นกลางแลว จะถูกอัดประกบโดยใชความรอน
ที่มีอุณหภูมิ 120 ถึง 130 องศาเซลเซียส แลวใชลูกกลิ้งรีดกระจกทั้งสองแผนใหติดสนิท 

 5. การอบ กระจกที่อัดประกอบแลวจะเปนกระจกก่ึงสําเร็จรูป  คือเน้ือฟลมจะใสข้ึนแตยัง
ไมใสมาก จึงตองนําเขาเตาอบใหญอีกครั้งหนึ่ง  เตาอบใหญเปนเตาอบซ่ึงอบกระจกโดยควบคุม
ความรอนและความดันจนไดกระจกที่ใสมากจนไมสามารถมองเห็นแผนฟลมได  กระจกนิรภัย
หลายชั้นมีคุณสมบัติปองกันขโมยอยางไดผล เพราะยากแกการเจาะผาน  และเมื่อเกิดการกระแทก
หรือชนอยางรุนแรง ชิ้นสวนที่แตกจะไมหลุดออกจากกัน ยังคงสภาพเดิม เพียงแตมีรอยราวเกิดขึ้น 

  2.2.5 กระจกฉนวน (sealed insulating glass) 

  เปนกระจก 2 แผนหรือมากกวาวางคูข นานกัน มีระยะหางพอสมควร ขอบกระจก
ทุกดานมีสารจําพวกการบรรจุอยูเพื่อใหกระจกคงรูป และปองกันอากาศช้ืน จากภายนอกที่จะเขามา
ในชองวางระหวางแผนกระจก  มีประสิทธิภาพมากกวากระจกธรรมดา 2 เทา มีคุณสมบัติสามารถ
ลดปริมาณความรอนที่สงผานกระจก ลดระดับเสียงท่ีผานผ นังอาคารลง  เหมาะสําหรับหองสมุด 
พิพิธภัณฑ หองคอมพิวเตอร 
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   2.2.6 กระจกเสริมลวด (wired glass) 

                 เปนกระจกท่ีมีเสนลวดแผงตาขายลวดฝงภายในกระจก จัดเปนกระจกนิรภัยชนิด
หนึ่ง เมื่อแตก เสนลวดจะชวยยึดเศษกระจกไมใหหลุดลงมา ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายได มี 2 ชนิด
คือ กระจกชนิดขุน (โปรงแสง) และชนิดใส (โปรงใส)  
  2.2.7 กระจกกันกระสุน เปนกระจกท่ีผลิตโดยการนํากระจกนิรภัยชนิดพิเศษมาติด
กับกระจกนิรภัยหลายชั้น โดยมีแผนพิมพพลาสติกขั้นกลาง  

            
3. กระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร 

กระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร มีกระบวนการผลิตประกอบดวย  การตัด (Cutting) 

การเจียระไน (Grinding)  การอบเทมเปอร(Tempered) ซึ่งสามารถแสดง 

 

 

    
 
ภาพที่ 3 กระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร 
  

 ภายในโรงงานที่ทําการศึกษากระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอรโดยประกอบดวย 3 

แผนกดังตอไปนี้ 
 3.1 แผนกตัด (Cutting) ทําหนาที่เลือกชนิดกระจกแลวจากนั้นตัดตามขนาดและความหนา
กระจกที่ลูกคาตองการ 

 3.2 แผนกการเจียระไน (Grinding) ทําหนาที่รับงานจากแผนกตัดมาทําการลบคมบริเวณ
สันขอบกระจกเพ่ือความปลอดภัยและสวยงามในการติดต้ัง 

 3.3 แผนกการอบเทมเปอร(Tempered) ทําหนาที่รับกระจกจากแผนกเจียรระไน แลว
จากนั้นทําการอบกระจกเพื่อใหแปรสภาพจากกระจกธรรมดากลายเปนกระจกเทมเปอร 
 

4. ไตรศาสตรดานคุณภาพ (The Quality Trilogy)  

 “ ไตรศาสตรดานคุณภาพ ”    (The Quality Trilogy)      หรือ “ไตรศาสตรของจูราน ”   (The 

Juran Trilogy)  ดังรูปที่ 2.1 เปนแนวคิดในการบริหารคุณภาพแบบใหมซึ่งเปนการสรางแนวคิด
ดานคุณภาพใหเหมาะสมกับบุคลากรทุกหนาที่และทุกระดับชั้นในองคกรรวมถึงทุ ก
สายการผลิตโดยในการบริหารคุณภาพแบบนี้เปนระบบท่ีอยูบนสาเหตุและผล (กิติศักด, 2541) 

Cutting Grinding Tempered 
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ภาพที่ 4 ไตรศาสตรดานคุณภาพของจูราน 
ที่มา: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, ระบบควบคุมคุณภาพท่ีหนางาน คิวซีเซอรเคิล  (บริษัท เทคนิคคอ
ลแอพโพรชเคานเซลลิ่งแอนด เทรนนิ่งจํากัด ,2541) 
 

คุณภาพในยุคปจจุบันนั้นจะเนนแนวความคิดแบบการผลิตที่เอาใจตลาดอาศัยกลไกตลาดเปน 

แรงผลักดันในการผลิต   โดยท่ีตองทราบวาตองผลิตอะไรและผลิตอยางไรจึงสามารถสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคาไดสูงสุด   ซึ่งเปนการดําเนินงานท่ีสรางผลกําไรอยางเปนธรรมกับองคกรดวยการ
สรางความพึงพอใจแบบเบ็ดเสร็จแกลูกคา    โดยอาศัยการบริหารคุณภาพแ บบเบ็ดเสร็จในการ
บริหารคุณภาพเพ่ือที่จะใหประสพผลสําเร็จไดนั้น    จําเปนจะตองกําจัดความไมมีเอกภาพภายใน
องคกรซึ่งปญหานี้เกิดมาจากในองคกรจะมีหนาที่งานหลายๆหนาที่และมีการบังคับบัญชา
ตามลําดับขั้นขององคกรโดยที่พนักงาน  ในแตละชั้นจะมีความรับผิดชอบดานคุณภาพแตกตางกัน 
และไมทํางานขามสายบังคับบัญชากันซึ่งเปนอุปสรรคตอการสรางเอกภาพดานคุณภาพใหกับ
องคกร   ดังนั้นแนวทางสําหรับการบริหารที่สามารถจะแกไขอุปสรรคดังกลาวนั้นอาศัยไตรศาสตร
ของจูราน ซึ่งไดกลาวไววาการบริหารคุณภาพ หมายถึงกระบวนการในการบงชี้และการบริ หาร
กิจกรรมตางๆ  ที่มีความจําเปนตอการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดานคุณภาพขององคกรโดย
กระบวนการในการช้ีบงและการบริหารกิจกรรมประกอบดวย  3 กระบวน  (กิติศักด , 2541) การ
หลักๆคือ การวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ  และจุดประสงคดาน
การบริหารคุณภาพขององคกร คือ การประกันคุณภาพท่ีหมายถึงการสรางความเช่ือมั่นใหเแกลูกคา 
             4.1 การบริหารคุณภาพ  (Quality Management ;QM)  การบริหารคุณภาพเปนกระบวนการ
ในการชี้บงและบริหารกิจกรรมตางๆ     ที่มีความจําเปนตอการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
คุณภาพขององคกรเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหแกลูกคาซึ่งเรียกวาการประกันคุณภาพ (QA) ดังนั้นใน 

การควบคุมคุณภาพ (QC) 

การปรับปรุงคุณภาพ (QI) 

การวางแผนคุณภาพ (QP) 

QM 

การบริหาร

การประกันคุณภาพ (QA) 
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การบริหารคุณภาพตองชี้บงถึงกิจกรรมและตองทําการบริหารต้ังแตการตั้งตนนโยบายเพื่อนําไป
ปฏิบัติ โดยตองทําใหเกิดผลกําไรในระยะยาวโ ดยผานแนวทางการผูกใจลูกคา ซึ่งในการบริห าร
คุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ  การวางแผนคุณภาพ (QP) การควบคุมคุณภาพ  (QC) และ
การปรับปรุงคุณภาพ(QI) 

4.2  การวางแผนคุณภาพ  (Quality Planning ; QP) โดยท่ัวไปแลว การวางแผน  หมายถึง   
การกําหนดไวซึ่งเปาหมาย และวิธีการอันที่จะทําใหเกิดความเช่ือมั่นวาผลจากวิธีการที่กําหนดไวจะ
บรรลุตามเปาหมาย  ดังนั้นการวางแผนคุณภาพจึงหมายถึงการกําหนดไวซึ่ งเปาหมายท่ีจะบรรลุ
เปาหมาย แลวทําการจัดสรรทรัพยากรที่มีจํากัดตอวิธีการที่จะทําใหเกิดความเช่ือมั่นวา ผลจาก
วิธีการดังกลาวทําใหลูกคามีความพึงพอใจ 

4.3  การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control ; QC) โดยท่ัวไปการควบคุมหมายถึง  การรักษา
ไวซึ่งเปาหมายดวยการเฝาพินิจผลการดํา เนินงาน เพ่ือนิยามปญหาดังกลาว  ดังนั้น  การควบคุม
คุณภาพจึงมีความหมายวา เปนการเฝาพินิจผลจากกระบวนการเพ่ือเปรียบเทียบกับความคาดหมาย
ของลูกคา ถาหากพบวาผลการดําเนินการ ตามกระบวนการมิไดเปนไปตามความคาดหมายที่สงผล
ใหลูกคาเกิดความไมพอใจแลวจะตองคนหาสาเหตุของความไมพอใจดังกลาวเพื่อแกไขใหถูกตอง  

4.4  การปรับปรุงคุณภาพ  (Quality Improvement ; QI) โดยท่ัวไปการปรับปรุง หมายถึง 
การยกระดับเปาหมายใหสูงขึ้นซึ่งโดยทั่วไปจ ะไดมาจ ากการทบทวนผลการปฏิบัติงานเดิม แลว
ดําเนินการวางแผนใหมและการควบคุมใหมเพื่อใหผลงานเปนไปตามเปาหมายใหมที่กําหนด     
ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพจึงมีความหมายเทากับ   การคาดการณความคาดหมายใหมของลูกคา
สําหรับผลิตภัณฑเดิม    หรือคนหาความตองการของลูกคา สําหรับการพิจารณาผลิตภัณฑใหม     
หรืออาจจะกลาวไดวาในขณะท่ีการควบคุมคุณภาพเปนการรักษาสภาพเดิมให เปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด แตการปรับปรุงคุณภาพเปนการทําลายสภาพเดิมและสรางระบบใหมขึ้นมาใหบรรลุตาม
เปาหมายใหมของคุณภาพ  

ภายใตแนวคิดของไตรศาสตรดานคุณภาพ ของ Juran และคณะกระบวนการบริหารคุณภาพ
จะเ ร่ิมตนจากการวางแผนคุณภาพ  ซึ่งคาดหมายวาคุณภาพควรจะอยูที่ระดับหนึ่งภายใตการ
ออกแบบระบบคุณภาพและเรียกสาเหตุของปญหาจากระบบที่ออกแบบน้ีวา “สาเหตุปญหาเร้ือรัง ”   

หรือสาเหตุจากความสามารถของกระบวนการซ่ึงจะมีคุณสมบัติคือ สามารถคาดการณได  
ภายหลังจากกระบวนการวางแผนคุณภาพสิ้นสุดลงแลวจะตองดําเนินการภายใตกระบวนการ

การควบคุมคุณภาพโดยกระบวนการดังกลาวมีภารกิจที่สําคัญคือ การดําเนินการใหผลการ
ดําเนินการจากระบบควบคุมคุณภาพอยูภายใตสาเหตุของปญหาเร้ือรัง โดยจะเรียกสภาวะของ
กระบวนการแบบน้ีวา “สภาวะเสถียร” ซึ่งภายใตสภาวะดังกลาว ก็จะมีบางคร้ังที่เกิดปญหาข้ึนได
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โดยจะเรียกวา “ปญหาแบบคร้ังคราว” ซึ่งคุณสมบัติที่สําคัญคือ ไมสามารถคาดการณได ดังน้ันการ
ควบคุมคุณภาพจะเปนการดําเนินการที่พยายามใหคุณภาพเปนไปตามเปาหมายท่ีวางแผนไว     คื อ
ยอมใหมีเฉพาะปญหาคุณภาพดานปญหาเร้ือรังเทานั้น 

ภายใตสภาวะเสถียรภาพ ทําใหสามารถคาดการณสมรรถนะของกระบวนการท่ีควรจะเปนได 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับความคาดหมายในอนาคตของลูกคาได   ทําใหสามารถวินิจฉัยสาเหตุ
ขอบกพรองจากระบบและดําเนินการปฏิบัติการแกไขและ ปองกันปญหาได  โดยลักษณะการ
ดําเนินการจะเปนแบบโครงการตอโครงการที่จะมีการนําบทเรียนที่ไดรับมาใชเปนแนวทางในการ
วางแผนคุณภาพตอไป  

 

5. เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด  

5.1  แผนภูมิกางปลา   (Fishbone Diagram or Ishikawa Diagram)    รูปดานลางแสดง
แผนภูมิอิชิก าวา (Ishikawa diagram) แผนภูมิแบบนี้ มีการเรียกชื่อกันหลายช่ือ เชน Ishikawa 

Diagram , Cause and Effect diagram, Fishbone Diagram และ Root Cause Analysis  โดย K. 

Ishikawa ใชเทคนิคน้ีเปนคนแรก ในป 1960 แผนภูมิแสดงสาเหตุและผลลัพธ (Cause and Effect) 

เปนการอธิบายลักษณะของเคร่ืองมือนี้ไดอยางเหมาะสม  (กิติศักด, 2539) โดยแสดงความสัมพันธ
ระหว างตนเหตุและผลลัพธที่เกิดขึ้นเพ่ือใช เปนเคร่ืองมือเบื้องตนในการหาสาเหตุของปญหา ใน
ปจจุบัน สวนใหญจะเรียกแผนภูมิชนิดน้ีวา แผนภูมิกางปลา (fishbone diagram)  

 

 
 

ภาพที่ 5 ผังแสดงเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram) 

ที่มา: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, สถิติสําหรับงานวิศวกรรม (กรุงเทพฯ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  
ไทย - ญ่ีปุน, 2539) 



  14 
 

หลักการเบื้องตนของแผนภูมิกางปลา (fishbone diagram) คือการใสชื่อของปญหาท่ีตองการ
วิเคราะห ลงทางดานขวาสุดของแผนภูมิ  โดยมีเสนหลักตามแนวยาวของกระดูกสันหลัง จากน้ันใส
ชื่อของปญหายอย  ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาหลัก 3 - 6 หัวขอ โดยลากเปนเสนกางปลา (sub-bone) 

ทํามุมเฉียงจากเสนหลัก  เสนกางปลาแตละเสนใหใสชื่อของสิ่งที่ทําใหเกิดปญหานั้นข้ึนมา  ระดับ
ของปญหาสามารถแบงยอยลงไปไดอีก  ถาปญหานั้นยังมีสาเหตุที่เปนองคประกอบยอยลงไปอีก  

โดยท่ัวไปมักจะมีการแบงระดับของสาเหตุยอยลงไปมากท่ีสุด 4 – 5 ระดับ เมื่อมีขอมูลในแผนภูมิที่
สมบูรณแลว จะทําใหมองเห็นภาพขององคประกอบท้ังหมด  ที่จะเปนสาเหตุของปญหาท่ี เกิดขึ้น 
(Mongomery, 1996) แผนภูมิกางปลาสามารถนําไปใชไดทั้งในกรณีของบุคคลหรือกลุมงาน                           
แผนภูมิกางปลา เปนเคร่ืองมือคุณภาพที่มีการใชกันมากชนิดหน่ึง เน่ืองจากสามารถมองเห็นภาพได
งาย สามารถใชรวบรวมความคิดเห็นของกลุมไดอยางเปน ระบบ ทําใหมีความเขาใจ  และนําไปใช
วินิจฉัยปญหาไดในที่สุด 

5.2  แผนภูมิควบคุม (Control Chart)  แผนภูมิควบคุมเปนเคร่ืองมือคุณภาพที่รูจักกันดีและ
เขาใจไดงายท่ีสุดแผนภูมิควบคุมโดยพื้นฐานแลวเปนเร่ืองของสถิติ โดยมีหลักการในการตรวจสอบ
ความแปรปรวนทางสถิติของกร ะบวนการ  โดยตองทําการประเมินเพื่อหาระดับของความ
แปรปรวนของกระบวนการวาอยูในขอบเขตของชวงที่กําหนดไว  หรือมีอะไรทําใหกระบวน
ออกไปนอกการควบคุม (out-of-control) หรือไม  ตัวอยางเชน  การผลิตชิ้นสวนของบาน  โดยใช
เคร่ืองกลึงอัตโนมัติ   โดยวัดคาใหมีขนาดตามท่ีกําหน ด แตละชิ้นจะมีความแตกตางกันเล็กนอย เรา
จะรูไดอยางไรวาความแปรปรวนน้ัน  เปนความแปรปรวนภายใน  (inherent variations) ของ
กระบวนการเอง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอยางข้ึนภายในระบบ เชน เคร่ืองมือมีความคมลดลง  

ทําใหตองมีการปรับแตงใหม แนวคิดของแผนภูมิควบคุม คื อการวัดความแปรปรวน  โดยการวัด
ตัวอยางซ้ํา คํานวณคาของขีดจํากัดบน   (upper control limit) และขีดจาํกัดลาง  (lower control limit) 

ถามีขอมูลตรงจุดใด อยูเกินระดับของขีดจํากัด แปลวาตองนํามาพิจารณาเพ่ือหาทางแกไข หรืออยาง
นอยก็ควรติดตามตรวจสอบกระบวนการใหใกลชิดยิ่งขึ้น (กิติศักด, 2539) 
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ภาพที่ 6 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

ที่มา: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, สถิติสําหรับงานวิศวกรรม (กรุงเทพฯ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  
ไทย - ญ่ีปุน, 2539) 
 

จากรูปภาพที่ 6 แสดงตัวอยางของแผนภูมิควบคุม  โดยเปนกราฟที่มีจํานวนตัวอยา งที่ผลิต 
เปนแกนนอน  และมีจํานวนของช้ินงานท่ีมีตําหนิเปนแกนต้ัง  มีคาเฉลี่ยของตัวอยางท่ีผลิตแลวมี
ตําหนิเปนแกนอางอิง เชน สุมตัวอยางท่ีผลิตในแตละวันขึ้นมา 100 ชิ้น นํามาบันทึกลงบนกราฟทุก
วันในชวงเวลาหน่ึง จะสามารถหาคาชวงของความแปรปรวน  ของตัวอยางท่ีมีตํา หนิออกมาได 
นํามา คํานวณทางสถิติ   จะสามารถหาคาขีดจํากัดบน (UCL) และขีดจัดลาง (LCL) ที่จะใชใน
แผนภูมิ ขอมูลบนแผนภู มิบางจุด   อาจจะมีคาสูงกวาหรือต่ํากวาคาควบคุม  (control limit) ซึ่งเปน
คาที่อยูนอกการควบคุม (out-of-control) โดยท่ัวไปจะเปนหนาที่ของผู จัดการฝายผลิต ที่จะปรับ
กระบวนการผลิตใหกลับเขาสูระดับเดิม   หรือลดจํานวนตัวอยางท่ีมีตําหนิลง  โดยตรวจสอบสาเหตุ
ที่ทําใหความแปรปรวนมีคามากเกินไป  การทดสอบทางสถิติสามารถดูจากลักษณะของแนวโนม
ขอมูลในบางชวงเวลา ที่อาจมีภาพท่ีแนนอนบางอยาง (ชูศร,ี 2527) ที่นํามาประกอบในการปรับปรุง
ระบบไดแผนภูมิควบคุมสามารถใช ในการติดตามตรวจสอบ  เพื่อดูแนวโนมของระบบ  หรือใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงในระยะยาว 

5.3 การจัดลําดับชั้น  (Stratification) แนวคิดในการจัดลําดับชั้นของขอมูล  คือการทดสอบวา
ขอมูลจะมีผลจากการทดสอบดวยวิธีการทางสถิ ติที่แตกตางกันอยางไรตัวอยางเชน  การ วัดขนาด
ของชิ้นงานในสายการผลิต ซึ่งจะไดรับผลเคร่ืองมือ 2 ชนิด คือ เคร่ืองมือตัดและเคร่ืองมือขัดเงา       
ซึ่งตางก็มีผลตอความแปรปรวนของขนาดของช้ินงานที่ผลิตไดเคร่ืองมือทั้ง สองมีผลตอความ
แปรปรวนแตกตางกัน จากรูปการกระจายของความ แปรปรวน มี 2 คาคือ Dist 1 และ Dist 2 ซึ่งเกดิ
จากเคร่ืองมือแตละชนิด โดย Dist 1 มีคาเฉลี่ย (สวนที่มีความถี่สูงที่สุด ) ต่ํากวา Dist 2 แทงกราฟชุด
ที่ 3 แสดงผลรวมของความแปรปรวนท้ังสอง ซึ่งเปนคาที่ไดจากการวัดชิ้นงานท่ีสําเร็จแลวจาก
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ตัวอยางน้ี ถาไมมีขอมูลของการจัดลําดับชั้น โดยแยกแตละตัวแปรออก  เราจะไมสามารถทราบที่มา
ที่แทจริงของความแปรปรวนได 

 

 
 

ภาพที่ 7 การจัดลําดับชั้น  (Stratification) 

ที่มา: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, สถิติสําหรับงานวิศวกรรม (กรุงเทพฯ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  
ไทย - ญ่ีปุน, 2539) 
 

หลักการของการจัดลําดับชั้นขอมูล สามารถนําไปประยุกตใช   เพื่อใหมองเห็นผลที่เกิดขึ้น
จากหลายตัวแปร ขอมูลเดียวกันนี้  เราสามารถแสดงดวย ผังแสดงการกระจายไ ดเชนกันโดยนําไป
เขียนกราฟ xy โดยใชสเกลแบบเดียวกัน และจากขอมูลน้ี จะทําใหทราบไดวา ขอมูลที่มาจากคน ละ
แหลง จะมีคาเฉลี่ยและคาการกระจายที่แตกตางกัน 

5.4  ฮีสโตแกรม  (Histogram) 

 

 
 

ภาพที่ 8   ฮีสโตแกรม  (Histogram) 

ที่มา: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, สถิติสําหรับงานวิศวกรรม (กรุงเทพฯ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  
ไทย - ญ่ีปุน, 2539) 
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จากรูปภาพที่ 8 แสดงฮีสโตแกรมแบบท่ัวไปซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ใชแสดงลักษณะการกระจาย
และความแปรปรวนของขอมูล ทําใหเห็นไดอยางชัดเจนมากกวาการดูตัวเลขจากตาราง  ตาราง
ดานลางเปนชุดขอมูลที่เก็บจากกระบวนการผลิต โดยการวัดตัวอยางซ้ําในชวงเวลาที่กําหนด 

 

ตารางท่ี 2  ชุดขอมูลตัวอยาง 

จํานวนท่ีวัด คาท่ีวัดได 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

... 

6.04 

6.07 

5.99  

6.01 

6.10  

6.00  

... 

ที่มา: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, สถิติสําหรับงานวิศวกรรม (กรุงเทพฯ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  
ไทย - ญ่ีปุน, 2539) 
 

เมื่อจัดลําดับชุดตัวอยางจ ากคาสูงสุดไปถึงคาต่ําสุด และทําเปนตารางแสดงจํานว นของ
ตัวอยางท่ีมีคาเทากัน หรืออยูในชวงของคาเดียวกัน เชน ตัวอยางผลการวัดที่มีคาสูงสุดเปน 6.1 และ
คาต่ําสุดเปน 5.99 นํามาจัดกลุมเปนคาที่วัดไดจากคา 5.9 ถึง 6.2 โดยแบงเปนกลุมที่มีคาเพิ่มขึ้นครั้ง
ละ .01 ไดทั้งหมด 30 ชวง คาที่วัดไดแตละคาสามารถใสลงในแตละชวงได  ฮีสโตแกรมสามารถทํา
ใหมองเห็นไดทันที  วาตัวอยางท่ีเก็บมาจากกระบวนการน้ั นมีการกระจายของขอมูลอยางไร  ฮีสโต
แกรมที่มีการกระจายของขอมูล  เรียกวา ฮีสโตแกรมแบบปกติ (normal) หรือ Gaussian histogram

รูปแบบของฮีสโตแกรมมีหลายลักษณะการตรวจสอบฮีสโตแกรมจะสามารถแสดงใหเห็นถึงปญหา
จากการสุมตัวอยาง หรือปญหาที่เกิดจากกระบวนการ      
 รูปแบบการแสดงขอมูลท่ีคลายกับฮีสโตแกรมคือ กราฟแทง (bar chart) ซึ่งมีความแตกตาง
กันที่แกนนอนไมใชชวงของขอมูล แตแสดงเปนคาที่ไดจากการเก็บตัวอยางโดยตรง เชน ในการนับ
ตัวอยางท่ีมีสีเหลือง  น้ําเงินและแดงในสายการผลิต สามารถนําตัวเลขจากการนับแตละสีมาเขียน
กราฟแทง โดยเปรียบเทียบจํานวนของแตละสีไดจากความสูงของแทงกราฟ  

5.5  ผังแสดงการกระจาย  (Scatter Plot) ผังแสดงการกระจาย ใชแสดงความสัมพันธของ
ขอมูลที่มีสองตัวแปรหรือมา กกวานั้น ภาพดานลางแสดงความสัมพันธของสองตัวแปร  และใชใน
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การหาแน วโนมของขอมูลท่ีมีคาสูงขึ้น ขอมูลในลักษณะน้ีเรียกวามีสหสัมพันธเชิงบวก              
(positive correlation) โดยตัวแปรตัวหนึ่งจะสูงขึ้นตามตัวแปรอีกตัวหนึ่ง เสนที่แสดงความสัมพันธ          
เรียกวา   เสนถดถอย (regression) แสดงถึงคาเฉลี่ยของความสัมพันธของสองตัวแปร  ถาความชัน
ของเสนกราฟเปนลบ ถาแปรจะมีสหสัมพันธเชิงลบ (negative correlation) แสดงวาถาแปรตัวหนึ่ง
จะมีคาลดลง เมื่ออีกตัวหนึ่งมีคาเพิ่มขึ้น  ถากราฟที่ได  ไมสามารถหาเสนถดถอยข องความสัมพันธ
ไดเน่ืองจากจุดของขอมูลมีการกระจายแบบไมมีทิศทาง  แสดงวาตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธ
กัน (uncorrelate) 

 

 
 

ภาพที่ 9  ผังแสดงการกระจาย (Scatter Diagram) 

ที่มา: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, สถิติสําหรับงานวิศวกรรม (กรุงเทพฯ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  
ไทย - ญ่ีปุน, 2539) 
 

 

ภาพที่ 10 ตัวอยางการกระจายของความพอใจของลูกคาและเวลาที่รอในรานอาหาร  

ที่มา: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, สถิติสําหรับงานวิศวกรรม (กรุงเทพฯ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  
ไทย - ญ่ีปุน, 2539) 
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การประเมินคุณภาพ (quality assessment) ใช ผังแสดงการกระจาย ในการวัดตัวแปรใน
กระบวนการ เพ่ือหาระดับความสัมพันธ หรือความไมสัมพันธกัน  (ชูศรี, 2527) คาสหสัมพันธที่ได 
สามารถนําไปใชในการตรวจสอบเพื่อคนหาตนเหตุที่แทจริงของปญหา ผังแสดงการกระจาย จึงเปน
เคร่ืองมือเบื้องตนอยางหนึ่งที่ชวยเพิ่มขอมูลในการประเมินคุณภาพ 

5.6  แผนภูมิพาเรโต  (Pareto Diagram)  ไดชื่อมาจาก Vilfredo Pareto นักเศรษฐศาสตรและ
สังคมศาสตรชาวอิตาลี ซึ่งเปนผูที่คิดวิธนีี้ขึ้นมา    และเผยแพรในปลายศตวรรษที่ 19 โดยใชกฎ 
80/20 ซึ่งมีที่มาจากการสํารวจพบวา  ในประเทศอิตาลียุคนั้น มีคนรวย 20% คนจน 80% และใน 
20% นี้ ครอบครองทรัพยสิน 80% ขณะท่ีคน 80% ครอบครองทรัพยสิน 20%  

แผนภูมิพาเรโต มีลักษณะคลายกับกราฟแทง  หรือ ฮีสโตแกรมแตกตางกันที่  แทงของขอมูล
ตามแนวแกนนอน มีคาลดลงตามลําดับ หลักการของแผนภูมิพาเรโต    ในการปรับปรุงคุณภาพ คือ
การหาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอคุณภาพ (quality function)   ตัวอยางเชน ถาเราหาตัวแปรท่ีมีผลกระทบ
ตอคุณภาพ และนํามาหาคาตัวเลข     หรือรอยละของผลกระทบน้ัน  จัดลําดับจากมากไปนอย นํามา
เขียนกราฟโดยใหแกนต้ังดานซาย  เปนคาจริงของผลกระทบของตัวแปร สวนแกนต้ังดานขวา เปน
คาสะสมของรอยละผลกระทบของตัวแปร    ตัวอยางเชน ในการเก็บตัวอยางท่ีมีปญหาจํานวน     
200 ชิ้น จากสายการผลิตในชวงเวลาหน่ึง มี 40 ชิ้นที่เกิดจากความรอนสูง 80 ชิ้น เกิดจากช้ินสวน
เสียหาย 20 ชิ้น เกิดจากระบบไฟฟา ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 3  ตารางตัวอยางในการเก็บตัวอยางที่มีปญหา 
Factor 1: 40 20% 

Factor 2: 20 10% 

Factor 3: 80 40% 

Factor 4: 10 5% 

Factor 5: 20 10% 

Factor 6: 20 10% 

Factor 7: 10 5% 

ที่มา: ชูศรี พันธุทอง, สถิติเบ้ืองตน ภาควิชาสถิติ (กรุงเทพฯ :คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหงสํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2527) 
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ถานําขอมูลมาจัด ลําดับลงในตารางจากมากไปนอย  จะไดกราฟความสัมพันธ 2 แบบ คือ 
กราฟแทงที่แสดงตัวเลขหรือรอยละของความสัมพันธ   (ไดแก 80, 40, 20, 20, 20, 10, 10)          
และผลรวมสะสม (Cumulative sum) ของรอยละ (ไดแก 40, 60, 70, 80, 90, 95, 100) กราฟที่ไดจะ
แสดงใหเห็นลําดับและขนาดของผลกระทบของตัวแปร (ชูศรี, 2527) และแสดงใหเห็นวาการแกไข
ปญหา ตองแกไขที่ตัวแปรใดกอน แผนภูมิพาเรโต มีประโยชนในการสรุปรวม และประมาณการถึง
ขนาดของปญหา ที่จะแกไขไดจากแตละปจจัย 

 

ตารางท่ี 4  ตารางจัดลําดับลงในตารางจากมากไปนอย 

Factor Data % Cum 

F3 80 40 40 

F1 40 20 60 

F2 20 10 70 

F5 20 10 80 

F6 20 10 90 

F4 10 5 95 

F7 10 5 100 

ที่มา: ชูศรี พันธุทอง , สถิติเบ้ืองตน ภาควิชาสถิติ  (กรุงเทพฯ  :คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย
รามคําแหงสํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2527) 
 

 
 

ภาพที่ 11 ตัวอยางแผนภูมิพาเรโต  (Pareto Diagram) 

ที่มา: ชูศรี พันธุทอง , สถิติเบ้ืองตน ภาควิชาสถิติ  (กรุงเทพฯ  :คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย
รามคําแหงสํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2527) 
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5.7 แบบบันทึกการตรวจสอบ  (Check Sheet) 

 

 
 

ภาพที่ 12 ตัวอยางแบบบันทึกการตรวจสอบ 

ที่มา: ชูศรี พันธุทอง , สถิติเบ้ืองตน ภาควิชาสถิติ  (กรุงเทพฯ  :คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย
รามคําแหงสํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2527) 
 

แบบบันทึกการตรวจสอบ เปนเคร่ื องมือในการเก็บขอมูลอยางงาย  โดยทําเปนรายการของ
ขั้นตอนที่มีอยูในกระบวนการและทําชองใสเคร่ืองหมายเอาไวดานหนา  การเก็บขอมูลในลักษณะนี้  
สามารถนําไปใชในการตรวจสอบหรือการแจงนับไดหลายประเภท     เชน จํานวนคร้ังของสัญญาณ
กอนท่ีจะรับโทรศัพท แบบบันทึกการตรวจสอบ สามารถนําไปใชรวมกับ ฮีสโตแกรม เพ่ือให
มองเห็นลักษณะของขอมูลไดโดยตรง แบบบันทึกการตรวจสอบ มีการพัฒนาภา พแบบไปอยาง
หลากหลายมาก  เชนในรูป เปนแผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเปนแบบบันทึกการตรวจสอบ ท่ี
ตองการใหผูใชทําเคร่ืองหมายลงบนแผนที่ เพื่อแสดงตําแหนงที่มีการขายไปแลว  

 ถานําขอมูลของแบบบันทึกการตรวจสอบ ไปใชรวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอ ร จะทําให
สามารถแสดงขอมูลออกมาในรูปของกราฟแทง ซึ่งเปนผลรวมของขอมูลจากการขายในแตละพ้ืนที่
ของประเทศ มีการใชหลักการนี้ของแบบบันทึกการตรวจสอบไปใชกับการตรวจสอบความเสียหาย
ของเคร่ืองยนต โดยการพิมพภาพของเคร่ืองยนตและใหผูใชทําเครื่องหมายแสดงตําแหนงที่มี ความ
เสียหายหรือตองการใหตรวจสอบ 
 

6. การออกแบบการทดลอง (DOE: Design of Experiment)  
   6.1 การวิเคราะหระบบการวัด 

การวิเคราะหระบบการวัดนั้นจะมีวัตถุประสงค ในการวิเคราะหถึงแหลงของกาคลาดเคลื่อน
ในระบบการวัด โดยความผันแปรที่เกิดขึ้นนี้จําแนกออกไดเปน 2 ประเภทคือ ความคลาดเคลื่อนเชิง
ระบบ และความคลาดเคลื่อนแบบสุม (กิติศักด, 2543) 
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1.   ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ เปนความเบ่ียงเบนของคาที่ควรจะเปนจากคาจริง หรือคา
ความเอนเอียงซึ่งจะมีสาเหตุมาจากโครงสรางของเคร่ืองมือวัดเปนสําคัญ    นอกจากน้ียังอาจมีผลมา
จากปจจัยภายนอก เชน อุณหภูมิ  แสงสวาง  ดังนั้นจึงจําเปนตองสอบเทียบโครงสรางของเคร่ืองมือ
วัดและควบคุมปริมาณที่มีผลตอคาวัดดวยการควบคุมสภาพแวดลอมของระบบการวัด  ซึ่งมีผลตอ
คุณสมบัติดานความถูกตองของระบบการวัด 

2.   ความคลาดเคลื่อนแบบสุม  เปนความผันแปรของขอมูลที่ควรเ ปน ซึ่งจะมีลักษณะเปนตัว
แปรสุมกระจายตัวอยูรอบคาที่แทจริงคาหนึ่ง  โดยมีสาเหตุจากสาเหตุธรรมชาติของระบบการวัด
และไมสามารถกําจัดทิ้งไดแตสามารถปรับคาใหลดลงไดดวยการกําหนดการแกไขระบบการวัด  ซึ่ง
มีผลตอคุณสมบัติดานความแมนยํา 

   6.2 การวิเคราะหความถูกตองของระบบการวัดในการวิเคราะหความถูกตองของระบบการ
วัดจะมีการพิจารณาใน 3 ประเด็น (ปารเมศ, 2545) คือ   

    6.2.1 คุณสมบัติดานไบอัส   
คาไบอัส หมายถึง ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคาที่ไดจากการวัดกับคาอางอิงหรือ

มาตรฐาน (โดยคามาตรฐาน หมายถึง คาเฉลี่ยที่ไดมาจากการวัดซ้ําดวยเครื่องมือวัดท่ีมีความแมนยํา
สูงกวาภายใตภาวะควบคุม หรือหองปฏิบัติการสอบเทียบ และตองสามารถสอบกลับได ) โดย
วิธีการใชสิ่งตัวอยางเดียว สามารถหาไดตามสมการคือ 

                                       คาไบอัส = คาเฉลี่ยของการวัด – คาอางอิง                                  (2-1)  

% ไบอัสของความคลาดเคลื่อนอนุโลม =      %100
)(

x
LSLUSL

Bias

-
                       (2-2) 

% ไบอัสของกระบวนการ =      %100
)(Pr

x
Variationocess

Bias                                   (2-3) 

 ในการประเมินคาไบอัสที่ไดจะกฎเกณฑดังนี้ คือ 

%ไบอัส < 5%   อยูในเกณฑที่ยอมรับไดโดยไมตองแกไข 
5% <ไบอัส < 10%   อาจจะยอมรับได (พิจารณาปจจัยอื่นๆ อาทิ การประยุกตใช

คาใชจาย ฯลฯ) 
%ไบอัส > 10%  ไมสามารถยอมรับได ตองคนหาสาเหตุแลวทําการแกไข 

คุณสมบัติดานไบอัส  จะเปนตัวกําหนดถึงความถูกตองของคาวัดที่ไดอันเน่ืองมาจาก 

ปจจัยภายในระบบการวัด 

6.2.2 คุณสมบัติดานความมีเสถียรภาพ 

 คุณสมบัติดานความมีเสถียรภาพของระบบการวัด หมายถึง คุณสมบัติดานอายุการใช
งานของอุปกรณวัด ประเด็นที่มีความสําคัญมากคือ ระยะเวลาที่ทําการศึกษา ซึ่งมีความจําเป นตอง
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พิจารณาอยาเหมาะสมโดยการคํานึงถึงระยะเวลาท่ีทําใหคาไบอัสของระบบการวัดเพิ่มข้ึนตามเวลา
ใชงาน เน่ืองมาจากความเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติของระบบการวัดเทานั้น นั่นคือ ความพยายามใน
การเลือกศึกษาใหระบบการวัดมีคาไบอัสท่ีขึ้นกับปจจัยภายนอกตางๆใหนอยที่สุดทั้งนี้เพราะวาเมื่อ
สภาพแวดลอมเปลี่ยนไป เชน ความช้ืนในอากาศ อุณหภูมิ ฯลฯ  จะมีผลทําใหระบบการวัดไมมี
เสถียรภาพทั้งสิ้น 
 6.2.3 การวิเคราะหคุณสมบัติเชิงเสนตรงของระบบการวัด  

 คุณสมบัติเชิงเสนตรง (Linearity) ของระบบการวัด หมายถึงการท่ีคาไบอัสของระบบ
การวัดจะมีค าไมเปลี่ยนแปลงไปตลอดยานวัด (Working range) ของระบบการวัดดังกลาว ในการ
พิจารณาคุณสมบัติเชิงเสนตรงของระบบการวัดจะไดมาจากการเลือกชิ้นงานตลอดชวงยานวัดเพื่อ
ศึกษาถึงคาไบอัสที่แตละคาของมาตรฐาน (อางอิง) แลวพิจารณาถึงคาเปลี่ยนแปลงคาไบอัส แลวถา
พบวาระบบการวัดขาดคุณสมบัติเชิงเสนตรงแลว มีความจําเปนจะตองพิจารณาหาสาเหตุใดสาเหตุ
หนึ่งดังตอไปน้ี 

      1. เคร่ืองมือวัดมิไดรับการสอบเทียบอยางถูกตองทั้งที่ดานลางและดานบนของ
ยานวัดท่ีทําการพิจารณา 
      2. มีความคลาดเคลื่อนที่ชิ้นงานมาตรฐาน (มาสเตอร) ที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ 
        3. เคร่ืองมือวัดมีความสึกหรอ 

       4. สาเหตุจากปจจัยภายในอันเน่ืองมาจากการออกแบบเคร่ืองมือวัด  

   6.3 การวิเคราะหความแมนยําของระบบการวัด  ความไมแนนอนของระบบการวัดนอกจาก
ความไมแนนอนจากความถูกตองของระบบการวัดแลว ยังมีความไมแนนอนจากความแมนยําของ
ระบบการวัดดวยโดยจะประกอบดวย 

     6.3.1 รีพีททะบิลิตี้  (Repeatability) หมายถึง ความแตกตางของระบบการวัดภายใต
เงื่อนไขเดียวกัน 

     6.3.2 รีโปรดิวซิบิลิตี้  (Reproducibility) หมายถึงความแตกตางของระบบการวัดที่
เงื่อนไขแตกตางกัน 

6.4 การทดลอง  (Experiment) คือการจําลองสภาพความเปนจริงใหมาอยูในสภาพท่ี
สามารถควบคุมได  เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงอันเปนผลจากการปฏิบัติในการศึกษาทดลอง  โดยท่ี
การทดลองจะแบงเปนการทดลองเบ้ืองตนคือการทดลองเพ่ือใหทราบผลอยางกวางๆ  ซึ่งผลการ
ทดลองท่ีไดจะนําไปทดสอบในขั้นตอนตอไป และการทดลองขั้นตัดสินใจ  เปนขั้นตอนการนําสิ่งที่
คัดเลือกไดจากการทดลองเบ้ืองตนมาทําการทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่ อที่จะทําการเปรียบเทียบ
หรือหาสิ่งที่ดีที่สุดในกลุมโดยจะมีการใชแผนการทดลองแบบตางๆ 
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การออกแบบการทดลองเชิงสถิติ หมายถึง กระบวนการในการ วางแผนการทดลอง  เพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลที่เหมาะสมท่ีสามารถนําไปใชในการวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ  ซึ่งจะทําให
สามารถหาขอสรุปที่สมเหตุสมผลได 

การใชวิธีการเชิงสถิติในการออกแบบและวิเคราะหการทดลอง  มีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุก
คนที่เกี่ยวของจะตองมีความเขาใจล วงหนาวากําลังศึกษาอะไรอยู  จะเก็บขอมูลไดอยางไร  และจะ
วิเคราะหขอมูลท่ีเก็บไดนั้นอยางไร 

วัตถุประสงคของการทดลองคือ  เพื่อที่จะศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานของ
กระบวนการและระบบ (Montgomory, 1996) ซึ่งจะแสดงดังภาพที่ 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 แบบจําลองทั่วไปของกระบวนการหรือระบบ 

ที่มา: Mongomery D.C, Introduction To Statistical 3rd ed. (Jonh Wilay & Sons  New York  

, 1996) 
 

จากภาพสามารถอธิบายไดวากระบวนการคือ  การรวมกันของเคร่ืองจักร  วิธีการ คน และ
ทรัพยากรอ่ืน  เขาดวยกันเพื่อเปลี่ยน  Input ใหเปน Output ที่มีผลตอบออกมาในรูปแบบหนึ่งหรือ
มากกวา โดยท่ีตัวแปรของกระบวนการบางตัว  X1     X2    …    Xp เปนตัวแปรที่สามารถควบคุมได  

Uncontrollable   factors 
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ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืน  Z1       Z2   …    Zq เปนตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมได  ดังนั้นในการออกแบบ
ทดลองจึงมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. หาตัวแปรท่ีมีผลตอ Y มากท่ีสุด 

2. หาวิธีการต้ังคา X ที่มีผลตอ Y ที่ทําใหไดคา Y ตามตองการ 

3. หาวิธีการต้ังคา X ที่มีผลตอ Y ที่ทําใหไดคา Y มีความแปรปรวนนอยที่สุด 

4. หาวิธีการต้ังคา  X ที่มีผลตอ  Y เพื่อใหผลของตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมไดคือ  Z1       

Z2   …    Zq มีคานอยที่สุด 

การออกแบบการทดลอง  (Design and Analysis of Experiment: DOE) เปนเทคนิคทางสถิติ
ชั้นสูงที่ใชในการปรับคาสภาวะของกระบวนการใหเปนไปตามสภาพที่เราตองการ  ซึ่งขอแตกตาง
อยางเห็นไดชัดระหวางวิธีการโดยท่ัวไปกับเทคนิคของการออกแบบการทดลอง  คือ วิธีการ
โดยท่ัวไปมักเปนการทดลองแบบ ลองผิดลองถูก หรือใชการทดลองปรับต้ังคากระบวนการทีละคา  

(One-Factor-at-a-Time) โดยท่ัวไปแลวการออกแบบการทดลองแบบ  One Factor at a Time จะให
ผลตอบสนองเขาสูจุดมุงหมายท่ีตองการไดชามาก  และสิ้นเปลืองทรัพยากรในการวิเค ราะหรวมถึง
ตองเก็บขอมูลมาก  และยังไมเหมาะสมอยางยิ่งกับกระบวนการที่มีผลของความสัมพันธรวม  

(Interaction Effect) ระวางตัวแปรของกระบวนการดวยกันเอง 

ขอดีของการออกแบบการทดลอง  คือ ใหผลของความแมนยําและความถูกตองในการ
วิเคราะหขอมูลไดอยางสูง  โดยสามารถระบุ ออกมาเปนคาตัวเลขทางสถิติที่แสดงถึงคาระดับ
ความสําคัญของตัวแปรท่ีสงผลตอกระบวนการ  นอกจากน้ียังมีความรวดเร็วในการดําเนินการ
ตรวจสอบสาเหตุของปญหา  โดยท่ัวไปแลวถาหากเรามีปจจัยในการทดสอบอยูประมาณ  10 ปจจัย 

ซึ่งในการดําเนินการทดสอบดูวาปจจัยใดบางที่สงผลจริงตอกระบวนการดวยวิธีแบบ  One Factor at 

a Time จะใชเวลานานถึง  1 ป ในการตรวจสอบไดครบทุกปจจัย  แตดวยวิธีการออกแบบและ
วิเคราะหการทดลองจะใชเวลาเพียงแค  1-3 อาทิตยเทานั้น  ในการตรวจสอบปจจัยดังกลาวการใช
วิธีการเชิงสถิติในการออกแบบและวิเคราะหการทดลอง  มีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวของ
จะตองมีความเขาใจลวงหนาวากําลังศึกษาอะไรอยู  จะเก็บขอมูลไดอยางไร  (ประไพฐศรี , 2551) 
และจะวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บไดนั้นอยางไร 

6.5 วัตถุประสงคในการออกแบบการทดลอง 

       6.5.1 เพื่อตรวจสอบวาปจจัยตัวใดมีผลตอสิ่งที่สนใจ 

                   6.5.2 เพื่อหาคาที่เหมาะสมของปจจัยที่ทําใหสิ่งที่สนใจใกลเคียงคาที่ตองการมากท่ีสุด 

                   6.5.3 เพื่อหาคาที่เหมาะสมของปจจัยที่ทําใหความแตกตางของสิ่งที่สนใจนอยที่สุด 

       6.5.4 เพื่อหาคาที่เหมาะสมของปจจัยที่ทําใหผลของปจจัยที่ควบคุมไมไดมีคานอยท่ีสุด 
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       6.5.5 ประโยชนของการออกแบบการทดลองในการพัฒนากระบวนการผลิต 

                   6.5.6 ชวยเพิ่มผลผลิต (Yield) 

       6.5.7 ชวยลดความแปรปรวนทําใหผลลัพธที่ได ไดตามคาที่ตองการ 

       6.5.8 ชวยลดเวลาในการพัฒนากระบวนการผลิต 

       6.5.9 ชวยเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ 
       6.5.10 ชวยลดตนทุน 

6.6 ประโยชนของการออกแบบการทดลองในการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

       6.6.1 ชวยในการวิเคราะหเลือกรูปแบบผลิตภัณฑที่เหมาะสม 

       6.6.2 ชวยในการวิเคราะหเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม 

 6.6.3 ชวยในการเลือกพารามิเตอรของผลิตภัณฑที่ทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ 

       6.6.4 ชวยในการกําหนดคาพารามิเตอรของผลิต ภัณฑที่ทําใหผลิตภัณฑทํางานไดดี
ที่สุด 

6.7 หลักการพื้นฐานสําหรับการออกแบบการทดลอง 

ถาตองการใหการทดลองเกิดประสิทธิภาพในการวิเคราะหผลไดสูงสุด เราจะตองนําวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรเขามาชวยในการวางแผนการทดลอง  ซึ่งจะทําใหเราสา มารถหาขอสรุปที่
สมเหตุสมผลได ดังนั้น  สิ่งสําคัญ 2 ประการสําหรับปญหาท่ีเกี่ยวกับการทดลองก็คือ  การออกแบบ
การทดลองและการวิเคราะห ขอมูลเชิงสถิติ ซึ่งศาสตรทั้งสองน้ี มีความเกี่ ยวของกันอยางมาก ทั้งนี้
เพราะวาวิธีการวิเคราะหเชิงสถิติที่เหมาะสมน้ันจะขึ้นกับการออกแบบการทดลองท่ีจะนํามาใช   
            หลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ สําหรับการออกแบบการทดลอง คือ 

6.7.1 เรพลิเคชั่น (Replication) เปนการทําการทดลองซ้ําๆ โดยมีคุณสมบัติสําคัญ 2 

ประการคือ ประการแรกเรพลิเคชั่นทําใหผูทดลองสามารถหาคาประม าณของความผิดพลาดในการ
ทดลองได ตัวประมาณคาความพลาดน้ีกลายเปนหนวยของกา รวัดขั้นพื้นฐานสําหรับพิจารณาวา  
ความแตกตางสําหรับขอมูลท่ีไดจากการทดลองน้ันมีความแตกตางกันในเชิงสถิติหรือไม ประการที่
สองถาคาเฉลี่ยถูกนํามาใชเพื่อประมาณผลท่ีเกิดจากปจจัยหนึ่งในการทดลอง ดังนั้นจํานวนซ้ําทําให
ผูทดลองสามารถหาตัวประมาณท่ีถูกตองยิ่งขึ้นในการประมาณผลกระทบนี้ 

6.7.2 แรนดอมไมเซชั่น  (Randomization) เปนพื้นฐานหลักสําหรับการใชวิธีกา ร
เชิงสถิติในการออกแบบการทดลอง Randomization หมายถึง  การทดลองที่มีทั้งวัสดุที่ใชในการ
ทดลองและลําดับของการทดลองแตละคร้ังเปนแบบสุม (Random) วิธีการเชิงสถิติกําหนดวาขอมูล 
(หรือความผิดพลาด) จะตองเปนตัวแปรแบบสุมที่มีการกระจายแบบอิสระ Randomization จะทําให
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สมมติฐานน้ีเปนจริง การที่เราทําการทดลองโดยการสุม ทําใหเราสามารถลดผลของปจจัยภายนอก
ที่อาจจะปรากฏในการทดลองได 

6.7.3 บล็อกกิ้ง (Blocking) เปนเทคนิคที่ใชสําหรับเพิ่มความเท่ียงตรง  (Precision) 
ใหแกการทดลอง บล็อกอันหน่ึงอาจจะหมายถึงสวนหน่ึงของวัสดุที่ใชในการทดลองที่ควรจะมี
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมากกวาเซ็ตทั้งหมดของวัสดุ การเปรียบเทียบเงื่อนไขที่นาสนใจตางๆ 
ภายในแตละบล็ อกจะเกิดขึ้ นไดจากการทําบล็อกกิ้ งหลักการพ้ืนฐานท้ังสามที่กลาวมาน้ีมี
ความสําคัญอยางมากตอการทดลองทุกๆ ชนิด 

6.8 ขั้นตอนในการออกแบบการทดลอง 

            6.8.1 กําหนดและทําความเขาใจปญหาคือการศึกษาและทําความเขาใจกระบวนการ
หรือระบบเพ่ือกําหนดปญหาในการออกแบบการทดลองใหแนชัด  ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการทดลองบางคนอาจคิดวาขั้นตอนน้ีงายและตรงไปตรงมา  แตในขั้นตอนนี้อาจจะตอง
พยายามพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการทดลอง และบอยคร้ังที่จะตองหาขอมูล  สําหรับ
ปอนเขาจากบุคคลหรือหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของ  เชน แผนกวิศวกรรม  แผนกประกันคุณภาพ  

แผนกผลิต แผนกการตลาด ผูบริหาร ลูกคาและแผนกบุคคลถอยแถลงของปญหาท่ีมีความชัดเจนจะ
มีผลอยางมากตอความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการ ณ และคําตอบสุดทาย ของปญหาน้ัน  ดวยเหตุนี้เอง
การออกแบบการทดลองทุกคร้ังควรจะมี  การทํางานเปนทีมซึ่งจะเห็นไดวาประสบการณของ
องคกร  (Wisdom of Organization) นั้นเปนองคประกอบหนึ่งของการออกแบบการทดลอง  
(ปารเมศ, 2545) เพราะเปนจุดเร่ิมตนของการดําเนินงาน  คือการใชประสบการณคาดคะเ นวาปจจัย
ใดบางท่ีนาจะมีผลตอปญหาที่สนใจซ่ึงถาหากไมมีในสวนขอประสบการณองคกรเขามาเก่ียวของ
เลย (เชน ทีมงานเปนพนักงานใหมทั้งหมด ) การออกแบบการทดลองก็ยังคงดําเนินตอไป  แตจะใช
เวลาท่ีนานขึ้นเพราะตองเสียเวลาในการตรวจสอบทุกปจจัยที่มีอยูทั้งหมด 

6.8.2 เลือกปจจัยและกําหนดคาของปจจัยที่จะนําทําการทดลอง  คือการเลือกปจจัย
ที่เกี่ยวของที่จะนํามาเปลี่ยนแปลงในระหวางทําการทดลอง  การกําหนดขอบเขตท่ีปจจัยเหลานี้จะ
เปลี่ยนแปลงและกําหนดระดับที่จะเกิดขึ้นในการทดลอง  ผูทดลองตองเลือกปจจัยที่จะนํามา
เปลี่ยนแปลงในระหวางทําก ารทดลอง  กําหนดขอบเขตท่ีปจจัยเหลานี้จะเปลี่ยนแปลง  และกําหนด
ระดับ (Level) ที่จะเกิดขึ้นในการทดลอง  จะตองพิจารณาดวยวาจะควบคุมปจจัยเหลาน้ี  ณ จุดท่ี
กําหนดไดอยางไร  และจะวัดผลตอบไดอยางไร  ดังนั้นในกรณีเชนน้ี  ผูทดลองจะตองมีความรู
เกี่ยวกับกระบวนการอยางมา กซึ่งความรูนี้อาจจะไดมาจากประสบการณและความรูจากทางทฤษฎี  

มีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบดูวาปจจัยที่กําหนดข้ึนมานี้มาความสําคัญหรือไม  และเมื่อ
วัตถุประสงคของการทดลองคือการกรองปจจัย (Factor Screening) เราควรจะกําหนดใหระดับตางๆ  
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ที่ใชในการทดลองมีจํานวนนอย  การเลือกขอบเขตของการทดลองก็มีความสําคัญเชนกัน  ในการ
ทดลองเพ่ือกรองปจจัยควรเลือกขอบเขตใหมีความกวางมากๆ  หมายถึงวาขอบเขตท่ีปจจัยแตละตัว
จะเปลี่ยนแปลงไดควรมีคากวาง และเมื่อไดเรียนรูเพิ่มข้ึนวา  ตัวแปรใดมีความสําคัญและที่ระดับใด
ที่ทําใหเกิดผลลัพธที่ดีที่สุด อาจจะลดขอบเขตใหแคบลงได 

6.8.3 เลือกตัวแปรตอบสนอง  เปนตัวแปรที่ใชในการวัดผลของกระบวนการ  โดย
จะเลือกตัวแปรตอบสนองท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่กําลังศึกษาอยู  ในการเลือกตัวแปร
ตอบสนองผูทดลองควรจะแนใจวาตัวแปรน้ีจะใหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการที่กําลั งศึกษาอยู  
บอยครั้งที่คาเฉลี่ยหรือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (หรือทั้งคู ) ของกระบวนการจะเปนตัวแปร
ตอบสนองเปนไปไดวาในการทดลองหน่ึงอาจมีตัวแปรตอบสนองหลายตัว  และมีความจําเปนอยาง
มากท่ีเราจะตองกําหนดใหไดวา  อะไรคือตัวแปรตอบสนอง  และจะวัดตัวแปรเหลานี้ไดอยาง ไร 

กอนท่ีจะเร่ิมดําเนินการทดลองจริง 

6.8.4 เลือกการออกแบบการทดลอง  ในการเลือกการออกแบบการทดลองน้ัน  

จะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของการทดลองเสมอ  โดยจะพิจารณาขนาดตัวอยาง  (Replicate) การ
เลือกลําดับที่เหมาะสมของการทดลองท่ีใชในการเก็บขอมูล และการตัดสินใจวาควรจะใช วิธีบล็อก 

หรือแรนดอมไมเซช่ันอยางใดอยางหนึ่งหรือไม ถากิจกรรมการวางแผนกอนการทดลองทําไดอยาง
ถูกตองขั้นตอนนี้จะเปนขั้นตอนท่ีงายมาก  การเลือกการออกแบบเก่ียวของกับการพิจารณาขนาด
ของตัวอยาง  (Replicate) การเลือกลําดับที่เหมาะสมของการทดลองท่ีจะใชในการเก็บข อมูล และ
การตัดสินใจวาควรจะใชวิธีการจัดกลุม  (Block) หรือการจัดแบบสุม  (Randomizations) อยางใด
อยางหนึ่งหรือไม  ในการเลือกการออกแบบเราจําเปนจะตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของการทดลอง
อยูตลอดเวลา ในการทดลองทางวิศวกรรมสวนมาก เราจะทราบต้ังแตเร่ิมตนแลววา  ปจจัยบางตัวจะ
มีผลตอคาตอบสนองท่ีเกิดขึ้น (มยุรี, 2545) ดังนั้นจะหาวาปจจัยตัวใดที่ทําใหเกิดความแตกตาง  และ
ประมาณขนาดของความแตกตางที่เกิดขึ้น 

6.8.5 ทําการทดลองตามวิธีการที่ไดออกแบบการทดลองไวแลว  เมื่อทําการทดลอง
จะตองติดตามดูกระบวนการทํางานอยางระมัดระวัง  เพื่อใหแนใจวาการดําเนินการทุกอยางเปนไป
ตามแผนถามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทดลองในขั้นตอนน้ี  จะทําใหการทดลองท่ีทํานั้นใช
ไมไดดังนั้นการวางแผนในตอนแรกจะมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น 

6.8.6 วิเคราะหผลโดยใชหลักการทางสถิติ  คือการนําวิธีการทางสถิติมาใชในการ
วิเคราะหขอมูลท่ีไดทําการทดลองไว เพื่อชวยในการหาขอสรุปที่เกิดขึ้นวาเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการทดลองหรือไม  ควรจะเอาวิธีการทางสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูล  เพื่อวาผลลัพธและ
ขอสรุปที่เกิดขึ้นจะเปนตามวัตถุประสงคของการทดลอง  ถาการทดลองไดถูกออกแบบไวเปนอยาง
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ดี และถาทําการทดลองตามท่ีไดออกแบบไว  วิธีการทางสถิติที่จะนํามาใชนั้นจะเปนวิธีการที่ไม
ซับซอนขอไดเปรียบของวิธีการทางสถิติ  คือทําใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจมีเคร่ืองมือชวยที่มี
ประสิทธิภาพและถานําเอาวิธีการทางสถิติมาผนวกกับ ความรูทางวิศวกรรม  ความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการ  และสามัญสํานึก  จะทําใหขอสรุปที่ไดออกมานั้นมีเหตุผลสนับสนุนและมีความ
นาเชื่อถือ 

6.8.7 สรุปผลและขอเสนอแนะ  เมื่อวิเคราะหขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว  จะตองทํา
การสรุปผลของกระบวนการท่ีทําการทดลองซึ่งอาจแสดงในรูปของตาร าง กราฟ หรือแผนภูมิเมื่อ
ไดวิเคราะหขอมูลเรียบรอยแลว  ผูทดลองจะตองหาขอสรุปในทางปฏิบัติและแนะนําแนวทางของ
กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น  ในขั้นตอนนี้จะนําเอาวิธีการทางกราฟเขามาชวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
ตองการนําเสนอผลงานใหผูอ่ืนฟง  นอกจากน้ีแลวการทําการทดลองเพ่ื อยืนยันผล  (Confirmation 

Testing) ควรจะทําข้ึนเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกตองของขอสรุปที่เกิดขึ้นอีกดวย 

 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงรูปแบบและลักษณะการทดลอง 
รูปแบบการ
ทดลอง 

ลักษณะการทดลอง เวลาในการ
วิเคราะห 

ความ 
ถูกตอง 

งบ 
ประมาณ 

Single Factor การทดลองสําหรับหนึ่งปจจัย โดย
เปนปจจัยสําคัญที่คาดวามี
ผลกระทบสูงสุดตอปญหา 

รวดเร็ว ปานกลาง นอย 

 

Factorial Design การทดลองท่ีมีมากกวาหนึ่งปจจัย
และเปนการทดลองเต็มรูปแบบ 

 

ใชเวลานาน 

 

มากท่ีสุด มาก 

2k Design 

 

 

 

 

2k-p Design 

 

การทดลองท่ีมีมากกวาหนึ่งปจจัย
และเปนการทดลอ งเต็มรูปแบบแต
กําหนดระดับของแตละปจจัย  อยูที่
ปจจัยละ 2ระดับเทาน้ัน 

การทดลองท่ีมีมากกวาหนึ่งปจจัยแต
ไมทําการทดลอ งแบบเต็มรูปแบบ
ทั้งหมด   (ลดรูป) 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

รวดเร็ว 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

นอย 

ปานกลาง 

 

 

 

 

นอย 

ที่มา: มยุรี ศรีมีชัย , เทคนิคการสุมกลุมตัวอยาง  (พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด 
วี.เจ. พร้ินต้ิง , 2545) 
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6.9 การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล (Factorial Designs) 

การออกแบบเชิงแฟคทอเรียลใชมากในการทดลองท่ีเกี่ยวกับปจจัยหลายปจจัย  ซึ่งตองการ
ที่จะศึกษาถึงผลรวมที่มีตอผลตอบซึ่งเกิดขึ้นจ ากปจจัยเหลานั้น  การออกแบบเชิงแฟคทอเรียล
หมายถึงการทดลองท่ีพิจารณาถึงผลท่ีเกิดจากการรวมกันของระดับของปจจัยตั้งแต  2 ปจจัยขึ้นไป  

เรียกวา ทรีทเมนตคอมบิเนชัน  (Treatment Combination) ใชกับการทดลองท่ีมีปจจัยตั้งแต  2 ปจจัย 

ซึ่งเปนการทดลองที่มีหลายปจจัย  (Multiple Factor Experiment) และเน่ืองจากมีปจจัยมากกวา  1 

ปจจัย ดังนั้นนอกจากจะเกิดอิทธิพลของปจจัยหลัก  (Main Effect) ที่สนใจแลวยังอาจเกิดอิทธิพล
ของปจจัยรวม (Interaction Effect) ไดดวย (ปารเมศ, 2545) 

การออกแบบเชิงแฟคทอเรียลมีประโยชนหลายประการและเป นการออกแบบที่มี
ประสิทธิภาพเหนือกวาการทดลองทีละปจจัย  ยิ่งกวานั้นแลวการออกแบบเชิงแฟคทอเรียลยังเปน
สิ่งจําเปนเมื่อมีอิทธิพลของปจจัยรวมเกิดขึ้น  ซึ่งกรณีเชนน้ีทําใหสามารถหลีกเลี่ยงขอสรุปที่
ผิดพลาดไดนอกจากน้ันแลวการออกแบบเชิงแฟคทอเรียล  ทําใหเราสามารถปร ะมาณผลของปจจัย
หนึ่งที่ระดับตางๆ  ของปจจัยอื่นได  ทําใหสามารถหาขอสรุปที่สมเหตุสมผลตลอดเงื่อนไขของการ
ทดลองได 

อิทธิพลของปจจัยรวม  คือผลที่เกิดขึ้นจากการท่ีปจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปแลวมีผลทําให
อิทธิพล  (Effect) ของปจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป  ดังตัวอยางการเกิ ดอิทธิพลของปจจัยรวมหรือ
ปฏิสัมพันธแสดงดังภาพที่ 15 ซึ่งเมื่อไมมีอิทธิพลของปจจัยรวมแสดงดังภาพ และเมื่อมีอิทธิพลของ
ปจจัยรวมแสดงดังภาพโดย A และ B คือ ปจจัย 2 ปจจัย 

 

 
 

ภาพที่ 14 ตัวอยางการเกิดอิทธิพลของปจจัยรวม 

ที่มา: ปารเมศ ชุติมา, การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม (กรุงเทพมหานคร : บริษัท  
ดานสุทธาการพิมพ จํากัด, 2545) 
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การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลจะมีรูปแบบทั่วๆไป  คือในกรณีที่ปจจัย  A มี
จํานวนระดับเทากับ  a ปจจัย B มีจํานวนระดับเทากับ  b ปจจัย C มีจํานวนระดับเทากับ  c ตอไป
เชนน้ีเร่ือยๆ  และท้ังหมดน้ีถูกจัดใหอยูในลักษณะของการทดลองเชิงแฟคทอเรียล  ซึ่งจะมีจํานวน
ขอมูลที่ไดทั้งหมดในการทดลองเทากับ  abc…n และจะตองมีเรพลิเคตอยางนอย  2 เรพลิเคต  

เพื่อที่จะทําใหสามารถหาคาผลรวมของกําลังสองท่ีเกิดจากความผิดพลาดได  ถาอันตรกิริยาที่
เปนไปไดทั้งหมดถูกนําเขา ไปพิจารณาในแบบจําลองรูปแบบจําลอง  รูปแบบของแผนการทดลอง
แบบแฟคทอเรียลที่สําคัญไดแก 

6.9.1 การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2k 

การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 2k จะใชกับการทดลองหลายปจจัยที่กําหนด
ระดับของแตละปจจัยเพียงแค  2 ระดับ เทานั้น ระดับเหลาน้ีอาจจะเกิดจากขอมูลเชิงปริมาณ  เชน
อุณหภูมิ ความดัน หรือเวลาเปนตน  หรืออาจจะเกิดจากขอมูลเชิงคุณภาพก็ได  เชน เคร่ืองจักรหรือ
คนงาน เปนตน และใน 2 ระดับ ที่กลาวถึงนี้จะแทนระดับ  “สูง” หรือ “ต่ํา” ของปจจัยเหลานั้นใน  1 
เรพลิเคต ที่บริบูรณสําหรับการออกแบบเชนนีจ้ะประกอบดวยขอมูลท้ังสิ้น 2x2x…x2=2k ขอมูล 

การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ  2 ระดับ มีประโยชนมากตองานทดลอง
ในชวงเร่ิมแรก เมื่อมีปจจัยเปนจํานวนมากที่เราตองการที่จะตรวจสอบ  การออกแบบเชนน้ีจะทําให
เกิดการทดลองจํานวนนอยที่สุดที่สามารถจะทําได  เพื่อศึกษาถึงผลของปจจัยทั้ง  k ชนิด ไดอยาง
บริบูรณ ดังนั้นการออกแบบการทดลองชนิดนี้  จะทําใหสามารถกรองปจจัยที่มีอยูเปนจํานวนมาก
ใหเหลือนอยลงได 

สําหรับการเลือกใช  2k แฟคทอเรียลกับ  3k แฟคทอเรียล  จะพิจารณารูปแบบความเปน
เสนตรง (Linearity) ของปจจัยตอตัวแปรตอบสนองโดยจะใช 2k แฟคทอเรียลเมื่อรูปแบบของปจจัย
ตอตัวแปรตอบสนองมีความเปนเสนตรง  ซึ่งจะใหความถูกตองในการตีความมากกวาดังนั้นหากวา
อิทธิพลของปจจัยตอตัวแปรตอบสนอง  มีความเปนเสนตรงไมดีแลวจะหันมาใชแบบ  3k 

แฟคทอเรียลแทนจะเหมาะสมกวา 
6.9.2 การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ 3k 

การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบ  3k หมายถึง การออกแบบเชิงแฟคทอเรียลที่
ประกอบดวย  ทรีตเมนตหรือปจจัยทั้งหมด  k ตัว ซึ่งแตละทรีตเมนตแบงเปน  3 ระดับ  ไดแก
ระดับสูง กลาง ต่ํา ซึ่งสวนใหญจะแทนดวยตัวเลข 0, 1 และ 2 ตามลําดับ สําหรับแตละทรีตเมนตใน
การทดลองแบบ 3k จะถูกแทนดวยเลข k โดยท่ีตัวแรกจะบงบอกถึงระดับของตัวแปร  A ตัวที่สองจะ
บงบอกถึงระดับของตัวแปร  B ,…, และตัว  k จะบงบอกถึงระดับของตัวแปร  K เชน ในการ
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ออกแบบ 32 ตัวเลข 00 แสดงใหเห็นวาเปนการทดลองตัวแปร  A และ B ที่ระดับต่ําและตัวเลข  01

เปนการทดลองตัวแปร A ที่ระดับต่ําและตัวแปร B ที่ระดับกลาง เปนตน 

ในการออกแบบ  3k นั้น ถาตัวแปรมีลักษณะเปนปริมาณ  (Quantitative) เราแทน
สัมประสิทธิ์ความแตกตางออรธอกอนอล  (Orthogonal Contrast Coefficient) เชิงเสนตรงดวย
ตัวเลข -1, 0 และ+1 ตามลําดับซึ่งทําใหงายตอการสรางแบบจําลองการถดถอยของผลลัพธที่เกิดจาก
แตละระดับของปจจัย นอกจากน้ีการออกแบบ 3k ยังสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลลัพธ
และการออกแบบตัวแปรในรูปแบบสมการกําลังสอง  (Quadratic) และแทนสัมประสิทธิ์ความ
แตกตางออรธอกอนอลรูปสมการน้ีดวยเลข +1, -2, -1 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะหความแปรปรวนของการทดลองแบบ  3k (Analysis of Variance for 3k) 

แหลงความผันแปร ผลรวมกําลังสอง องศาเสรี 
K Main Effect   

A SSB 2 

B SSA 2 

K SSK 2 

Two- Factor Interactions   

AB SSAB 4 

AC SSAC 4 

JK SSJK 4 

Three-Factor Interactions   

ABC SSABC 8 

ABD SSABD 8 

IJK SSIJK 8 

K-Factor Interactions   

ABC…K SSABC…K 2k 

Error SST (n-1)3k 

Total SSE n3k-1 

ที่มา : ปารเมศ ชุติมา, การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม (กรุงเทพมหานคร บริษัท ดานสุทธา 
การพิมพ จํากัด, 2545) 
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ไดกลาวไววา  การทดลองสวนมากในทางปฏิบัติจะเกี่ยวของกับการศึกษาถึงผลของปจจัย
ตั้งแต 2 ปจจัย ขึ้นไปในกรณีเชนนี้  การออกแบบเชิงแฟคทอเรียล  (Factorial Design)จะเปนวิธีการ
ทดลองท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเชิงแฟคทอเรียล  หมายถึง การทดลองท่ีพิจารณาถึงผล
ที่เกิดจากการรวมกันของระดั บ (Level) ของปจจัยทั้งหมดท่ีเปนไปไดในการทดลองนั้น  

ตัวอยางเชน กรณ ี2 ปจจัย ถาปจจัย A ประกอบดวย  a ระดับ และปจจัย  B ประกอบดวย  b ระดับ ใน
การทดลอง  1 เรพลิเคต  (Replicate) จะประกอบดวยการทดลอง  ทั้งหมด ab การทดลองและเม่ือ
ปจจัยที่เกี่ยวของถูกนํา มาจัดใหอยูในรูปแบบของการออกแบบเชิงแฟคทอเรียล  จะกลาวไดวาปจจัย
เหลานี้มีการไขว (Crossed) ซึ่งกันและกัน  แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลทั่วไป  มีรูปแบบทั่วไป  

คือ A*B*C*… แฟคทอเรียล (ปารเมศ, 2545) 
6.10 การตั้งสมมติฐานในการตรวจสอบ (Hypothesis Testing) 

จากที่กลาวมาแลว ในลําดับขั้นตอนการออกแบบการทดลอง  วาในการวิเคราะหผลการ
ทดลองโดยใชวิธีทางสถิติน้ันจะมีความเสี่ยงเขามาเก่ียวของอยูเสมอ  ดังนั้นการตรวจสอบและ
วิเคราะหขอมูลจึงตองอยูภายใตความเสี่ยงดังกลาว 

การตั้งสมมติฐานในการตรวจสอบจะต้ังสมมติฐานใน 2 ทางเลือก คือ 

Ho : ระดับของปจจัยไมมีผลตอกระบวนการผลิต 

H1 : ระดับของปจจัยมีผลตอกระบวนการผลิต 

ทั้งนี้ภายใตความเสี่ยง 2 ตัว คือ α และ β 

α คือ ความเสี่ยงในการที่จะไมยอมรับสมมติฐานหลัก  (Null Hypothesis) ทั้งที่สมมติฐาน
หลักเปนจริง หมายถึง ความเสี่ยงในการยอมรับสมมติฐานหลักท้ั งที่สมมติฐานหลักไมเปนจริงจาก
ความเสี่ยงของท้ัง  2 แบบนี้เอง  จึงตองมีการกําหนดจํานวนซ้ําที่ใชในการทดลองเพื่อใหมีความ
เชื่อมั่น หรือมีความเสี่ยงตามท่ีกําหนดไว  และในการทําการวิเคราะหก็มักจะใหคาของ  α คงที่และ
ใหคา β นอยที่สุดเทาที่จะทําได 

การตั้งสมมติฐานจ ะเปนการตั้งดวยความหวังที่จะปฏิเสธ  ดังนั้นในการทําการทดสอบ
สมมติฐานยอมมีความเสียงท่ีจะเกิดความผิดพลาดแบบท่ี  1 หากจะทําการปฏิเสธสมมติฐานหลัก  

ในทางปฏิบัติจะเร่ิมจากการต้ังสมมติฐานออกแบบการทดลอง  ดําเนินการสุมตัวอยางแลวทําการ
วิเคราะหเพื่อหาความเชื่อมั่นที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลักน้ันๆ 

6.11 หลักในการออกแบบการทดลอง 
6.11.1 การทําแบบสุม  (Randomization) คือ การใหโอกาสในการเก็บขอมูลของ

ขอมูลแตละตัวเทาๆ  กัน เพื่อกระจายผลของปจจัยที่ควบคุมไมไดใหกับทุกระดับที่ศึกษาใหเทาๆ  

กันการทําแบบสุมยังสามารถแบงออกไดอีกเปน 3 วิธี (ประไพศร,ี 2551) คือ 
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1) แบบสุมสมบูรณ (Complete Randomization) 

2) แบบสุมอยางงาย (Simple Randomization) 

3) แบบสุมแบบสมบูรณภายในบล็อก  (Complete Randomization within 

Blocks) 

6.11.2 การทําซ้ํา  (Replication) หมายถึง การทําการทดลองซ้ําในแตละขอมูลเพื่อ
กําจัดเอาผลของปจจัยที่ควบคุมไมไดออก 

6.11.3 การบล็อก  (Blocking) คือการจัดกลุมทําการเก็บขอมูลเปนชวงเพื่อลดผล
จากปจจัยที่ควบคุมไมได  แตไมจําเปนที่จะตองมีการทําเสมอไปอะไรบางในการผลิต  ซึ่งการนิยาม
ปญหาน้ีจะเกี่ยวโยงไปถึงวัตถุประสงคของการทดลองการเลือก 

6.12 ขั้นตอนการออกแบบและวิเคราะหการทดลอง (ปารเมศ, 2551) 
6.12.1 การนิยามปญหาเปนการระบุวาความตองการในการผลิตคืออะไร  และ

ตองการรูอะไรบางในการผลิต  ซึ่งการนิยามปญหานี้จะเก่ียวโยงไปถึงวัตถุประสงคของการทดลอง
การเลือกปจจัยที่มีผล  และระดับปจจัยเปนการใชหลั กการทางทฤษฎีและประสบการณที่เคยปฏิบัติ
มาในการผลิต  เพื่อระบุวามีปจจัยใดบางที่นาจะมีผลตอการทดลอง  และในแตละปจจัยนั้นควรจะมี
ชวงในการทดลองเปนอยางไร เพื่อระบุระดับของปจจัยในการทดลองสุดทาย  คือการระบุวาระดับที่
ใชเปนแบบกําหนด (Fixed Levels) แบบสุม (Random Levels) หรือแบบผสม (Mixed Levels) 

6.12.2 การเลือกตัวแปรตอบสนอง  (Response Variables) ผูทําการทดลองจะตอง
เลือกตัวแปรท่ีสามารถใหขอมูลท่ีเปนประโยชนในการศึกษาและการวัดคานั้นจะตองแมนยํารวมท้ัง
ความถูกตองของเคร่ืองวัดดวย 

6.12.3 การเลือกแบบทดลอง  จะตองพิจารณาถึงจํานวนขอมูลที่ทําซ้ําในการ
ทดลองความเหมาะสมขอจํากัดในการสุม  (Randomization) และการบล็อก  (Blocking) ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ตองนํามาเก่ียวโยงกันในดานความเส่ียง และตนทุนที่ใชในการทดลองสําหรับการเลือกปจจัย 

6.12.4 ในขณะทําการทดลอง จะตองปฏิบัติตามหลักการที่ไดทาํออกแบบไวนั่นคือ  

ตองมีการสุม  การทําซ้ํา  ขอควรระวังในขณะทําการทดลอง  คือ ความถูกตองของเคร่ืองมือวัดและ
ความสมํ่าเสมอในการทดลอง เพื่อใหความผิดพลาด (Error) ที่ออกมามีนอยที่สุดการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลจะใชความรูทางดานสถิติเขามาวิเครา ะห และสรุปผลรวมทั้งตัดสินความ
ถูกตองของขอมูลท่ีเกิดขึ้น กอนท่ีจะตีความขอมูลวิธีทางสถิติไมอาจบอกไดวาปจจัยใดมีผล (Effect) 

เทาใดไดแนนอนแตเปนเพียงเคร่ืองมือที่ใหแนวทางในการวิเคราะหภายใตความเชื่อมั่นเปน
เปอรเซ็นตในการสรุปผล  และขอเสนอแนะเม่ือทํา การวิเคราะหขอมูลแลวจะตองสรุปผลของการ
วิเคราะห ซึ่งอาจแสดงในรูปกราฟ ตาราง แผนภูม ิฯลฯ 
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6.13 การเลือกแบบการทดลอง 

6.13.1 แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ  (Complete Randomize Design) ซึ่งใชกับ
การทดลองปจจัยเดี่ยว  (Single Factor Experiment) เปนปจจัยที่ควบคุมไมไ ดมีขนาดไมโตนักและ
ไมมีปจจัยรบกวนการทดลอง  ซึ่งจะทําโดยยึดหลักการทําแบบสุม  (Randomization) และการทําซ้ํา  

(Replication) ถาเก็บขอมูล เรียงตามลําดับจะเกิดการลําเอียง  (Bias) เกิดขึ้น ทําใหสาเหตุจากปจจัยที่
ไมสามารถควบคุมได  (Uncontrollable) ไมสงกระจายท่ัวทุกค ร้ังที่ทําการทดลอง  จึงตองทําการ
ทดลองแบบสุม  (Randomization) เพื่อหาลําดับของการทดลองในแตละคร้ัง  โดยใหโอกาสทุก
ขอมูลไดรับผลจากปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดเทากัน  ซึ่งจะทําอยางไรก็ไดที่งายคือ  การจับฉลาก
กรณีการสุมโดยใหโอกาสทุกคร้ังของการทําซ้ําเทาเทียมกัน  จะเรียกวาการทําแบบสุมแบบสมบูรณ
เหมาะสมกับการทดลองท่ีไมมีความยุงยากในการติดต้ัง หรือเร่ิมทําการทดลองท่ีงายและมีคาใชจาย
ในการทดลองตํ่ากวา (ปารเมศ, 2545) 

ขั้นตอนในการทําการทดลอง 

1. การกําหนดตัวแปรตอบสนอง  (Response Variable) และปจจัยที่สามารถทําการ
ควบคุมได (Controllable Factor) ที่สนใจ 

2. ทําการทดลองโดยสุมแบบสมบูรณ (Complete Random) ในการวัดคา 
3. วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 

6.13.2 แผนการทดลองแบบบล็อกสุม  (Randomize Block Design) นั้นจะใชกับ
การทดลองปจจัยเดียว  และมีปจจัยรบกวน  (Noise Factor) หลักการของแผนการทดลองแบบบล็อก
สุม คือ ตองทําการสุมทุกคร้ัง และจะตองทําซ้ําทุกการทดลองตองทําการบล็อก  (Blocking) สามารถ
ลดปจจัยรบกวนการบล็อก  (Blocking) โดยอาจจะทํามากกวา  1 บล็อก ก็ไดซึ่งขึ้นกับจํานวนของ
ปจจัยรบกวนเพื่อลดความแปรผันระหวางชิ้นงาน  เนื่องจากถาชิ้นงานตัวอยางมาจากแหลงที่ตางกัน
อาจจะทําใหคุณสมบัติดานตางๆ  ของชิ้นงานไมเทากันก็ได  โดยขอมูลที่ไดภายในหนึ่งบล็อกจะใช
ชิ้นงานช้ินเดียวกันทดสอบ  ซึ่งจะทําการสุมใหโอกาสทุกบล็อกเทากันเรียกวาการทําแบบสุมแบบ
สมบูรณภายในบล็อก (Complete Randomization Within Blocks) 

ขั้นตอนในการทําการทดลอง 

1. ออกแบบและวางแผนการทดลอง 

2. เก็บขอมูล 

3. การวิเคราะหผลการทดลองโดยใชตารางวิเคราะหความแปรปรวน  (ANOVA 

Table) ซึ่งจะตองมีผลของบล็อก (Block Effect) ดวย 
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4. แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล  (Factorial Design) จะใชกับการทดลองท่ีมี
ปจจัยตั้งแต  2 ปจจัย ซึ่งเปนการทดลองที่มีหลายปจจัย  (Multiple Factor Experiment) และเน่ืองจาก
ปจจัย (Factor) มีมากกวา  1 ปจจัย ดังนั้นนอกจากการเกิดอิทธิพลของปจจัยหลัก  (Main Effect) ที่
สนใจแลวยังอาจเกิดอิทธิพลของปจจัยรวม  (Interaction Effect) ไดดวยอิทธิพลของปจจัยรวม  

(Interaction Effect) คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการที่ปจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปแลวมีผลทําใหอิทธิพล  

(Effect) ของอีกปจจัยหนึ่งเปลี่ยนแปลงดวย 

6.14 แนวทางการวิเคราะหผลการทดลอง 

สวนน้ีจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการคํานวณซ่ึงทําใหได คาของ  P-Values 

(Probability Values) ที่สัมพันธโดยตรงกับ  α อันจะหมายถึงโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดหากทํา
การปฏิเสธสมมติฐานหลัก  ซึ่งเมื่อใหคา  α = 0.05 จะหมายถึงวายอมรับความผิดพลาดแบบท่ี  1 

เทากับ 0.05 หรือมีโอกาสผิดพลาดไดหนึ่งใน  20 ของการตัดสินใจทั้งหมด  ดังนั้นในการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐานน้ัน  หากพบวาคา  P Values มีคามากกวา  0.05 หมายถึง โอกาสท่ีการ
ปฏิเสธสมมติฐานหลักแลวกระทําความผิดพลาดแบบที่  1 ไดมากกวา  0.05 ซึ่งก็ไมสามารถที่จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลักและตองยอมรับสมมติฐานหลักน้ัน  แตหากคา  P Values มีคานอยกวา  0.05 

จะทําการปฏิเสธสมมติฐานหลักแลวทําการยอมรับสมมติฐานอ่ืนแทน 

6.15 การวัดความสามารถของกระบวนการ 

ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability) หมายถึง ความสมํ่าเสมอ (Uniformity) 

ของกระบวนการ (Mongomery, 1996) ในงานวิศวกรรมการตัดสินใจเก่ียวกับประ ชากรมักจะ
คํานึงถึง คาความเบ่ียงเบนของประชากรในชวงที่ยอมใหเกิด เพราะถาความเบ่ียงเบนอยูนอก
ขอบเขตที่ยอมใหเกิดก็จําเปนตองมีการปฏิบัติการแกไขทันที (ประไพศร,ี 2551) 

6.15.1 Short-term Capacity Index เปนการวัดความเบ่ียงเบนของขอมูลเมื่อเทียบกับขนาด
ของความเบ่ียงเบนที่ยอมใหเกิดเมื่อเปนขอกําหนดเฉพาะทั้ง 2 ดาน                                                 

                                                          Cp      =           (USL-LSL)/6σ                       (2-11) 

เมื่อ  USL = Upper specification limit 

LSL = Lower specification limit 

เมื่อเปนขอกําหนดเฉพาะดานเดียว 

                                                           Cp     =           (USL-μ)/3σ หรือ (LSL-μ)/3σ      (2-12) 

6.15.2 Long-term Capacity Index เปนความผันแปรท่ี เปนผลมาจากองคประกอ บดานตางๆ
ในกระบวนการผลิต  เชน การสึกหรอของเคร่ืองมือตัด  ความลาของพนักงาน  เปนตน  เปนผลให
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คาเฉลี่ยมีการเลื่อนไปจากคาเปาหมาย  โดยมีการยอมรับกันทั่วไปวาชวงของการเลื่อนจะอยูในชวง 
σ)6.1;5.1(± ซึ่งจะขึ้นอยูกับสภาวะและสภาพตางๆของการผลิตแตโดยสวนใหญเลือกใช σ5.1±   

 C= STLT σσ                                                               (2-13) 
เมื่อ LTσ  = Dynamic หรือ Long-term standard deviation  

  STσ  = Short-term standard deviation 

  C = σ; )6.14.1(±  

6.16 หลักการทางสถิติที่จําเปนในการวิเคราะหขอมูล 

(Mongomery, 1996) การวิเคราะหขอมูลไดแสดงการวิเคราะหขอมูลและจัดเรียงลําดับตามลักษณะ
สมบัติดังนี้คือ 

6.16.1 การวิเคราะหคาการกระจายของขอมูล  ในการวิเคราะหคุ ณภาพของขอมูล 
ไดพิจารณาถึงขนาดความเบ่ียงเบนที่เรียกวา การกระจายและสามารถวัดไดจากหลักสถิติหลายตัว 
ดังนี้ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความแปรปรวน (Variance) เปนตน 

   6.16.1.1 ความแปรปรวน (V:Variance) 

ความแปรปรวน           =                   ผลรวมกําลังสอง(ss)                         (14) 

                            องศาแหงความอิสระ(df)  

               จาก     ผลรวมกําลังสอง(ss)         =          
n

=i 1

(yi – คาเฉลี่ย)2                 (15) 

                       องศาแหงความอิสระ( df :Degree of freedom ) = n-1                              (16) 

 ดังนั้น คาความแปรปรวน (S2 หรือ σ2)     =                
1

-
2

1

n

yy
n

i
i

                                   (17)  

โดยท่ี  n คือ จํานวนสิ่งตัวอยางท่ีตองการ 

iy  คือ ขอมูลของสิ่งตัวอยางท่ีนาสนใจ 

y  คือ คาเฉลี่ยของขอมูลของสิ่งตัวอยางท่ีสนใจ 

  6.16.1.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ : Standard Deviations)  ความ
แปรปรวนท่ีไดจะมีคามากกวาความเปนจริง  เนื่องมาจากยกกําลังส องของคาความเบ่ียงเบน  ดังน้ัน
จึงสามารถหาคาความเบ่ียงเบนที่แทจริงไดดวยการถอดรากท่ีสองของคาความแปรปรวน และเรียก
คานี้วา  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซึ่งจะเปนคาที่ใชอนุมานความเบ่ียงเบนของประชากรไดดีที่สุด 

                                      S หรือ σ  =  
1-

-
2

12

n
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i
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                                (18) 
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6.16.2 การวิเคราะหพ ารามิเตอรรูปทรงของรูปแบบขอมูล โดยการวิเคราะหทั้ง  2 
ประเด็นนี้เปนเพียงการวิเคราะหเพื่อพิจารณาถึงลักษณะสมบัติของขอมูลวามีคุณภาพตรงตามขอมูล
ธรรมชาติหรือไม  หากไมแลวก็มี ความจําเปนตองมีการสอบยอนกลับเพื่อแกไขขอมูลกอนจากน้ัน
ดําเนินการวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ โดยการวิเคราะหถึงการวิเคราะหคาแนวโนมสูศูนยกลางของ
ขอมูล 

6.16.2.1 ความเบ  หมายถึง  ถาหากขอมูลมี รูปทรงการกระจายที่สมมาตรรอบคาที่ ควรจะ
เปนแลวจะพบวาคาเฉลี่ย คามัธยฐานและคาฐานนิยมจะเปนคาเดียวกั นแตถาหากรูปทรงของขอมูล
มีความเบแลวคาเฉลี่ย  คามัธยฐาน  และคาฐานนิยมจะมีคาไมเทากันคือ   

ถาคาฐานนิยม < คามัธยฐาน < คาเฉลี่ย แลวรูปทรงของการกระจายจะเบขวา 
ถาคาฐานนิยม > คามัธยฐาน > คาเฉลี่ย แลวรูปทรงของการกระจายจะเบซาย 

 

 
 

รูปที่ 15 แสดงลักษณะความเบรูปทรงตางๆ  

ที่มา : ปารเมศ ชุติมา, การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม (กรุงเทพมหานคร บริษัท ดานสุทธา 
การพิมพ จํากัด, 2545) 
 

   6.16.2.2 ความโดง หมายถึง  ลักษณะสมบัติของรูปทรงของรูปแบบขอมูล
ที่ใชพิจารณาวา รูปแบบของขอมูลมีความสูง เพียงใด  ความโดงของ รูปแบบของขอมูลจะจําแนก
ลักษณะของรูปทรงไดออกเปน 3 ประเภท โดยรูปท่ี 16 ไดแสดงรูปทรงความโดงในลักษณะตาง ๆ  
 

 
 

รูปที่ 16 แสดงลักษณะความโดงในลักษณะตางๆ  

ที่มา : ปารเมศ ชุติมา, การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม (กรุงเทพมหานคร บริษัท ดานสุทธา 
การพิมพ จํากัด, 2545) 
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(ก)โดงมาก  คือคาความโดงมากกวารูปแบบของขอมูลปกติ  ซึ่งจะมีรูปแบบของขอมูลที่มี
ความเบี่ยงเบนคอนขางต่ํา 

(ข)โดงปกติ  คือความโดงที่สอดคลองกับลักษณะสมบัติของรูปทรงแบบปกติ  
(ค) แบนราบ  คือรูปแบบของขอมูลที่ มีรูปแบบความโดงตํ่ากวารูปแบบขอมูลปกติซึ่งจะมี

รูปแบบขอมูลท่ีมีความเบ่ียงเบนคอนขางสูง 

 

6.16.3 การวิเคราะหคาแนวโนมสูศูนยกลางของขอมูล      
  คาแนวโนมสูศูนยกลางของขอมูล  หมายถึง คาที่ควรจะเปนของขอมูลซึ่งจะ
สะทอนใหทราบถึงผลจากปจจัยที่ไดรับการควบคุมขณะเก็บขอมูล 

   6.16.3.1 คามัชฌิม (Mean) หรือคาเฉลี่ย (Average Out)   
คาเฉลี่ย  หมายถึง  คาที่ไดจากการกําจัดทิ้ง (Average Out) ผลของตัวแปร

ที่ไมสามารถควบคุมไดที่อยูในขณะเก็บขอมูล โดยหมายถึงผลของปจจัยสามารถควบคุมไดใน
กระบวนการและใชคานี้เปนคาในการตัดสินใจในขอมูล 

n

y
y

n

i
i

1                                                          (19) 

 

คาเฉลี่ย ( y ) เปนตัวสถิติที่ใชวัดคาแนวโนมสูศูนยกลางของขอมูลที่เปน
ปกติเทานั้น  คือขอมูลท่ีตองมีรูปทรงของรูปแบบที่ค อนขางสมมาตรและเปนแบบมียอดเดียว
นอกจากน้ียังตองเปนขอมูลท่ีรวบรวมมาจากประชากรท่ีมีความเบี่ยงเบนคงที่ดวย 

  6.16.3.2 คามัธยฐาน (Median) 
คามัธยฐาน  เปนตัวสถิติที่ใชวัดคาแนวโนมสูศูนยกลางโดยพิจารณาจาก

คาควอไทลที่ 2 ซึ่งแบงขอมูลออกเปน 2 สวนที่เทาๆกัน  ถาให y(1),y(2),…,y(n) หมายถึง  ขอมูลที่ไดรับ
การจัดเรียงลําดับตามขนาดของขอมูลไวแลว  โดยให  y(1) หมายถึงขอมูลที่มีคานอยที่สุดและ y(n)

หมายถึงขอมูลที่มีคามากท่ีสุดแลวจะสามารถหาคามัธยฐาน  โดยทั่วไปมักแทนดวย ỹ 

  6.16.3.3 คาฐานนิยม (Mode) 
คาฐานนิยม  เปนตัวสถิติที่วัดแนวโนมสูศูนยกลางโดยพิจารณาคาที่มี

ความถี่มากท่ีสุดคาฐานนิยมเปนตัววัดแนวโนมสูศูนยกลางที่ดีที่สุดแตเน่ืองจากคาฐานนิยมมักจะไว
ตอขอมูลมาก  คือ  ถาขอมูลมีคาเปลี่ยนไปจะทําใหคาฐานนิยมเปลี่ยนแปลงทันที  ดวยเหตุนี้ในทาง
วิศวกรรมจึงไมนิยมใชคาฐานนิยมมากนักแตคาฐานนิยมจะเปนตัววัดที่ดีสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ  
เชน เพศ      วุฒิการศึกษา  ประเภทโลหะ  เปนตน  ซึ่งไมอาจวัดไดดวยคาเฉลี่ยและคามัธยฐาน  การ
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คํานวณคาฐานนิยมควรจะมีเพียงคาเดียวสําหรับขอมูลที่มีการกระจายแบบยอดเดียวและอาจมีหลาย
คาสําหรับขอมูลท่ีมีการกระจายแบบหลายยอด (ประไพศรี, 2551) 

  6.16.4 การทดสอบสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R - square) เปนการวิเคราะหวา
การออกแบบที่ไดออกแบบขึ้นมาใชในการทดลอง มีความเหมาะสมเพียงใด ซึ่งในการทดลองทุก
คร้ังจะตองมีความผันแปรที่อธิบา ยไมได หรือ ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึ้นเสมอ การออกแบบการ
ทดลองท่ีดีจะตองทําใหเกิดความผันแปรที่อธิบายไมไดนอยที่สุด 

 สัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ(R - Square) =   ความผันแปรที่อธิบายไมได x 100%        (20) 

                                                                              ความผันแปรทั้งหมด  

   ถาคาสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ(R - Square) มีคาต่ํา สามารถแกไขไดโดย 

    6.16.4.1 เพิ่มจํานวนซ้ําในการทดลอง 

    6.16.4.2 ตรวจสอบหาปจจัยอื่นที่เกี่ยวของแลวออกแบบการทดลองใหม 
  6.16.4.3 ถาทําการเพ่ิมปจจัยอื่นแลวคาสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ 

(R - square) ยังตํ่าอยูแสดงวาผลจากปจจัยรบกวนมีมากตองทําการบล็อกเพื่อลดปจจัยรบกวน 

 

7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

Chowdhury and Gopal ไดศึกษาเพ่ือปรับปรุงคณุภาพดวยการออกแบบการทดลองใน
ขั้นตอนการบัดกรีของแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส จากปจจัยที่ในการะบวนการ ประกอบดวยความเร็ว
รางเลื่อน (Conveyer Speed) มุมของรางเล่ือน (Conveyer Angle) อุณหภูมิอาง (Solder Batch 

Temperature) ความสูงของคลื่น (Solder Wave Height) การสั่นของคลื่น (Vibration of Wave) 
อุณหภูมิการอุนชิ้นงาน (Preheat Temperature) มีด (Air Knife) ปริมาณกรด (Acid Number) แต
ในทางปฏิบัติพบวาปริมาณกรดไมสามารถควบคุมไดเนื่องจากการกระจายสูบรรยากาศอยาง
ตอเน่ือง จึงใชเพียง 7 ปจจัยในการออกแบบการทดลอง การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยออกแบบการทดลอง
แบบ Orthogonal Arry L18 (21 x 37) โดยแตละระดับปจจัยไดทําการทดลองซ้ํา 3 คร้ัง หาสภาวะที่
เหมาะสมของปจจัยตาง ๆ จากกากกําหนดระดับปจจัยที่เหมาะสมไปใชควบคุมกระบวนการทําให
สามารถลดจํานวนจุดบกพรองท่ีมีผลจากปจจัยตาง ๆ ลงไดทําใหจุดบกพรองอยูในระดับ 1670 
ppm. ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต คิ ดเปนสัดสวนของจุดบกพรองจะมีคา 0.16239 ถึง 
2.1092 หรือ 465 ถึง 5992 ppm หลังจากนําผลการศึกษาไปใชในสายการผลิตจากระยะเวลา 45 วัน
พบวาระดับจุดบกพรองลดลงไปเฉลี่ยต่ํากวา 2000 จุด 

วิลาสินี พรหมมานอก  (2555) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทาง
สถิติในการวิเคราะหขอมูลแบบที่มีการวัดคากอน-หลัง 8 วิธี คือ วิธีวิเคราะหความแปรปรวนจากคา
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หลังการทดลอง  คาผลตางของคาหลังกับคากอนการทดลอง  คาเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงท่ี
ปรับปรุงใหม  คาล็อกของอัตราสวนคาหลังกับคากอนการทดลอง  คาเศษตกคาง  วิธีวิเคราะหความ
แปรปรวนรวมโดยใช  คากอนการทดลองเปนตัวแปรรวม  คาอันดับของขอมูลหลังการทดลอง  เมื่อ
คาอันดับขอมูลกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม  และการทดสอบของ  Quade เกณฑในการตัดสินใจ
วาวิธีการทางสถิติใดเหมาะสมจะพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมความคลาดเคลื่อน
ประเภทที่ 1ที่ระดับนัยสําคญั 0.05 และคาอํานาจการทดสอบท่ีเกิน 0.8 โดยจําลองขอมูลดวยเทคนิค
มอนติคารโล  แบงเปน 3กรณีศึกษา  ดังนี้ 1) เมื่อขอมูลมีสมบัติตรงตามขอสมมติเบื้องตนของตัว
สถิติทดสอบ 2) เมื่อความแปรปรวนของคาคลาดเคลื่อนของคาหลังการทดลองในแตละกลุมมีคาไม
เทากัน 3) เมื่อคากอนและหลังการทดลองมีการแจกแจงไมเปนแบบปกติ  ไดแก แบบดับเบิ้ลเอ็กซ
โพเนนเชียล  แบบล็อกนอรมอล  และแบบไคสแควร  ภายใตขอมูลกอนและหลังมีความสัมพันธกัน
ตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ  0.2, 0.5 และ 0.9 กําหนดอิทธิพลของทรีตเมนตและคาความ
แปรปรวนของคาหลังการทดลองแตกตางกัน 3 ระดับ คือ นอย, ปานกลาง  และมาก  เมื่อจํานวนทรีต
เมนตเทากับ  3 และ5 และขนาดตัวอยางเทากับ  10 สรุปผลไดดังนี้  เมื่อขอมูลมีสมบัติตรงตามขอ
สมมติเบื้องตนและไมตรงตามขอสมมติเบื้องตนเร่ืองความเทากันของความแปรปรวน  พบวาวิธีการ
ทางสถิติที่เหมาะสมคือ  วิธีวิเคราะหความแปรปรวนจากคาเศษตกคาง  และวิธีวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม ในขณะท่ีเมื่อขอมูลมีการแจกแจงแบบดับเบิ้ลเอ็กซโพแนนเชียล  แบบล็อกนอรมอล  
และแบบไคสแควร  วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม  คือ วิธีวิเคราะหความแปรปรวนจากคาเศษตกคาง  
วิธีวิเคราะหความแปรปรวนรวมโดยใชคาอันดับของขอมูล และการทดสอบของ Quade 

สุวิมล พันธแยม  (2555) ไดทําการศึกษาขนาดอิทธิพล  เปนชื่อเรียกของคาดัชนีที่ใชวัด
ขนาดอิทธิพลของทรีทเมนต  โดยการวัดขนาดอิทธิพลเปนการวิเคราะหอภิมานเพื่อหาขอสรุปจาก
งานวิจัย การวิเคราะหอภิ มานสําหรับสองกลุมประชากรเปนการพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม  Cohen (1988) ไดจํากัดความหมายของขนาดอิทธิพลวาคือ  ความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยหารดวยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทั้งสองกลุม  วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อ
เปรียบเทียบวิธีการประมา ณชวงความเชื่อมั่นสําหรับขนาดอิทธิพล  3 วิธี คือ วิธีบูตสแตรป
มาตรฐาน วิธีบูตสแตรปเปอรเซ็นตไทล  และวิธีบูตสแตรปท่ีปรับคาเอนเอียง  โดยอาศัยเทคนิคการ
จําลองขอมูล พิจารณาคาความนาจะเปนครอบคลุม และคาเฉลี่ยความกวางของชวงความเชื่อมั่นเปน
เกณฑในการประเมินประสิ ทธิภาพซึ่งผลการวิจัยพบวาวิธีบูตสแตรปเปอรเซ็นตไทล  เปนวิธี
ประมาณคาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  จรุงรัตน พันธุสุวรรณ (2555) ไดทําการศึกษาการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของ
แผนยางดูดซับกลิ่น  งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมวัสดุดูดซับกลิ่นจากยางธรรมชาติที่ ผสมผงถานเพื่อ
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พัฒนาสมบัติของยางใหมีประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่น โดยออกแบบการทดลองแบบแฟคตอเรียลที่
มี 3 ปจจัย คือ ชนิดของผงถานไม  ปริมาณผงถานไม  และขนาดอนุภาคผงถานไม  โดยชนิดของผง
ถานไมไดศึกษาคา  3 ชนิด คือ ถานไมมะขาม  ถานไมไผ  และถานไมผสม  ปริมาณผงถานไมมี 4 

ระดับ คือ 5, 10, 20 และ 40 phr สวนขนาดอนุภาคผงถานมี  5 ระดับ คือ 53, 106, 212, 425 และ 

1700 μm วัสดุที่ใชเปนสารดูดซับกลิ่นจะถูกผสมในยางธรรมชาติในสภาวะนายางและศึกษา
ความสามารถการดูดซับกลิ่นของยางแผนดวยเคร่ืองวัดกาซคารบอนมอนอกไซด  (Carbon 

Monoxide Meter) ยี่หอFluke รุน CO-220 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่น  พบวา การ
ใชปริมาณผงถานเพิ่มข้ึนและขนาดอนุภาคผงถานที่ใหญขึ้นในถานไมแตละชนิดสงผลให
ประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นเพิ่มข้ึนดวย  โดยถานไมมะขามมีความสามารถดูดซับดีที่สุดรองลงมา
คือถานไมผสมและถานไมไผ ซึ่งมีประสิทธิภาพการดูดกลิ่นที่ระดับ  33, 32 และ 29 ppm ตามลาดับ 

ที่ขนาดอนุภาคผงถาน  1700 μm และปริมาณผงถาน  40 phr สวนสมบัติเชิงกล  พบวา กิริยารวม
ระหวางชนิดของผงถานไม  ขนาดอนุภาคและปริมาณของผงถานไมมีผลตอสมบัติเชิงกล  นั่นคือ 

การใชขนาดอนุภาคผงถานที่มีขนาดเล็กท่ีสุดรวมกับปริมาณผงถานไมที่เพิ่มขึ้น  คือ ที่อนุภาคผง
ถานขนาด 53 μm ปริมาณผงถาน 40 phr ของถานไมมะขามจะใหสมบัติดีที่สุด รองลงมาคือถานไม
ไผและถานไมรวม ตามลาดับ 

จุฑามาศ รัตนกุล (2555) ไดทําการศึกษากระบวนการบรรจุกุ งแปรรูปซูชิแชแข็ง กลาวถึง
การลดขอบกพรองที่เกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑถุงลามิเนตในกระบวนการบรรจุกุงแปรรูปซูชิแชแข็ง  

จากการวิเคราะหลักษณะขอบกพรองที่เกิดขึ้นกับถุงลามิเนตโดยใชแผนภูมิพาเรโตพบวามีลักษณะ
ขอบกพรองท่ีสาคัญ  6 ประเภท  คือถุงที่ระบุรายละเอียดผิด  ถุงที่พบเศษกุงหลังถาด  ถุงที่ระบุ
รายละเอียดไมครบ  ถุงหลวม  รอยซีลที่ถุงไมเรียบ  และรอยซีลที่ถุงไมตรงตามระยะ  การใชแผนภูมิ
แสดงเหตุและผลโดยการระดมสมองจากผูมีประสบการณฝายตางๆ  รวมกันวิเคราะหขอบกพรอง
ทั้งหมด ทาใหทราบสาเหตุของขอบกพรอง  แลวจึงกรองปจจั ยที่คาดวามีอิทธิพลสาคัญตอลักษณะ
ขอบกพรองดวยตารางวิเคราะหเหตุและผล (Cause and Effect Matrix) ได 5 ปจจัย ซึ่งสามารถแกไข
ขอบกพรองโดยการใชคาพารามิเตอรในการปฏิบัติงานใหเหมาะสม  จากนั้นจึงพิจารณา
คาพารามิเตอรที่เหมาะสมของปจจัยทั้ง  5 นั้น โดยการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล  25 

แลวปรับปรุงกระบวนงานของพนักงานหนางานโดยกาหนดใหใชคาพารามิเตอรที่เหมาะสมเปน
มาตรฐานการทางาน  พรอมทั้งจัดโปรแกรมฝกอบรมงานระหวางปฏิบัติหนาที่  (On the Job 

Training) และควบคุมพนักงานหนางานใหปฏิบัติตามกระบวนงานมาตรฐานน้ัน  ในชวงเวลา  4 

เดือนแรกหลังการปรับปรุงพบวาขอบกพรองที่เกิดกับถุงลามิเนตลดลงจาก  3.19% ของการบรรจุกุง
แปรรูปซูชิแชแข็งทั้งหมด เหลือเพียง 0.01% 
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            ธีรเดช  เรืองศรี (2550) ไดทําการศึกษา เพ่ือการพัฒนากระบวนการควบคุมการพิมพกลอง
บรรจุภัณฑ เน่ืองจากกระบวนการควบคุมการพิมพเดิมไมมีการกําหนดระดับปจจัยอยางชัดเจน  คือ
น้ํายาฟาวนเทนมีคา pH ระหวาง 4.5 ถึง 5.5 ปริมาณแอลกอฮอลในน้ํายาฟาวนเทนระหวาง  15% ถึง 

25% และระยะหางโมลระหวาง 0.05 ถึง 0.1 มิลลิเมตร สงผลใหเกิดปริมาณของเสียเปนจํานวนมาก
จึงนําหลักการควบคุมคุณภาพ และการออกแบบการทดลองมาใชในการพัฒนากระบวนการควบคุม
การพิมพ การดําเนินงานวิจัยในสวนแรกเปนการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการควบคุมการพิมพ  
เพื่อลดจํานวนของเสีย โดยจัดทําใบตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและความพรอมพิมพ  แบบฟอรมการ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักร  และจัดทําขั้นตอนการปฏิ บัติงาน  สวนที่สองเปนการลดความสูญเปลาโดย
พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการพิมพโดยการออกแบบการทดลอง  ซึ่งประยุกตใชการทดลองเชิง
แฟคทอเรียลแบบสองระดับ  (2k Factorial Design) เพื่อกรองปจจัยทั้ง  5 ปจจัย คือจํานวนกระดาษ
ซอมสีกอนพิมพ, คา pH น้ํายาฟาวนเทน, ปริมาณแอลกอฮอลในน้ํายาฟาวนเทน , ระยะหางโมลและ
ความเร็วการพิมพ  จากการศึกษาเหลือปจจัยที่มีผลตอกระบวนการพิมพอยู เพียง 3 ปจจัย คือคา pH 

น้ํายาฟาวนเทน, ปริมาณแอลกอฮอลในน้ํายาฟาวนเทน  และระยะหางโมล  จากนั้นนําปจจัยทั้ง  3 มา
วิเคราะหเชิงแฟคทอเรียลแบบเพิ่มจุดศูนยกลางของปจจัย  เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม  โดยผลที่ไดคือ
น้ํายาฟาวนเทนมีคา  pH เทากับ  4.5 ปริมาณแอลกอฮอลในน้ํายาฟาวนเทนเทากับ  25% และ
ระยะหางโมลเทากับ  0.075 มิลลิเมตร  ภายหลังจากการพัฒนากระบวนการควบคุมการพิมพทั้ง  2 

สวน ไดนําขั้นตอนการปฏิบัติงานและระดับปจจัยที่ เหมาะสมไปใชกับกระบวนการพิมพจริงพบวา  

จํานวนของเสียลดลงอยางมีนัยสําคัญจากจํานวนของเสียเฉลี่ยเดิม  8,469 แผนตอเดือน  เหลือจํานวน
ของเสียเฉลี่ย 5,274 แผนตอเดือน และสามารถลดคาใชจายจากของเสียลงไดเทากับ 180,198 บาท 

     ธรรมรส สุขอภิรมย (2550) ไดทําการศึกษ าการควบคุมปจจัยที่ มีผลตอความช้ืนใน
กระบวนการผลิ ตอาหารสัตวโดยใชเทคนิคการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม เพื่อที่จะลด
ปญหาความช้ืนหายไปในระหวางการผลิต   จึงทําการหาปจจัยที่มีผลตอความช้ืนในกระบวนการ
ผลิตอาหารสัตว โรงงานตัวอยาง  บริษัท เบทาโกร อโกกรุป จํากัด (มหาชน ) โดยอาศัยวิธีทางสถิติ    
คือการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม โดยใชการทดสอบแบบที  เพื่อกรองปจจัยที่มีผลตอคา
เปอรเซ็นตความช้ืนอยางมีนัยสําคัญ   และการทดลองสองกําลังเคแฟคทอเรียล    เพื่อหาอันตรกิริยา
ระหวางปจจัยและตําแหนงที่เหมาะสมท่ีทําใหคาเปอรเซ็นตความช้ื นที่ไดเหมาะสมท่ีสุดผลการ
ทดลองพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพล คือ ปริมาณการเติมน้ําควรเติม 25 กิโลกรัม  อุณหภูมิของไอนํ้าที่  
Conditioner ควรอยูที่ 82.5 oC   อุณหภูมิของหมอน่ึงควรลดอุณหภูมิลงอีก 5.4 oC  และอุณหภูมิของ
การอบแหงควรใชอุณหภูมิ 82 oC  และตําแหนงที่เหม าะสมคือที่ความช้ืน  11.58% หลังจากได
ดําเนินการทดลองเพ่ือยืนยันผลการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมของท้ังสี่ปจจัยทําใหสามารถ
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ปรับปรุงกระบวนการใหดีขึ้น โดยสามารถเพ่ิมคาความชื้นจาก 10.26% เปน 11.58% และคา Cp

เพิ่มขึ้นจาก 0.76 เปน 0.97 ได  เมื่อคํานวณเปนตันแลว น้ําหนักสุดทายของอาหารกุงท่ีไดตอวัตถุดิบ  

1 ตัน จะมีน้ําหนักเพิ่มจาก  982.6 กิโลกรัม  เปน 995.8 กิโลกรัม 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
จากทฤษฎีที่ไดกลาวถึงในบทที่ 2 สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพ่ือวิเคราะหหาปจจัยและระดับปจจัยที่เหมาะสมท่ีมีอิทธิพลตอ
กระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร  ลดจํานวนของเสียและลดตนทุนในกระบวนการ ผลิตซึ่งมี
ลําดับวิธีการศึกษาดังนี้  

1. วิธีการศึกษาที่นํามาใช 
2. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
3. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5. ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
6. สถานท่ีเก็บขอมูล 
7. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

8. การวิเคราะหขอมูล 

 

1. วิธีการศึกษาที่นํามาใช 
 วิธีการศึกษาที่นํามาใชในการศึกษาปจจัยของกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร เปน
การศึกษาวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยประเภทนี้ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับเร่ือง การออกแบบการทดลอง 
ซึ่งเปนวิธีตางๆท่ีใชในการวางแผนการทดลอง เพื่อใหการทดลองกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทม
เปอร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองที่สามารถเชื่อถือได 
 
2. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

ทําความเขาใจถึงปญหาศึกษากระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรจากสถานประกอบการ 
และสอบถามผูรู/ผูเชี่ยวชาญ กระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร 

เลือกปจจั ย ระดับ และขอบเขต เลือกปจจัย เพื่อทําการทดลอง กําหนดขอบเข ตที่ปจจัย
เหลานี้และกําหนดระดับที่จะเกิดขึ้นในการทดลอง 
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ขั้นเลือกตัวแปรผลตอบ โดยตองมั่นใจวาตัวแปรนี้จะใหขอมูลเก่ียวกับกระบวนการที่กําลัง
ศึกษาอยู และวิธีวัดตัวแปรเหลาน้ี กอนที่จะเร่ิมทําการทดลองจริง 

เลือกการออกแบบการทดลอง  โดยจะเก่ียวของกับการพิจารณาขนาดของตัวอยางการเลือก
ลําดับที่เหมาะสมของการทดลองท่ีจะใชในการเก็บขอมูล และตัวสถิติที่จะใชในการทดลอง  

ทําการทดลอง เมื่อทําการทดลองจะตองติดตามกระบวนการทํางานอยางระมัดระวัง เพื่อให
แนใจวาการดําเนินการทุกอยางเปนไปตามแผนที่ไดวางไว  

วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ทําวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติแลวนํามาผนวกกับความรูทางวิศวกรรม 
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ และสามัญสํานึก จะทําใหขอสรุปที่ไดมีเหตุผลสนับสนุนและมีความ
นาเชื่อถือ 

สรุปและขอเสนอแนะ  คือ หาขอสรุปในทา งปฏิบัติและแนะนําแนวทางของกิจกรร มที่จะ
เกิดขึ้น ทําการทดลองเพ่ือยืนยันผล เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอสรุปที่เกิดขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงขั้นตอนในการศึกษา 
  

ขั้นทําความเขาใจถึงปญหา 

ขั้นเลือกการออกแบบการทดลอง 

ขั้นทําการทดลอง 

ขั้นวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 

ขั้นสรุปและขอเสนอแนะ 

ขั้นเลือกปจจัย ระดับ และขอบเขต 

ขั้นเลือกตัวแปรผลตอบ 
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 2.1 ขั้นทําความเขาใจถึงปญหา 
   2.1.1 กระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร 
          2.1.1.1 เตรียมวัตถุดิบกระจก 
    2.1.1.2 ตรวจสอบคุณภาพ 

          2.1.1.3 ตัดกระจกตามขนาดท่ีตองการ 

                 2.1.1.4 ตรวจสอบคุณภาพ 

          2.1.1.5 ทําการเจียรขอบกระจกหรือลบคมกระจก 

          2.1.1.6 ทําการลางกระจกแลวทําการตรวจสอบคุณภาพ 

          2.1.1.7 นําเขาเตาอบกระจกนิรภัยเทมเปอรจากนั้นเปาลมใหกระจกเย็น
ตัวอยางรวดเร็ว 

          2.1.1.8 ตรวจสอบคุณภาพกระจกนิรภัยเทมเปอร 
   2.1.2 ขั้นตอนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร 
    2.1.2.1 ตรวจสอบคุณภาพกระจกอาทิ ความสวยงาม รอยขีด รอยบิ่น 
กะเทาะ วัสดุในเนื้อกระจก 

 

ภาพที่ 18 การตรวจสอบกระจก 

 

    2.1.2.2 ทําการยกกระจกเขาเตาอบกระจกนิรภัยเทมเปอร 

 

ภาพที่ 19 การยกกระจกเขาเตาอบเทมเปอร 
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  2.1.2.3 ใสคาพารามิเตอรที่ตูควบคุมเพื่อทําการอบกระจก 

 

ภาพที่ 20 แสดงหนาจอตูควบคุมคาพารามิเตอร 
 

    2.1.2.4 ตรวจสอบคุณภาพกระจกนิรภัยเทมเปอร 
 

 
 

ภาพที่ 21 การตรวจสอบกระจกกอนสงมอบใหลูกคา 

 

 ตอนนี้เปนการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดแตกขณะเปาลม การวิเคราะหหาสาเหตุที่ทํา
ใหเกิดแตกขณะเปาลม โดยในขั้นตอนน้ีจะเปนศึกษาทางวัสดุศาสตรและการระดมความคิดเห็น
ของผูที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตจากน้ันจะนําเอาเคร่ืองมือทางสถิติ
ที่เรียกวา แผนภาพกางปลา เขามาชวยในการวิเคราะหหาสาเหตุที่เกี่ยวของเบ้ืองตนเพื่อกําหนด
ปจจัยที่จะนํามาพิจารณา 
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   คน   ลักษณะชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    เคร่ืองจักร                  วัตถุดิบ                     วิธีการ 

 

ภาพที่ 22 แสดงแผนภาพกางปลาสาเหตุของปญหา 

 

 โดยท่ัวๆ ไปปจจัยที่สงผลตอความผันแปรของผลิตภัณฑหรือความแตกตางในคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑซึ่งสงผลใหคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตไดไมคงที่จะมาจาก 4M คือ คน (Man) 
เคร่ืองจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) แตเน่ืองจากในกระบวนการอบ
กระจกนิรภัยเทมเปอร เปนแบบกึ่งอัตโนมัติโดยท่ีคนมีหนาที่ปรับตั้งเคร่ืองจักรใหไดตามคาการ
ควบคุมการผลิต และควบคุมการผลิตใหไดตามเปาหมายเคร่ืองจักรเปนระบบอัต โนมัติ ควบคุมการ
ผลิตใหไดตามเปาหมายเคร่ืองจักรเปนระบบอัตโนมัติควบคุมดวยวงจรอิเล็กทรอนิกส มีการปรับตั้ง
สอบเทียบใหเปนมาตรฐานอยูเสมอ ความคลาดเคลื่อนของเคร่ืองจักรจึงมีนอย และในสวนวัตถุดิบ
จะมีการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการรับเขาจากแผนกเจียรขอบกระจกอยู แลว และในสวนของ
ลักษณะชิ้นงานโดยทั่วไปจะมีการทดลองผลิตกอนนํามาทําการผลติจริง ของเสียที่เกิดขึ้นหรือ 
ความผันแปรของผลิตภัณฑในกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรสวนใหญจึงเกิดจาก วิธีการ
ทํางานหรือ การปรับต้ังคาพารามิเตอรในการควบคุมกระบวนการผลิตที่ไมเหมาะสม  
             2.2 ขั้นเลือกปจจัย ระดับ และขอบเขต 
 สามารถสรุปปจจัยปอนเขาที่สงผลกระทบของเสียจากกระบวนการประกอบดวย  
3 ปจจัยคือ 

                           2.2.1. อุณหภูมิ คือการสรางใหเกิดชั้นของแรงอัด (Compressive Stress) ขึ้นที่ผิว
กระจกเพื่อตานแรงจากภายนอก โดยการใหความรอนกับกระจกที่อุณหภูมิสูงกวาจุดออนตัว  

(Softening Point) ของกระจกเล็กนอยที่ประมาณ 650 - 690 องศาเซลเซียส   

ของ 
เสีย 

ขาดความรู 

ไมรูขอกําหนด 

กระจกส่ีเหลี่ยม 

เรขาคณิต 
ใสคาผิด 

ไฟดับ 

รอยบิ่น 
วัสดุฝงใน 

ราว 
เจียรไมด ี

แรงดันลม 

เวลาในการอบ 
อุณหภูม ิ
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                           2.2.2. แรงดันลมในการเปา ทําใหผิวกระจกเย็นตัวอยางรวดเร็ว โดยการใชลมเปา
ใหเย็น (Air Quenching) ที่ผิวกระจกทั้ง 2 ดาน ผลของความแตกตางของอุณหภูมิระหวางผิวนอก
กับสวนกลางของแผนกระจกจะทําใหเกิด เปนชั้นของแรงอัด ขึ้นที่ผิวนอกของแผนกระจกทั้ง 2 

ดาน โดยจะประกบช้ันสวนกลางเหมือนลักษณะแซนดวิช (Sandwich) และช้ันที่ผิวนี้จะชวยตาน
แรงจากภายนอก ทําใหเกิดแรงกระทําที่สมดุลกัน    

                2.2.3. ระยะเวลาอบกระจก เปนเวลาท่ีใชในการอบกระจกธรรมดาใหเปลี่ยนสภาพ
เปนกระจกนิรภัยเทมเปอร เพื่อใหคุณสมบัติตามแบบที่ตองการ 
 2.3 ตัวแปรผลตอบ 

 2.3.1 ตัวช้ีวัดของโครงการ (Project Metric) 

ตัวช้ีวัดโครงการน้ีคือ การไดคาในแตละปจจัยที่เหมาะสมตอกระบวนการ อบกระจกนิรภัย
เทมเปอร กระจกใส 10 mm. ทําใหเพิ่มผลผลิตในกระบวนการอบกระจกเทมเปอร 

 2.3.2 ตัวช้ีวัดทางธุรกิจ (Business Metric)  

ตัวช้ีวัดทางธุรกิจของโครงการในงานวิจัยนี้คือ การลดเปอรเซ็นตของเสียและชิ้นงานท่ี
บกพรองจากกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร 

2.3.3 บทสรุปผลการดําเนินการวิจัยในการเลือกตัวแปรผลตอบ 

จากผลการสํารวจงาน ในกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร พบวาปญหาที่เปนปญหา
หลักของโรงงานคือแตกในเตาอบเทมเปอร ซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิตและความพึงพอใจของลูกคา 
ผูวิจัยไดใชแนวทางสถิติมาแกปญหา โดยหาคาในแตละปจจัยที่เหมาะสมตอกระบวนการอบกระจก
เทมเปอร เพื่อลดเปอรเซ็นตของเสียและชิ้นงานท่ีบกพรองจากกระบวนการอบกระจกเทมเปอร 

2.4 ขั้นเลือกการออกแบบการทดลอง 

  2.4.1 การวิเคราะหระบบการวัด 

  เน่ือง จากคุณลักษณะที่ศึกษากระบวนการอบกระจกนิรภัยเ ทมเปอรเปน
คุณลักษณะ เชิงคุณภาพ  เชน รอยขีดขวน รอยบิ่น รอยราว วัสดุในเน้ือกระจก ความเปนลอนคลื่น  
ในกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร ซึ่งในการศึกษาความสามารถของกระบวนการวัด จะเปน
การประเมินโดยการเปรียบเทียบช้ินงานท่ีทําการตรวจสอบกับพิกัดขอกําหนดเฉพาะ ซึ่งจะทํา ให
สามารถประเมินผลของขอมูลออกมาเปนที่ยอมรับหรือปฏิเสธ และผานหรือไมผาน  ซึ่งเปนการ
ประเมินผลและระบบการตรวจสอบเม่ือเปนขอมูลนับ 

   2.4.1.1 การวิเคราะหคุณสมบัติดานความเสถียรภาพของระบบการวัด 

   2.4.1.2 ทําการเก็บขอมูลเปนเวลา 10 สัปดาห 
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   2.4.1.3 ทําการพล็อตกราฟแผนภูมิ x ̅ -R Chart พรอมคํานวณพิกัด
ควบคุมผลการทดลองโดยใชโปรแกรมมินิแทป 
   2.4.1.4 ทําการวิเคราะหความเสถียรภาพจากแผนภูมิควบคุม ซึ่งถาหากมี
ปญหาความไมเสถียรภาพแลว แผนภูมิควบคุม x ̅ -R Chart จะแสดงสภาวะออกนอกการควบคุม 

 

 2.4.2 การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการผลิต 

ในการทดลองเพ่ือ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอกระบวนการ อบกระจกนิรภัยเทมเปอร ที่
กําหนดพารามิเตอรแบบเชิงคุณภาพ อาทิ ความสวยงาม รอยขีด รอยบิ่น กะเทาะ วัสดุในเนื้อกระจก 
แตกเปาลม  ความเปนลอนคลื่น จึงจําเปนตองแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบการนับ ซึ่งในการ
ประเมินความสามารถของกระบวนการของขอมูลแบบนับ จะมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี  

ทําการอบกระจกภายใตระดับของปจจัยตามขอสรุปที่ทําใหชิ้นงานออกมาสามารถยอมรับ
ได สุม 13 ชิ้นงานเปนเวลา 10 วัน   แลวทําการเก็บขอมูล 

ทําการวิเคราะหความมีเสถียรภาพของกระบวนการใชแผนภูมิควบคุมพีชารท (P-Chart) 
ทําการวิเคราะหความสามารถของกระบวนการโดยใชโปรแกรมมินิแทป (Minitab) 

 2.4.2.1 ทําการเก็บขอมูลผลิตภัณฑบกพรองของ กระจกเทมเปอร ที่ผาน
กระบวนการ อบกระจกนิรภัยเทมเปอรจากการสุมเลือกลอต จากแผนกควบคุมคุณภาพ โดยท่ี
พนักงานควบคุมคุณภาพที่ปฏิบัติงานไดผานการอบรมอยางดี และเปนที่ยอมรับของกลุมลูกคา  

 2.4.2.2 ทําการวิเคราะหความมีเสถียรภาพของกระบวนการโดยใชแผนภูมิ
ควบคุมพีชารท  (P-Chart) 

 2.4.2.3 ทําการวิเคราะหความสามารถของกระบวนการโดยใชโปรแกรม
มินิแทป (Minitab) 
  2.4.3 การออกแบบการทดล องเพ่ือหาปจจัยปอนเขาที่มีผลตอ กระบวนการ อบ
กระจกนิรภัยเทมเปอรอยางมีนัยสําคัญ  
 ใชการทดสอบแบบ 2k แฟคทอเรียล โดยมีปจจัยในการออกแบบการทดลอง 3 ปจจัย และมี
ระดับของปจจัยเทากับ 2 ระดับเน่ืองจากต้ังสมมติฐานวาความสัมพันธระหวางปจจัยแตละระดับกับ
คาผลตอบสนองที่ใชวัดอาจไมเปนลักษณะเชิงเสนตรง (Non Linear Effect) เพื่อลดปจจัยหลักที่ไม
มีนัยสําคัญออก แลวทําการทดสอบแบบหาระดับปจจัยที่เหมาะสมจากการออกแบบการทดลองเชิง
แฟกทอเรียลแบบสามระดับ (3k Factorial Design) 

2.4.3.1 การทดลองสําหรับปจจัย  
ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบของปจจัย 

ปจจัยที่ 1 อุณหภูมิ 
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   H 0 : ปจจัยอุณหภูมิไมมีผลตอชิ้นงานกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร 
  H 1 : ปจจัยอุณหภูมิมีผลตอชิ้นงานกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร 

ปจจัยที่ 2 เวลาอบใหความรอน 

  H0 : ปจจัยเวลาอบใหความรอนไมมีผลตอชิ้นงานกระบวนการอบกระจกนิรภัย 

เทมเปอร 
  H 1 : ปจจัยเวลาอบใหความรอนมีผลตอชิ้นงานกระบวนการอบกระจกนิรภัย 

เทมเปอร 
ปจจัยที่ 3 แรงดันในการเปาลม 

  H 0 : ปจจัยแรงดันในการเปาลมไมมีผลตอชิ้นงานกระบวนการอบกระจก 

นิรภัยเทมเปอร 
  H 1 : ปจจัยแรงดันในการเปาลมมีผลตอชิ้นงานกระบวนการอบกระจก 

นิรภัยเทมเปอร 
ทําการสุมเลือกการทดลองมาทีละการทดลอง (โดยมีปจจัยในการทดลอง 3 ปจจัย และมี

ระดับของปจจัยเทากับ 2 ระดับ ซึ่งจะตองทําการทดลองเทากับ 8 การทดลอง (23) จนครบ แลวทํา
การทดลองตามลําดับจาการสุม 

ทําการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร 
หลังจากทําอบกระจกนิรภัยเทมเปอรทั้ง 8 การทดลองเสร็จเรียบรอยแลว นําชิ้นงานกระจก

นิรภัยเทมเปอรมาทําการตรวจสอบดวย QC Sheet ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 กลุมคือกลุมแรกเปน
ชิ้นงานท่ีสามารถยอมรับไดและกลุมที่สองเปนชิ้นงานท่ีไมสามารถยอมรับได   

ทดสอบความเปนปกติของขอมูลโดยใชการทดสอบแบบปกติ (Normality Test) 

ทําการวิเคราะหความแปรปรวนโดยการทดสอบความแตกตางกันของคาความแปรปรวน 
(Test for Equal Variances) ของขอมูลจากการทดลอง 

ทดสอบความมีนัยสําคัญของปจจัย โดยใชการทดสอบแบบ 3k แฟคทอเรียล 
 ทําการสรุปผลการดําเนินงานวิจัยในขั้นตอนการวิเคราะหโดยกําหนดระดับแตละปจจัย  
   

2.5 ขั้นทําการทดลอง 

เมื่อทําการทดลองจะตองติดตามกระบวนการทํางานอยางระมัดระวัง เพื่อใหแนใจวาการ
ดําเนินการทุกอยางเปนไปตามแผนที่ไดวางไวแผน  ถามีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทดลองใน
ขั้นตอนนี้ จะทําใหการทดลองที่ทํานั้นใชไม ได ดังนั้นการวางแผนในตอนแรกจะมีความสําคัญ
อยางมากกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น  
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2.6 ขั้นวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 
เพื่อวาผลลัพธและขอสรุปที่เกิดขึ้นจากวิธีการทางสถิติผนวกกับความรูทางวิศวกรรม

ความรูเกี่ยวกับกระบวนการและสามัญสํานึกจะทําใหขอสรุปที่ไดออกมานั้นมีเหตุผลสนับสนุน
และมีความนาเชื่อถือ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 
 

2.7 ขั้นสรุปและขอเสนอแนะ 

  เมื่อเราไดวิเคราะหขอมูลเรียบรอยแลวผูทดลองจะตองหาขอสรุปในทางปฏิบัติและแนะนํา
แนวทางของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนน้ีเราจะนําเอาวิธีการทางกราฟเขามาชวยนอกจากน้ีแลว
การทําการทดลองเพ่ือยืนยันผล (Confirmation Testing) จะทําเพ่ือที่จะตรวจสอบความถูกตองของ
ขอสรุปที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 3.1 ขั้นศึกษาและเก็บขอมูลเบื้องตน 

  3.1.1 กลองถายรูปดิจิตอล   
  3.1.2 สมุดบันทึก    

3.1.3 เคร่ืองคิดเลข  
 

วิเคราะหระบบการวัด 

วิเคราะหผลการออกแบบการทดลองของปจจัยปอนเขา 

วิเคราะหผลการดําเนินการทดลองโดยใช 2 k แฟคทอเรียล 

วิเคราะหความสามารถของกระบวนการผลิต 

วิเคราะหผลการดําเนินการทดลองโดยใช 3 k แฟคทอเรียล 
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 3.2 ขั้นวิเคราะหขอมูล 

  3.2.1 ใชเคร่ืองมือคุณภาพ (QC Tool) 

   3.2.1.1 แผนผังกางปลา (Ishikawa Diagram)  

ใชในการใสชื่อของปญหาท่ีตองการวิเคราะห ซึ่งสาเหตุของปญหาจะเขียนไวใน
กางปลาแตละกางกางยอยเป นสาเหตุของกางรองและกางรองเปนสาเหตุของกางหลักทําใหทราบ
สาเหตุที่แทจริงของปญหาซึ่งทําใหเราสามารถแกปญหาไดถูกวิธี 
   3.2.1.2 กราฟ (Graph)  

ใชแสดงขอมูลเพื่อใหงายตอการวิเคราะหผล และสามารถใหรายละเอียดของการ
เปรียบเทียบไดดีกวาการนําเสนอขอมูลดวยวิธีอ่ืน 

 3.3 เคร่ืองจักรและอุปกรณที่ใชในการทดลอง 

3.3.1 เตาอบกระจกเทมเปอร 
 

 
 

ภาพท่ี 24 แสดงบริเวณหนาเคร่ืองอบกระจกเทมเปอร  
 

3.3.2 ตูควบคุมพารามิเตอรในการอบกระจกเทมเปอร  

            
ภาพที่ 25 ตูควบคุมพารามิเตอร 
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3.3.3 ภายในเตาอบกระจกเทมเปอร 

 

ภาพที่ 26 แสดงโรเลอรและเชือกทนความรอนภายในเตาอบ  

 

    3.3.4 การทดสอบความเปนลอนคล่ืนดวยสายตา 
 

 

 

 
 

 
 
ภาพที่ 27 แสดงแผนภาย Zebra Board เพื่อทดสอบลอนคล่ืน 
   

 3.3.5 เคร่ืองทดสอบการกระแทกดวยถุงน้ําหนัก 
 

 

ภาพที่ 28 แสดงเคร่ืองทดสอบการกระแทกดวยถุงน้ําหนัก 
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3.3.6 ไดอัลเกจวัดความเรียบของผิวกระจก 

  

ภาพที่ 29 แสดงไดอัจเกจเพ่ือวัดผิวของกระจก 
 

3.3.7 การทดสอบความทนกระแทก 

 

ภาพที่ 30 การทดสอบความทนกระแทกดวยลูกเหล็กกลม 
 

3.3.8 คอนและหมุดตอกกระจก 

 

 

ภาพที่ 31 แสดงเคร่ืองมือในการตอกกระจกเทมเปอร 
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4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
จากการศึกษาการวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

   4.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร  
   4.2 กลุมตัวอยาง คือ กระจกที่ผานกระบวนการอบ 
 
5. ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 ขอมูลที่ใชในการวิจัย 2 ประเภท คอื ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ 
   5.1 ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลจากโรงงาน กระบวนการผลิต 

   5.2 ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลจากทฤษฎี ขอมูลที่มีการบันทึกหรือเก็บรวบรวมไวแลว 
และขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆไดแก ขอมูลหนังสือ, อินเตอรเน็ต, วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

6. สถานท่ีเก็บขอมูล 
สถานท่ีทําการทดลองและเก็บขอมูล คือ โรงงานไทยเทคโนกลาส จํากัด 

 

7. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
7.1 เก็บขอมูล ขอมูลโรงงาน ประกอบดวย กระบวนการผลิต ขอมูลดานกําลังการผลิต 

ขอมูลการใชปริมาณคาใชจายในกระบวนการผลิต 

7.2 เก็บขอมูลปญหาของช้ินงานหลังจากผานกระบวนการ อบกระจกนิรภัยเทมเปอร  จาก
ตารางบันทึกผูปฏิบัติงาน และเจาหนาที่ควบคุมคุณภาพของโรงงานตัวอยาง 

 

8. การวิเคราะหขอมูล 

8.1 เน่ืองจากการศึกษาตองนําผลการศึกษามาวิเคราะหทางสถิติ จึงจําเปนตองมีการทดสอบ
ถึงความเพียงพอของตั วอยางท่ีใชในการทดลอง ซึ่งจะสามารถทดสอบไดโดยนําขอมูลที่ไดจาก
ตารางท่ี ข-2 มาทําการทดสอบความเพียงพอของตัวอยางการทดลอง (ภาคผนวก จ) 
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จากสูตร 

   n =                     
  

เมื่อ 

  =  คาจากการเปดตารางคา Z (ภาคผนวก ง)  
                                         S =  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   e =  คาความผิดพลาด (Error)  

8.2 โปรแกรมทางสถิติที่นํามาใช  
        โปรแกรมมินิแทป เวอรชัน 16 

8.2.1 การวิเคราะหการทดลองเคร่ืองมือที่ใช คือ Stat > ANOVA > General Linear 

model 

8.2.2 การวิเคราะหระบบการวัด  เคร่ืองมือที่ใช คือ Stat > Quality Tools > Gage 

study> Gage R&R study (crossed) 
8.2.3 การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการผลิต  เคร่ืองมือที่ใช คือ Stat > 

Control Charts > Capability Sixpack > Normal 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษางานวิจัย 

 
        จากขั้นตอนวิธีการดําเนินงานวิจัยที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 ซึ่งไดแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานวิจัยในขั้นตอนตางๆ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนท่ีไดกลาวไวและ
ไดมีการบันทึกผลการดําเนินงานวิจัยในขั้นตอนต างๆ สําหรับในบทนี้จะแสดงถึงผลลัพธที่ไดจาก
การดําเนินงานตามข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยในบทที่ 3 ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดในการ
ดําเนินงานวิจัยและผลลัพธจากการดําเนินงานวิจัยไดดังตอไปนี้     
 
1. ผลการศึกษาสภาพของปญหา 

จากการศึกษาขอมู ลท่ีโรงงานในชวงเดือน มกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2554  พบวาความหนา
กระจกใส  10 มิลลิเมตรเปนจํานวน ที่ผลิตมากท่ีสุด ดังภาพที่ 32 และทําการศึกษาขอมูล ของเสียที่
เกิดขึ้นมากที่สุดคือ แตกขณะเปาลม ดังภาพที่ 33 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 กราฟแสดงความหนาของกระจกท่ีผลิต เดือน มกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2554 

กราฟความหนาของกระจกท่ีทําการผลิต เดือน มกราคม – ตุลาคม 2554 จํานวนแผน 

จํานวนแผน 

ความหนา mm. 
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ภาพที่ 33 กราฟแสดงของเสียกอนการปรับปรุงเดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2554  

 

2. ผลการศึกษาปจจัยท่ีจะนํามาพิจารณา 
 การวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดแตก ในเตาอบ  โดยในข้ันตอนน้ีจะเปนศึกษาทางวัสดุ
ศาสตรและการระดมความคิดเห็นของผูที่มีประสบการณและมีความเชี่ ยวชาญในกระบวนการผลิต
จากนั้นจะนําเอาเคร่ืองมือในการวิเคราะหที่เรียกวา แผนภาพกางปลา เขามาชวยในการวิเคราะหหา
สาเหตุที่เกี่ยวของเบ้ืองตนเพื่อกําหนดปจจัยที่จะนํามาพิจารณา  ประกอบ ไปดวย 3 ปจจัยคือ 
อุณหภูมิ ที่ใชในการอบกระจก เวลาที่ใช การอบกระจกและแรงดันลม ที่ใชในกระบวน การผลิต
กระจกนิรภัยเทมเปอร 
 

 
 

ภาพที่ 34 แสดงแผนภาพกางปลาสาเหตุของปญหา 

ใสคาพารามิเตอรผิด ไมรูขอกําหนด 

ขาดความรู 

เวลาการอบ 

แรงดันลม 

อุณหภูมิ 
ราว 

ไฟดับ 

เจียรไมดี 

โรเลอรมีเศษกระจกฝง 

นอย 

มาก 

เวลาไมเหมาะสม 
มากไป 

นอยไป 

แตกใน
เตาอบ 

กราฟของเสียของกระจกกอนการปรับปรุง เดือน มกราคม – ตุลาคม 2554  กระจกใส 10 mm. 

ของเสีย

จํานวน 

รอยขีด แตก, บิ่น ผิดขนาด แตกในเตา
อบ 

วัสดุในเนื้อ
กระจก 

รอยเตา 

เครื่องจักร คน 

วัตถุดิบ วิธีการ 
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 จากภาพที่ 34 ปจจัยที่สงผลตอความผันแปรของผลิตภัณฑซึ่งสงผลใหคุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่ผลิตไดไมคงที่จะมาจาก 4 M คือ คน (Man) เคร่ืองจักร (Machine) วัตถุดิบ (Material) 
และวิธีการ (Method) กระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร เปนแบบกึ่งอัตโนมัติโดยท่ีคนมีหนาที่
ปรับต้ังเคร่ืองจักรใหไดตามคาการควบคุมการผลิต เคร่ืองจักรเปนระบบอัตโนมัติควบคุมดวยวงจร
อิเล็กทรอนิกส มีการปรับตั้งสอบเทียบใหเป นมาตรฐานอยูเสมอ ความคลาดเคลื่อนของเคร่ืองจักร
จึงมีนอย ความผันแปรของผลิตภัณฑในกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรสวนใหญจึงเกิดจาก 
วิธีการทํางานหรือ การปรับต้ังคาพารามิเตอรในการควบคุมกระบวนการผลิตที่ไมเหมาะสม  
                    
3. ผลการศึกษาหาปจจัยและกําหนดระดับปจจัยในการทดลอง 

 การกําหนดระดับปจจัยในคร้ังนี้ จากการศึกษากระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรพบวา
หากมีการกําหนดระดับปจจัยหลายๆระดับในการทดลองจะยุงยากและเสียคาใชจายในการทดลอง
คอนขางสูง เพราะในการเปลี่ยนระดับปจจัยในการทดลองแตละคร้ังตองเสียเวลา แ ละอาจมี
ผลกระทบตอขบวนการอ่ืนของโรงงานตัวอยาง ดังนั้นเพ่ือเปนการลดเวลาและลดคาใชจายในการ
ทดลอง และทําใหไดผลการทดลองท่ีแมนยํา จึงสรุปปจจัยปอนเขาที่สงผลกระทบของเสียจาก
กระบวนการประกอบดวย 3 ปจจัยและกําหนดระดับปจจัยในการทดลองของทุกๆ ปจจัยใหมีปจจัย
ละ 3 ระดับ 
 3.1. อุณหภูมิ เปนปจจัยในการสรางใหเกิดชั้นของแรงอัด  (Compressive Stress) ขึ้นที่ผิว
กระจกเพื่อตานแรงจากภายนอก  โดยการใหความรอนกับกระจกที่อุณหภูมิสูงกวาจุดออนตัว  

(Softening Point) ของกระจกเล็กนอยที่ประมาณ 670 - 690 องศาเซลเซียส   

 3.2. แรงดันลมในการเปา ทําใหผิวกระจกเย็นตัวอยางรวดเร็ว  โดยการใชลมเปาใหเย็น  (Air 

Quenching) ที่ผิวกระจกท้ัง  2 ดาน ผลของความแตกตางของอุณหภูมิระหวางผิวนอกกับสวนกลาง
ของแผนกระจกจะทําใหเกิด  เปนชั้นของแรงอัด  ขึ้นที่ผิวนอกของแผนกระจกทั้ง  2 ดาน โดยจะ
ประกบชั้นสว นกลางเหมือนลักษณะแซนดวิช  (Sandwich) และช้ันที่ผิวนี้จะชวยตานแรงจาก
ภายนอก ทําใหเกิดแรงกระทําที่สมดุลกัน    

             3.3. ระยะ เวลาอบ กระจก  เปนเวลาท่ีใชในการอบกระจกธรรมดาใหเปลี่ยนสภาพเปน
กระจกนิรภัยเทมเปอร เพื่อใหคุณสมบัติตามแบบที่ตองการ 
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ตารางที่ 7 คาปจจัยตางๆในการทดลอง 
 

ปจจัยที่ทําการศึกษา 
ระดับ หนวย 

ต่ํา (-1) กลาง(0) สูง(1) 
1.อุณหภูมิอบกระจก 670 680 690 องศาเซลเซียส 

2. แรงดันลมในการเปากระจก 0.22 0.33 0.44 บาร/ตร.ฟุต 

3. ระยะเวลาอบกระจก 380 390 400 วินาที 

 
4. ผลการออกแบบการทดลองและดําเนินการทดลองโดยใชการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล   
 ในการทดลองเบ้ืองตนนี้ผูวิจัยไดทําการทดลองโดยใชเทคนิคการทดลองเชิงแฟกทอเรียล
แบบสองระดับ (2k Factorial Design) ซึ่งจะมีระดับของปจจัย 2 ระดับคือระดับสูงและตํ่าเพื่อกรอง
ปจจัยหลัก (Screening Factor) ที่ไมมีอิทธิพลตอกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 
10 มิลลิเมตร หรือปจจัยหลักที่ไมมีนัยสําคัญออก และนําปจจัยหลักที่เหลืออยูไปศึกษาตอ เพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมในสวนตอไป 

 4.1 ผลการออกแบบการทดลองเบ้ืองตนโดยใชการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ  
(2k Factorial Design) จะประกอบดวยปจจัยหลักที่ใชในการทดลอง 3 ปจจัยแตละ ปจจัยจะมี 2 

ระดับ และการจัดลําดับ (Run) ทดลองคร้ังนี้มิไดจัดลําดับการทดลองใหเปนแบบสุม (Random) 

ทั้งนี้เน่ืองจากขอจํากัดในการปรับระดับของปจจัยในการทดลอง เชน อุณหภูมิในการอบกระจก
นิรภัยเทมเปอร ไมสามารถที่จะปรับระดับอุณหภูมิขึ้นลงไดทันที การปรับอุณหภูมิแตละระดับ
ปจจัยตองใชเวลาในการเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิ เพื่อใหประหยัดเวลาในการทดลองผูวิจัยจึงทําการ
ทดลองท่ีระดับเดียวกันใหเสร็จสิ้นกอน แลวจึงทําการปรับระดับของปจจัยในระดับตอไป แตทั้งนี้
เพื่อเปนการลดอคติของการทดลองที่อาจเกิดขึ้น ผูวิจัยจึงไดทําการทดลองซ้ําที่ระดับปจจัยตางๆ 
เปนจํานวน 4 ซ้ํา (4 Replicate) แลวทําการเก็บขอมูลในตารางบันทึกผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียล
แบบสองระดับ  
 ดังนั้นผูวิจัยจะตองทําการทดลองทั้งหมด 2x2x2x4 = 32 การทดลอง และไดกําหนด คา α 
ไวที่ระดับ 0.025 ซึ่งสามารถแสดงการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ (2k 

Factorial Design) ไดดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 แสดงการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ ที่มีการทดลองซ้ํา 4 ซ้ํา 
Run 

Order 
Factor Breaking 

glass Temp Pressure  Time 
1 - -  - 
2 - -  + 
3 - +  - 
4 - +  + 
5 + -  - 
6 + -  + 
7 + +  - 
8 + +  + 
9 - -  - 
10 - -  + 
11 - +  - 
12 - +  + 
13 + -  - 
14 + -  + 
15 + +  - 
16 + +  + 
17 - -  - 
18 - -  + 
19 - +  - 
20 - +  + 
21 + -  - 
22 + -  + 
23 + +  - 
24 + +  + 
25 - -  - 
26 - -  + 
27 - +  - 
28 - +  + 
29 + -  - 
30 + -  + 
31 + +  - 
32 + +  + 
            

 

เมื่อ 

 เคร่ืองหมายลบ (-) หมายถึง ระดับของปจัยที่มีระดับต่ํา (Low) 
 เคร่ืองหมายลบ (+) หมายถึง ระดับของปจัยที่มีระดับสูง (High) 
 จากตารางการออกแบบการทดลองเน่ืองจากตองมีการทดลองซ้ํา 4 ซ้ําในแตละระดับของ
ปจจัยเพื่อใหเกิดความสะดวกในการบันทึกผลการทดลอง ผูวิจั ยจึงไดทําการออกแบบตารางบันทึก
ผลการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 9  
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ตารางท่ี 9 แสดงตารางบันทึกผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับที่มีการทดลอง  

    ซ้ํา 4 ซ้ํา 
Run 

Order 
Factor Breaking glass 

Temp Pressure Time 
Replicate 

1 
Replicate 

2 
Replicate 

3 
Replicate 

4 

1 - - -   

2 - - + 
3 - + - 
4 - + + 
5 + - - 
6 + - + 
7 + + - 
8 + + + 
                

 

 4.2 ผลการออกแบบการทดลองเบ้ืองตนโดยใชการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสาม ระดับ 
(3k Factorial Design) คือ การออกแบบที่ประกอบดวย k ปจจัย แตละปจจัยประกอบดวย 3 ระดับ 
ระดับของปจจัยแตละตัวจะอยูที่ “ต่ํา”  “กลาง” และ “สูง” ประกอบดวยปจจัยหลักที่ผานจากการ
กรองของการออกแบบ การทดลองสองระดับมาแลว  (2k Factorial Design) จะประกอบดวยปจจัย
หลักท่ีใชในการทดลอง 2 ปจจัย แตละปจจัยมี 3 ระดับ ระดับของปจจัยที่ใชในการทดลองคร้ังนี้
จากนั้น นําระดับปจจัยที่เคยทําการทดลองเบื้องตนมาทําการทดลองซ้ําอีกครั้งโดยเพ่ิมคากลาง 
(Medium) ใหกับแตละปจจัย และการจัดลําดับ (Run) ทดลองคร้ังนี้มิไดจัดลําดับการทดลองคือ ไม
สามารถปรับระดับอุณหภูมิขึ้นลงไดทันที การปรับอุณหภูมิ แตละระดับปจจัยตองใชเวลาในการ
เพิ่มหรือลดอุณหภูมิ เพื่อใหประหยัดเวลาในการทดลองผูวิจัยจึงทําการทดลองที่ระดับเดียวกันให
เสร็จสิ้นกอน แลวจึงทําการปรับระดับของปจจัยในระดับตอไป แตทั้งนี้เพื่อเปนการลดอคติของการ
ทดลองท่ีอาจเกิดขึ้น ผูวิจัยจึงไดทําการทดลองซ้ําที่ระดับปจจัยตางๆ เปนจํานวน 5 ซ้ํา (5 Replicate) 
แลวทําการเก็บขอมูลในตารางบันทึกผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ (3k Factorial 

Design)  
 ดังนั้นผูวิจัยจะตองทําการทดลองทั้งหมด 3x3x5 = 45 การทดลอง และไดกําหนดคา α ไวที่
ระดับ 0.025 ซึ่งสามารถแสดงการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ  
(3k Factorial Design) ไดดังตารางท่ี 10 

 

 

 



65 
 

ตารางท่ี 10 แสดงการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ ที่มีการทดลองซ้ํา 5 ซ้ํา 
Run 

Order 
Factor 

Breaking glass 
1 2 

1 -1 -1 
2 -1 0 
3 -1 1 
4 0 -1 
5 0 0 
6 0 1 
7 1 -1 
8 1 0 
9 1 1 
10 -1 -1 
11 -1 0 
12 -1 1 
13 0 -1 
14 0 0 
15 0 1 
16 1 -1 
17 1 0 
18 1 1 
19 -1 -1 
20 -1 0 
21 -1 1 
22 0 -1 
23 0 0 
24 0 1 
25 1 -1 
26 1 0 
27 1 1 
28 -1 -1 
29 -1 0 
30 -1 1 
31 0 -1 
32 0 0 
33 0 1 
34 1 -1 
35 1 0 
36 1 1 
37 -1 -1 
38 -1 0 
39 -1 1 
40 0 -1 
41 0 0 
42 0 1 
43 1 -1 
44 1 0 
45 1 1 

        

เมื่อ -1    หมายถึง ระดับของปจจัยที่มีระดับต่ํา (Low) 

0 หมายถึง ระดับของปจจัยที่มีระดับกลาง (Medium) 

1 หมายถึง ระดับของปจจัยที่มีระดับสูง (High) 
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 จากตารางการออกแบบการทดลอง เนื่องจากตองมีการทดลองซ้ํา 5 ซ้ําในแตละระดับของ
ปจจัยเพื่อใหเกิดความสะดวกในการบันทึกผ ลการทดลอง ผูวิจัยจึงไดทําการออกแบบตารางบันทึก
ผลการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 10 เมื่อไดทําการออกแบบการทดลองเรียบรอยแลว ขั้นตอน
ตอไปก็คือ การดําเนินการทดลองตามรูปแบบการทดลองที่ไดออกแบบไว พรอมท้ังบันทึกผลการ
ทดลอง และผลการทดลองสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 11 

 

ตารางท่ี 11 แสดงตารางบันทึกทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ ที่มีการทดลองซ้ํา 5 ซ้ํา 
Run 

Order 

Factor  Breaking glass 

1 2  
Replicate 

1 
Replicate 

2 
Replicate 

3 
Replicate 

4 
Replicate 

5 
1 -1 -1  
2 -1 0  
3 -1 1  
4 0 -1  
5 0 0  
6 0 1  
7 1 -1  
8 1 0  
9 1 1  
                

 

5. ผลการทดลองการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียล 
การวิเคราะหระบบการวัด เพื่อประเมินความถูกตองและแมนยําของระบบการวัดและให

แหลงความผันแปรของขอมูลมาจากกระบวนการเทานั้นไมใชมาจากการวัดซึ่งเรา ทําการวิเคราะห
จากระบบการวดั เมื่อนําขอมูลจากตารางท่ี ก-3 

5.1 การวิเคราะหระบบการวัด  
   5.1.1 ความเสถียรภาพของระบบการวัด 

 

ภาพที่ 35 แผนภูมิควบคุมแสดงผลการดานความถูกตองของระบบการวัด 
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มาทําการวิเคราะหไดผลดังภาพที่ 31 พบวาในแผนภูมิควบคุม R แสดงสภาวะอยูภา ยใต
การควบคุม ซึ่งแสดงวาระบบการวัดดังกลาวมีคุณสมบัติดานเสถียรภาพที่ดี และเม่ือพิจารณา
แผนภูมิควบคุม x ̅  พบวาสภาวะอยูภายใตการควบคุม ซึ่งจะแสดง ระบบการวัดดังกลาวมี
คุณสมบัติดานความถูกตองในคาวัด ดังนั้นสามารถสรุปไดวาระบบการวัดมีความสามารถในการวัด
อยางสมํ่าเสมอในระยะเวลาท่ีกําหนด 

              5.1.2 ความสามารถของกระบวนการผลิต 

 

 
 

ภาพที่ 36 แผนภูมิควบคุมของขอมูลที่เก็บเพื่อวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ  

 
             เมื่อนําขอมูลจากตารางท่ี 13 จะพบวา แผนภูมิควบคุม R ทําการพิจารณาในสวนของ
คุณสมบัติดานความสามารถในกระบวนการผลิต อยูภายใตพิกัดควบคุม แสดงวาคาท่ีไดจากระบบ
การผลิตมีความสมํ่าเสมอดี ซึ่งจากภาพที่ 32 พบวาแผนภูมิควบคุม x ̅  ไมมีจุดท่ีออกนอกชวงการ
ควบคุมแส ดงวากระบวนการผลิตมีเสถียรภาพ  ดังนั้นขอมูลจึงมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะดําเนินการ
วิเคราะหความสามารถของกระบวนการตอไป 

 5.2 ผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ (2k Factorial Design) 
  5.2.1 ผลการเก็บขอมูลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ ผลการวิเคราะห
คุณสมบัติดานเสถียรภาพของระบบการวัด  คาจํานวนกระจกที่ไมไดมาตรฐานสําหรับกระจกนิรภัย
เทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรจากการสุมตัวอยาง 
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ตารางท่ี 12 ผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับซ้ํา 4 ซ้ํา 
Run 

Order 
Factor Breaking glass 

Temp Pressure Time 
Replicate 

1 
Replicate 

2 
Replicate 

3 
Replicate 

4 

1 - - - 
  

13       12      14        15 

2 - - + 7        6       8        9 

3 - + - 11       12      13       12 

4 - + + 8        9       7        8 

5 + - - 8        9      10       10 

6 + - + 4        5       7        6 

7 + + - 7        7      10        8 

8 + + + 5        5       8        6 
                

 

  จากผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ (2k Factorial Design) ในตารางท่ี 12 นํา
คาผลตอบสนอง (คาจํานวนกระจกที่แตกในกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร ) ที่ไดมา
วิเคราะหผลทางสถิติ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือหาปจจัยที่มีผลตอการอบกระจก (หรือที่
มีนัยสําคัญ) ที่ระดบันัยสําคัญ 0.025 (α = 0.025) ซึ่งในขั้นตอนการวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
เบื้องตนนี้ผูวิจัยไดอาศัยโปรแกรมทางสถิติ Minitab Version 16 มาทําการวิเคราะหผลการทดลอง
ดังนี ้
             5.2.2 การตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทดลอง (Model Adequacy 

Checking) การตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทดลองเปนการตรวจสอบความเหมาะสม
และความถู กตองของขอมูลท่ีไดจากการทดลอง โดยมีสมมติฐานวา รูปแบบของคาสวนตกคาง 
(Residuals) ที่ไดจากขอมูลในการทดลองตองเปนไปตามสมการ  ij  NID(0, σ2) คือ คาสวน
ตกคางมีการแจกแจงแบบปกติ และเปนอิสระดวยคาเฉลี่ยใกลเคียง 0 และ σ2 มีคาคงตัว (Stability) 
จึงจะทําใหขอมูลจากการทดลองมีความถูกตองและเช่ือถือได  มีการตรวจสอบ 3 ขั้นตอน 

 5.2.2.1 การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ของคาสวนตกคาง 
(Residuals) จากการพิจารณาการกระจายของคาสวนตกคาง (Residuals) ซึ่งใชการทดสอบการแจก
แจงแบบปกติ (Normal Probability Plot) โดยนําขอมูลในตารางท่ี 12 มาสรางเปนแผนภูมิ  
ดังภาพที่ 33   พบวา คาสวนตกคาง (Residuals) มีการกระจายตัวตามแนวเสนตรง ทําใหประมาณได
วา คาสวนตกคาง (Residuals) มีการแจกแจงแบบปกติ 

 



69 
 

3210-1-2-3

99

95

90

80

70

60
50
40
30

20

10

5

1

Residual

Pe
rc

en
t

Normal Probability Plot
(response is Breaking glass)

 
 

ภาพที่ 37   แสดงการกระจายแบบปกติของคา Residual 

  
 5.2.2.2 การตรวจสอบความเปนอิสระ (Independent) ของคาสวนตกคาง (Residuals) ของ
คาสวนตกคาง (Residuals) สามารถพิจารณาจากการนําขอมูลในตารางท่ี  12 มาสรางเปนแผนภูมิ
การกระจาย (Scatter Plot) ดังภาพที่ 38 เมื่อพิจารณาการกระจายของขอมูลบนแผนภูมิพบวา การ
กระจายตัวของคาสวนตกคาง (Residuals) มีรูปแบบที่เปนอิสระ ไมมีรูปแบบ ที่แนนอนหรือไม
สามารถประมาณรูปแบบที่แนนอนได แสดงใหเห็นวาคาสวนตกคาง (Residuals) มีความเปนอิสระ
ตอกัน (Independent)  
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ภาพที่ 38 แสดงการกระจายตัวของคาสวนตกคาง (Residuals) เทียบกับ Observation Order 
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 5.2.2.3 การตรวจสอบความเสถียรของ  σ2 (Variance Stability) สามารถพิจารณาจาก
แผนภูมิการกระจายดงัภาพท่ี 39 ซึ่งเปนแผนภูมิการกระจายของคาสวนตกคาง (Residuals) เทียบกับ 
Fitted Value พบวา σ2ของสวนตกคาง (Residuals) มีคาใกลเคียงกันในแตละตําแหนง และไมพบวา
รูปแบบการกระจายตัวของคาสวนตกคาง (Residuals) มีลักษณะเปนแนวโนมแตอยางใดจึงสรุปวา
ขอมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน 
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ภาพที่ 39 แสดงการกระจายตัวของคาสวนตกคาง (Residuals) เทียบกับ Fitted Value 

 

 จากภาพท่ี 39 พบวารูปแบบของคาสวนตกคาง (Residuals) ที่ไดจากขอมูลในการทดลอง
เปนไปตามหลักการทุกประการ  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขอมูลการทดลองชุดนี้มีความถูกตอง
และมีความนาเชื่อ สามารถนําขอมูลดังกลาวไปทําการวิเคราะหความแปรปรวนในข้ันตอไปได 
 5.3 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทม
เปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร จากผลการตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทดลองพบวา ไมมี
ความผิดปกติของการทดลองเกิดขึ้น และขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือ จึงไดนําขอมูลในตารางที่ 13 

มาทําการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยทั้งหมด โดยกําหนด
ระดับความเช่ือมั่นที่ 97.5 % (α = 0.025) 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสอง  

                   ระดับ          
 

Factorial Fit: Breaking glass versus Temp, Pressure, Time  
Estimated Effects and Coefficients for Breaking glass (coded units) 
 
Term                Effect    Coef  SE Coef      T      P 
Constant                     8.719   0.2096  41.59  0.000 
Temp                -3.938  -1.969   0.2096  -9.39  0.000 
Pressure            -0.437  -0.219   0.2096  -1.04  0.307 
Time                -3.062  -1.531   0.2096  -7.30  0.000 
Temp*Pressure        0.937   0.469   0.2096   2.24  0.035 
Temp*Time            1.063   0.531   0.2096   2.53  0.018 
Pressure*Time        0.063   0.031   0.2096   0.15  0.883 
Temp*Pressure*Time  -0.063  -0.031   0.2096  -0.15  0.883 
 
 
S = 1.18585     PRESS = 60 
R-Sq = 86.53%   R-Sq(pred) = 76.04%   R-Sq(adj) = 82.60% 
 
 
Analysis of Variance for Breaking glass (coded units) 
 
Source                DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS      F      P 
Main Effects           3  200.594  200.594   66.865  47.55  0.000 
  Temp                 1  124.031  124.031  124.031  88.20  0.000 
  Pressure             1    1.531    1.531    1.531   1.09  0.307 
  Time                 1   75.031   75.031   75.031  53.36  0.000 
2-Way Interactions     3   16.094   16.094    5.365   3.81  0.023 
  Temp*Pressure        1    7.031    7.031    7.031   5.00  0.035 
  Temp*Time            1    9.031    9.031    9.031   6.42  0.018 
  Pressure*Time        1    0.031    0.031    0.031   0.02  0.883 
3-Way Interactions     1    0.031    0.031    0.031   0.02  0.883 
  Temp*Pressure*Time   1    0.031    0.031    0.031   0.02  0.883 
Residual Error        24   33.750   33.750    1.406 
  Pure Error          24   33.750   33.750    1.406 
Total                 31  250.469 
 
 
Alias Structure 
I 
Temp 
Pressure 
Time 
Temp*Pressure 
Temp*Time 
Pressure*Time 
Temp*Pressure*Time 

 

 

 จากผลการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทม
เปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร โดยใชโปรแกรม Minitab พบวา ปจจัยหลัก (Main Effect) ที่มีอิทธิพล
ตอกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.025) คือ อุณหภูมิในการอบกระจก



72 
 

นิรภัยเทมเปอรและระยะเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร สวนแรงดันลมในการเปากระจก
นิรภัยเทมเปอร ไมมีอิทธิพลตอกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร  และ
จาการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจก
ใส 10 มิลลิเมตร  โดยพิจารณาความสัมพันธของอิทธิพลรวม 2 ปจจัยในตารางท่ี 13 พบวาอิทธิพล
รวมระหวางอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรและระยะเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทม
เปอร มีผลตอกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรอยางมีนัยสําคัญ 

 จากการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ
เบื้องตนนี้ สามารถแสดงเปนแผนภาพของอิทธิพลจากปจจัยตางๆ ที่มีผลตอคาจํานวนของเสียใน
การอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ไดดังภาพที่ 40 และสามารถแสดงเปน
แผนภาพความสัมพันธของอิทธิพลรวมสองปจจัยไดดังภาพที่ 41 
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ภาพที่ 40 แสดงกราฟของอิทธิพลหลัก 3 ปจจัย 

 

 เมื่อพิจารณาปจจัยอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร  (Temp) 
จากภาพที่ 40 พบวา เสนกราฟมีลักษณะชันลง ซึ่งหมายความวา เมื่ออุณหภูมิในกระบวนการสูง ข้ึน 
จะสงผลใหคาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร นอยลง  แตเมื่อปรับ
อุณหภูมิในกระบวนการที่ตํ่าลง จะยิ่งสงผลคาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 

มิลลิเมตร จะมากขึ้น ดังนั้นปจจัยอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร จึงมีผลตอคาจํานวนของ
เสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร อยางมีนัยสําคัญ 
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 เมื่อพิจารณาปจจัยเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร (Time) จาก
ภาพที่ 40 พบวา เสนกราฟมีลักษณะชันลง ซึ่งหมายความวา เมื่อเวลาในกระบว นการสูงขึ้น จะ
สงผลคาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ใหมีคานอยลง แตเมื่อปรับ
เวลาในกระบวนการที่ต่ําลง จะยิ่งสงผลใหคาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 
มิลลิเมตร จะมากข้ึน ดังนั้นปจจัยเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร จึงมี ผลตอคาจํานวนของเสีย
ในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร อยางมีนัยสําคัญ 

 เมื่อพิจารณาปจจัยแรงดันลมในการเปากระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
(Pressure) จากภาพท่ี 40 พบวา เสนกราฟมีลักษณะเกือบเปนเสนตรง ซึ่งหมายความวา ไมวาจะ
ปรับคาแร งดันลมในการเปากระจกนิรภัยเทมเปอร ใหต่ําหรือสูงนั้น คาของเสียในการอบกระจก
นิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้นปจจัยแรงดันลมในการเปา
กระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร จึงไมมีผลตอคาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทม
เปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
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ภาพที่ 41 แสดงกราฟของอิทธิพลรวม 2 ปจจัย 

  

 จากการพิจารณากราฟของอิทธิพลรวม 2 ปจจัย ดังภาพที่ 41 พบวาอิทธิพลรวมระหวาง
ปจจัยอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรและเวลาในการอบกระจก
นิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร มีผลตอ คาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจก
ใส 10 มิลลิเมตร อยางมีนัยสําคัญอยางเห็นไดชัด เน่ืองจากเม่ือมีการปรับตั้ งอุณหภูมิในการอบ
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กระจกนิรภัยเทมเปอร ใหมีคาสูง และ เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร ใหมีคาสูง จะสงผลให
คาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร อยูในระดับต่ํา เมื่อมีการปรับตั้ ง
อุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร ใหมีคาต่ํา และเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร ใหมี
คาสูง จะสงผลใหคาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร อยูในร ะดับ
ปานกลาง  เมื่อมีการปรับตั้งอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร ใหมีคาสูง และเวลาในการอบ
กระจกนิรภัยเทมเปอร ใหมีคาต่ํา จะสงผลใหคาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 
10 มิลลิเมตร อยูในระดับคอนขางต่ํา  เมื่อมีการปรับตั้ งอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภั ยเทมเปอร ให
มีคาต่ํา และเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร ใหมีคาต่ํา จะสงผลใหคาของเสียในการอบกระจก
นิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร อยูในระดับสูง 

 5.4 อํานาจการทดสอบขอมูล 

 เน่ืองจากการศึกษาตองนําผลการศึกษามาวิเคราะหทางสถิติ จึงจําเปนตองมีการทดสอบถึง
ความเพียงพอของตัวอยางท่ีใชในการทดลอง ซึ่งจะสามารถทดสอบไดโดยนําขอมูลที่ไดจากตาราง
ที่ 14 มาทําการทดสอบความเพียงพอของจํานวนตัวอยางการทดลอง ดวยโปรแกรม Minitab โดย
ผูวิจัยไดกําหนดคาพารามิเตอรตางๆ ดังนี้ 

5.4.1 ระดับนัยสําคัญ (α) มีคาเทากับ 0.025 

5.4.2 คา Corner points เทากับ 8 

5.4.3 คา Center points เทากับ 0 (per block) 

5.4.4 คา Replicates เทากับ  4 

5.4.5 คา Effects เทากับ 4 

 

ตารางท่ี 14 ตารางแสดงผลลัพธการคํานวณจํานวนส่ิงตัวอยางของการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ     
                   สองระดับ (2k Factorial Design) ดวยโปรแกรม Minitab 
   
Power and Sample Size  
   
  2-Level Factorial Design 
  Alpha = 0.025    
  Factors:    3 Base Designs: 3, 8 
  Blocks:  none 
   
  Center                Total 
  Points  Effect  Reps   Runs     Power 
       0       4     4     32  0.907959 
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จากผลการคํานวณพบวา ถาใชจํานวนการทดลองซ้ํา 4 ซ้ํา ในการออกแบบการทดลองเชิง
แฟกทอเรียลแบบสองระดับสําหรับ 32 การทดลอง จะมีความเปนไปไดของการคนพบสิ่งที่มี
อิทธิพลสําคัญอยูที่ 90.7959 เปอรเซ็นต หรือ 90.8 เปอรเซ็นต ดังนั้นสามารถสรุปไดวาจํานวน
ตัวอยางท่ีเก็บมาทําการทดลองมีความเพียงพอ                                

              5.5 สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 

              จากตารางท่ี 14 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลการทดลองเชิงแฟกทอ
เรียลแบบสองระดับ แสดงใหเห็นถึงระดับความสัมพันธกันของตัวแ ปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งมี
ความสัมพันธกันดีในระดับ R-Sq = 86.53%  และเมื่อพิจารณาท่ีคา R-Sq(adj) จะแสดงใหเห็นวาตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันในระดับ 82.60% 

5.6 ผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ (3k Factorial Design) เพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสม หลังจากการทดลองโดยการกรองปจจัยเบื้องตนเพื่อขจัดปจจัยที่ไมนามีผลตอคา ของเสีย
ในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร  ออกไปดวยการทดลองเชิงแฟกทอเรียล
แบบสองระดับ (2k Factorial Design) ผูวิจัยไดนําปจจัยที่มีนัยสําคัญที่ไดผานการทดลองจากการ
กรองปจจยัเบื้องตนมาทําการทดลองเพื่อหาระดับปจจัยที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อใหคาของเสียในการอบ
กระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร  อยูในชวงที่ตองการ ดวยวิธีการทดลองเชิงแฟกทอ
เรียลแบบสามระดับ (3k Factorial Design) 
  5.6.1 การกําหนดปจจัยที่ใชในการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสาม
ระดับ 

 ปจจัยที่จะนํามาใชในการศึกษาในข้ันตอนนี้จะไดมาจากการกรองปจจัยเบื้องตนดวยการ
ทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ ซึ่งจะเปนปจจัยที่มีผลตอคาจํานวนของเสียในการอบกระจก
นิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ประกอบดวย 

 5.6.1.1 อุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 

5.6.1.2 เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 

5.7 การกําหนดระดับของปจจัยที่ศึกษา 
 ในระดับปจจัยที่ใชในการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ (3k Factorial Design) 
คร้ังนี้จะทําการกําหนดระดับของปจจัยออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับต่ํา (-1)   ระดับกลาง (0) และ 
ระดับสูง (1) โดยนําระดับของปจจัยที่เคยทําการทดลองเบื้องตนมาทําการทดลองซ้ําอีกครั้ง และทํา
การกําหนดระดับกลางเพิ่มขึ้นใหกับปจจัยอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 

มิลลิเมตร และเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร  
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 ดังนั้นในการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ (3k Factorial Design) เพื่อหาระดับ
ปจจัยที่เหมาะสมท่ีสุดในการใหคาจํานวน ของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 

มิลลิเมตร อยูในชวงที่ตองการ สามารถสรุปปจจัยและระดับของปจจัยที่จะใชในการศึกษาดังนี้ 
 

ตารางท่ี 15 แสดงปจจัยและระดับของปจจัยท่ีใชศึกษาคาจํานวนของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทม  
                   เปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร เชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ (3k Factorial Design)   

 

ปจจัยที่ทําการศึกษา 
ระดับ หนวย 

ต่ํา (-1) กลาง(0) สูง(1) 
1.อุณหภูมิอบกระจก 670 680 690 องศาเซลเซียส 

2. ระยะเวลาอบกระจก 380 390 400 วินาที 

  

 5.8 การวิเคราะหระบบการวัด เพื่อประเมินความถูกตองและแมนยําของระบบการวัดและ
ใหแหลงความผันแปรของขอมูลมาจากกระบวนการเทานั้ นไมใชมาจากการวัดซึ่งเราทําการ
วิเคราะหจากระบบการวัด เมื่อนําขอมูลจากตารางท่ี ก-4  
   5.8.1 ความเสถียรภาพของระบบการวัด 

 

ภาพที่ 42 แผนภูมิควบคุม x ̅ -R Chart ของกระจกนิรภัยเทมเปอร  
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             เมื่อนําขอมูลจากตารางท่ี ก-4 มาทําการวิเคราะหไดผลดังภาพที่ 42 พบวาในแผนภูมิควบคุม 
x ̅ -R Chart แสดงสภาวะอยูภายใตการควบคุม ซึ่งแสดงวาระบบการวัดดังกลาวมีคุณสมบัติดาน
เสถียรภาพที่ดี และเม่ือพิจารณาแผนภูมิควบคุม x ̅  พบวาสภาวะอยูภายใตการควบคุม ซึ่งแสดงวา
ระบบการวัดดังกลาวมีคุณสมบัติดานความถูกตองในคาวัด ดังนั้ นสามารถสรุปไดวาระบบการวัดมี
ความสามารถในการวัดอยางสมํ่าเสมอในระยะเวลาท่ีกําหนด 

   5.8.2 ความสามารถของกระบวนการผลิต 

 

 
 

ภาพที่ 43 แผนภูมิควบคุมของขอมูลที่เก็บเพื่อวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ  

 

           เมื่อนําขอมูลจากตารางท่ี ก-4 พบวาแผนภูมิควบคุม x ̅  ไมมีจุดท่ีออกนอกชวงการควบคุม
แสดงวากระบวนการผลิตมีเสถียรภาพ ดังนั้นขอมูลจึงมีคุณภาพเพียงพอท่ีจะดําเนินการวิเคราะห
ความสามารถของกระบวนการตอไป 

 5.9 ผลการเก็บขอมูลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ 

 จากผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบส ามระดับ ผูวิจัยมีสมมติ ฐานวาคาการตอบสนอง
จากอิทธิพลของปจจัยอาจไมเปนเสนตรง (Non-Linear Effect) จึงดําเนินการทดลองหาสภาวะที่
เหมาะสมดวยการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ โดยอาศัยโปรแกรมทางสถิติ 
Minitab Version 16 มาทําการวิเคราะหผลการทดลองจากผลการทดลองในตารางที่ 16  
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ตารางท่ี 16 แสดงผลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ ที่มีการทดลองซ้ํา 5 ซ้ํา 

Run 
Order 

Factor 
Breaking glass 

 

Temp Time 
Replicate 

1 
Replicate 

2 
Replicate 

3 
Replicate 

4 
Replicate 

5 
1 -1 -1      11      14      13      13      12 
2 -1 0      10       8       7       9       8 
3 -1 1       6       7       8       9       7 
4 0 -1       8       9      10       9      10 
5 0 0       8       9       8       7       9 
6 0 1       5       7       5       6       7 
7 1 -1       5       8       8       6       6 
8 1 0       3       5       6       4       5 
9 1 1       4       4       5       6       3 
                

 

 5.10 การตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทดลอง (Model Adequacy Checking) 

 การตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทดลองเปนการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความถูกตองของขอมูลท่ีไดจากการทดลอง โดยมีสมมติฐานวา รูปแบบของคาสวนตกคาง 
(Residuals) ที่ไดจากขอมูลในการทดลองตองเปนไปตามสมการ ij  NID(0, σ2) คือ คาสวน
ตกคางมีการแจกแจงแบบปกติ และเปนอิสระดวยคาเฉลี่ยใกลเคียง 0 และ σ2 มีคาคงตัว (Stability) 
จึงจะทําใหขอมูลจากการทดลองมีความถูกตองและเช่ือถือได  มีการตรวจสอบ 3 ขั้นตอน 

   5.10.1 การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ของคาสวน
ตกคาง (Residuals) จากการพิจารณาการกระจายของคาสวนตกคาง (Residuals) ซึ่งใชการทดสอบ
การแจกแจงแบบปกติ (Normal Probability Plot) โดยนําขอมูลในตารางท่ี 16 มาสรางเปนแผนภูมิ 
ดังภาพที่ 44   พบวา คาสวนตกคาง (Residuals) มีการกระจายตัวตามแนวเสนตรง ทําใหประมาณได
วา คาสวนตกคาง (Residuals) มีการแจกแจงแบบปกติ 
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ภาพที่ 44   แสดงการกระจายแบบปกติของคา Residual (3k Factorial Design) 
 

             5.10.2 การตรวจสอบความเปนอิสระ (Independent) ของคาสวนตกคาง 
(Residuals) สามารถพิจารณาจากการนําขอมูลในตารางท่ี 16 มาสรางเปนแผนภูมิการกระจาย 
(Scatter Plot) ดังภาพที่ 45 เมื่อพิจารณาการกระจายของขอมูลบนแผนภูมิพบวา การกระจายตัวของ
คาสวนตกคาง (Residuals) มีรูปแบบที่เปนอิสระ ไมมีรูปแบบที่แนนอนหรือไมสามารถประมาณ
รูปแบบที่แนนอนได แสดงใหเห็นวาคาสวนตกคาง (Residuals) มีความเปนอิสระตอกัน 
(Independent) 
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ภาพที่ 45 แสดงการกระจายตัวของคาสวนตกคาง (Residuals) เทียบกับ Observation Order 
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   5.10.4 การตรวจสอบความเสถียรของ σ2 (Variance Stability) สามารถพิจารณา
จากแผนภูมิการกระจายดังภาพที่ 46 ซึ่งเปนแผนภูมิการกระจายของคาสวนตกคาง (Residuals) 

เทียบกับ Fitted Value พบวา σ2 ของสวนตกคาง (Residuals) มีคาใกลเคียงกันในแตละตําแหนง 
และไมพบวารูปแบบการกระจายตัวของคาสวนตกคาง (Residuals) มีลักษณะเปนแนวโนมแตอยาง
ใดจึงสรุปวาขอมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน 
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ภาพที่ 46 แสดงการกระจายตัวของคาสวนตกคาง (Residuals) เทียบกับ Fitted Value 

 

 จากภาพท่ี 46 พบวารูปแบบของคาสวนตกคาง (Residuals) ที่ไดจากขอมูลในการทดลอง
เปนไปตามหลักการทุกประการ ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาขอมูลการทดลอ งชุดนี้มีความถูกตอง
และมีความนาเชื่อ สามารถนําขอมูลดังกลาวไปทําการวิเคราะหความแปรปรวนในข้ันตอไปได 
 5.11 การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของคาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทม
เปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 

 จากผลการตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทดลองพบวา ไมมีความผดิปกติของการ
ทดลองเกิดขึ้น และขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือ จึงไดนําขอมูลในตารางที่ 16 มาทําการวิเคราะห
ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยทั้งหมด โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 
97.5 % (α = 0.025) 

 

 

 



81 
 

ตารางท่ี 17 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสาม  
                   ระดับ โดยเลือกรูปแบบเทอมแบบ Linear 
 

Response Surface Regression: Breaking glass versus Temp, Time  
The analysis was done using coded units. 

 
Estimated Regression Coefficients for Breaking glass 
 
Term          Coef   SE Coef       T      P 
Constant    7.3778   0.3836   19.235  0.000 
Temp       -2.1333   0.2101  -10.155  0.000 
Time       -1.7667   0.2101   -8.409  0.000 
Temp*Temp  -0.4667   0.3639   -1.282  0.207 
Time*Time   0.6333   0.3639    1.741  0.090 
Temp*Time   0.7500   0.2573    2.915  0.006 
S = 1.15068    PRESS = 69.0930 
R-Sq = 82.74%  R-Sq(pred) = 76.91%  R-Sq(adj) = 80.53% 
 
 
 
Analysis of Variance for Breaking glass 
 
Source          DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 
Regression       5  247.606  247.606   49.521   37.40  0.000 
  Linear         2  230.167  230.167  115.083   86.92  0.000 
    Temp         1  136.533  136.533  136.533  103.12  0.000 
    Time         1   93.633   93.633   93.633   70.72  0.000 
  Square         2    6.189    6.189    3.094    2.34  0.110 
    Temp*Temp    1    2.178    2.178    2.178    1.64  0.207 
    Time*Time    1    4.011    4.011    4.011    3.03  0.090 
  Interaction    1   11.250   11.250   11.250    8.50  0.006 
    Temp*Time    1   11.250   11.250   11.250    8.50  0.006 
Residual Error  39   51.639   51.639    1.324 
  Lack-of-Fit    3    8.839    8.839    2.946    2.48  0.077 
  Pure Error    36   42.800   42.800    1.189 
Total           44  299.244 
 
 
 
 
Estimated Regression Coefficients for Breaking glass using data in 
uncoded 
     units 
 
Term              Coef 
Constant       1015.78 
Temp           3.20833 
Time          -10.2167 
Temp*Temp  -0.00466667 
Time*Time   0.00633333 
Temp*Time   0.00750000 
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 จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาจํานวนของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร
กระจกใส 10 มิลลิเมตร ดวยหลักการทางสถิติ  ดังแสดงในตารางท่ี 17 พบวา ปจจัยหลัก (Main 

Effect) ที่มีอิทธิพลตอคาจํานวนของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
อยางมีนัยสําคัญ (p  0.025) คือ อุณหภูมิในการอบกระจกนิ รภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร
และเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร และเมื่อทําการพิจารณา
ความสัมพันธของอิทธิพลรวม 2 ปจจัยในตารางท่ี 17  พบวาอิทธิพลรวมระหวางอุณหภูมิในการอบ
กระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรและเวลาในการอบกระจกนิร ภัยเทมเปอรกระจกใส 
10 มิลลิเมตร มีผลตอคาจํานวนของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร
อยางมีนัยสําคัญ 

 สามารถเขียนแบบจําลองสมการถดถอยที่แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่มี
อิทธิพลตอคาจํานวนของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรโดยของเสีย
จากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใสหนา 10 มิลลิเมตรตองนอยกวา 10 แผน ไดดังตอไปนี้ 
 

 y = 1015.78 + 3.20833x1  - 10.2167x2 + 0.00750000x1x2       (4.1) 

เมื่อ 

 y  คือ คาจํานวนของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
 x1 คือ อุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 

x2 คือ เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 

 

เมื่อทําการทดสอบ Lack of Fit ซึ่งเปนการทดสอบทางสถิติวิธีหนึ่ง สําหรับทดสอบวา
ฟงกชันถดถอยที่ใชเหมาะสมกับขอมูลหรือไม หรือรูปแบบการถดถอยที่ใชเหม าะสมกับขอมูล
หรือไม พบวา คา P-Value (เทากับ 0.077) มีคามากกวาคาระดับนัยสําคัญ (α = 0.025) นั่นแสดงวา
รูปแบบสมการถดถอยแบบเทอม Linear ที่ได มีความเหมาะสมกับขอมูล และ เมื่อพิจารณาคา
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Sq และ R-Sq(adj)) ซึ่งเปนคาที่ใชวัดวาสม การที่ประมาณเหมาะสม
กับขอมูลเพียงไร พบวา คา R-Sq(adj) มีคาเทากับ 80.53% หมายความวา สมการถดถอยที่ประมาณ
เหมาะสมกับขอมูลในระดับดี ดังน้ันผูวิจัยจึงไดเลือกใชแบบจําลองสมการถดถอยที่อยูในรูปแบบ
เทอม Linear ดังสมการ (4.1) ในการแสดงความสัมพันธระหวางปจจัย ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอจํานวน
ของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
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จากการวิเคราะหความแปรปรวนสามารถแสดงเปนกราฟของอิทธิพลจากปจจัยหลัก (Main 

Effect) ดังภาพที่ 47 
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ภาพที่ 47 กราฟแสดงอิทธิพลหลัก 2 ปจจัย 

 

 เมื่อพิจารณากราฟอิทธิพลหลัก 2 ปจจัย ของคาจํานวนของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทม
เปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 47 พบวาอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 
10 มิลลิเมตร สงผลตอคาจํานวนของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
แบบ Linear Effect โดยเม่ืออุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรเพิ่มขึ้น คาจํานวนของเสียใน
การอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร จะนอยลงและเมื่อพิจารณาปจจัยทางดานเวลา
ในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร สงผลตอคาจํานวนของเสียในการอบ
กระจกนิรภัยเทมเปอรกร ะจกใส 10 มิลลิเมตร แบบ Linear Effect โดยเม่ือเวลาในการอบกระจก
นิรภัยเทมเปอรเพิ่มขึ้น คาจํานวนของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
จะนอยลง 

 เมื่อใชการประมวลผลในลักษณะของวิธีการปนขึ้น ดวยทางท่ีชันที่สุด (Steepest Ascent) 
จะสามารถแสดงผลลัพ ธออกมาเปนโครงรางและพ้ืนผิวตอบสนอง ดังภาพที่ 48 ถึงภาพที่ 49 ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ภาพที่ 48 โครงรางระหวางปจจัยอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร
และเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 

 

 5.12 อิทธิพลรวมระหวางปจจัยอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 
10 มิลลิเมตรและเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร อานคาไดดังนี้ 
 เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรที่ 380 วินาทีและอุณหภูมิในการอบกระจก  
690 องศาเซลเซียส จํานวนกระจกที่แตกจะอยูในชวง 6-8 

 เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรที่ 390 วินาทีและอุณหภูมิในการอบกระจก  
690 องศาเซลเซียส จํานวนกระจกที่แตกจะอยูในชวงต่ํากวา 6 

 เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรที่ 400 วินาทีและอุณหภูมิในการอบกระจก  
690 องศาเซลเซียส จํานวนกระจกที่แตกจะอยูในชวงต่ํากวา 6 

 เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรที่ 380 วินาทีและอุณหภูมิในการอบกระจก  
680 องศาเซลเซียส จํานวนกระจกที่แตกจะอยูในชวง 8-10 

 เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรที่ 390 วินาทีและอุณหภูมิในการอบกระจก  
680 องศาเซลเซียส จํานวนกระจกที่แตกจะอยูในชวง 6-8 

 เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรที่ 400 วินาทีและอุณหภูมิในการอบกระจก  
680 องศาเซลเซียส จํานวนกระจกที่แตกจะอยูในชวง 6-8 

 เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรที่ 380 วินาทีและอุณหภูมิในการอบกระจก  
670 องศาเซลเซียส จํานวนกระจกที่แตกจะอยูในชวงมากกวา 12 
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 เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรที่ 390 วินาทีและอุณหภูมิในการอบกระจก  
670 องศาเซลเซียส จํานวนกระจกที่แตกจะอยูในชวง 10-12 

 เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรที่ 400 วินาทีและอุณหภูมิในการอบกระจก  
670 องศาเซลเซียส จํานวนกระจกที่แตกจะอยูในชวง 6-8 
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ภาพที่ 49 พื้นผิวตอบสนองระหวางปจจัยอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 

มิลลิเมตรและเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 

 

 จากภาพท่ี 48 และภาพที่ 49 เปนกราฟแสดงโครงรางและพ้ืนผิวตอบสนองระหวางปจจัย
อุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรและเวลาในการอบกระจกนิรภัย
เทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร  พบวา คาจํานวนของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจก
ใส 10 มิลลิเมตร ลดลงเมื่อระดับอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร แนวนอนสูงข้ึน ถาลด
ระดับคาอุณหภูมิในการอบกระ จกนิรภัยเทมเปอร แนวนอนตํ่าลง คาจํานวนของเสียในการอบ
กระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร จะเพิ่มมากข้ึน  และเมื่อเพิ่มเวลาในการอบกระจก
นิรภัยเทมเปอร คาจํานวนของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรจะลดลง
จากกราฟสรุปไดวาปจจัยเวลาในการอบกระจก นิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ควรอยูที่
ระดับ 385 - 400 วินาที และปจจัยระดับคาอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร ควรอยูที่ระดับ
ประมาณ 685 – 690 องศาเซลเซียส  
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 จากกราฟของพ้ืนผิวตอบสนอง (Surface Plot) สามารถระบุระดับปจจัยที่เหมาะสมตอผล
การตอบสนองคาของเสียคาจํานวนของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
ไดแคเปนชวง ดังนั้นการกําหนดคาปจจัยที่ชัดเจนจึงตองอาศัยการวิเคราะหดวย Respond Optimizer 

ในโปรแกรม Minitab Version 16 เพื่อหาระดับปจจัยที่เหมาะสมสําหรับคาของเสียคาจํานวนของ
เสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรที่ตองการ 

 

6. ผลการกําหนดคาปจจัยท่ีเหมาะสมจากการทดลอง            
 6.1 การทดลองหาสภาวะปจจัยที่เหมาะสมเพื่อใหไดคาจํานวนของเสียจากการอบกระจก
นิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร อยูในชวงที่ตองการคือ ของเสียจากก ารอบกระจกนิรภัยเทม
เปอรกระจกใสหนา 10 มิลลิเมตรจะตองไมเกิน 10 แผน สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 18 

 

ตารางท่ี 18 Output Optimization Point 
Response Optimization  

Parameters 
 
              Goal    Lower  Target  Upper  Weight  Import 
 
Breaking gla  Target      0       5     10       1       1 
Global Solution 
 
Temp   =   687.232 
Time   =       400 
 
Predicted Responses 
 
Breaking gla   =   5.00000  ,   desirability =   1.000000 
 
Composite Desirability = 1.000000 
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Cur
High

Low1.0000
D

Optimal

d = 1.0000

Targ: 5.0
Breaking

y = 5.0000

1.0000
Desirability
Composite

380.0

400.0

670.0

690.0
TimeTemp

[687.2317] [400.0]

 
 

ภาพที่ 50 กราฟแสดงผลตอบสนองของระดับปจจัยที่เหมาะสม 

 

 จากการทดลองใช Response Optimizer โปรแกรม Minitab Version 16 ในการวิเคราะห
ขอมูลพบวา ถาตองการใหไดคาจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 

มิลลิเมตร  ต่ําที่สุดจะตองเลือกอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเ ปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
ประมาณ 687.2317 องศาเซลเซียส เน่ืองจากที่ตัวตูควบคุมการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรไมสามารถ
ใสคาอุณหภูมิแบบเปนทศนิยมได ผูวิจัยจึงทําการใสคาอุณหภูมิ 687 องศาเซลเซียล  และเวลาในการ
อบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรประมาณ 400 วินาที ซึ่งจํานวนของเสียจากการอบ
กระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ที่ต่ําที่สุดที่เหมาะสมคือ 5 แผน ซึ่งถือวาสามารถ
ยอมรับได เพราะคาของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใสหนา 10 มิลลิเมตรตองไม
เกิน 10 แผน 
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Cur
High

Low0.99051
D

New

d = 0.99051

Targ: 5.0
Breaking

y = 5.0474

0.99051
Desirability
Composite

380.0

400.0

670.0

690.0
TimeTemp

[687.0] [400.0]

 
 

ภาพที่ 51 กราฟแสดงผลตอบสนองของระดับปจจัยที่เหมาะสม 

  

 จากการทดลองใช Response Optimizer โปรแกรม Minitab Version 16 ในการวิเคราะห
ขอมูลพบวา ถาตองการใหไดคาจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 

มิลลิเมตร ต่ําที่สุดจะตองเลือกอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภั ยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
ประมาณ 687 องศาเซลเซียส  และเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร
ประมาณ 400 วินาที ซึ่งจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ที่
ต่ําที่สุดที่เหมาะสมคือ 5.0474 แผน หรือประมาณ 5 แผน ซึ่งถือวาสามารถยอมรับได เพราะคาของ
เสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใสหนา 10 มิลลิเมตรตองไมเกิน 10 แผน เนื่องจาก
เคร่ืองอบกระจกนิรภัยเทมเปอรไมสามารถใสคาอุณหภูมิที่ 687. 2317 องศาเซลเซียสได 
 

ตารางท่ี 19 การกําหนดคาปจจัยในขั้นตอนของการควบคุมกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร  
                   กระจกใส 10 มิลลิเมตร 

 

ปจจัยที่ทําการศึกษา 
 
 

ระดับปจจัย 

ที่เหมาะสม 

ชวงควบคุม 

( จาก Respond Optimizer) 

หนวย 

1.อุณหภูมิอบกระจก  687 685 – 690 องศาเซลเซียส 

2. ระยะเวลาอบกระจก  400 385 - 400 วินาที 
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  6.2 การทดสอบยืนยันผลการวิจัย 

 การทดสอบยืนยันผลการวิจัย เปนการทดสอบเพ่ือยืนยันผลสรุปของคาปจจัยนําเขาที่สําคัญ
ทั้ง 2 ปจจัยจากตารางที่ 20 โดยจะทําการปรับคาปจจัยนําเขาที่สําคัญทั้ง 2 ปจจัยตามคาที่ไดกําหนด
ไว คือ อุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรที่ 687 องศาเซลเซียสและ
ระยะเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรที่ 400 วินาที เพื่อตรวจสอบวา คา
จํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร เปนไปตามผลการ
วิเคราะหหรือไม โดยทําการทดลองท่ีสภาพการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการผลิต จากน้ั นทําการ
สุมเก็บตัวอยางจํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อนํามาตรวจสอบคาจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัย
เทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ผลจากการสุมเก็บตัวอยางแสดงไวในตารางท่ี ข -2 และสามารถ
แสดงผลการตรวจสอบไดดังภาพที่ 52 

 

8642

Median

Mean

6.05.55.04.54.0

1st Q uartile 3.7500
Median 5.0000
3rd Q uartile 6.0000
Maximum 8.0000

3.8181 5.3819

4.0000 6.0000

1.3985 2.5484

A -Squared 0.73
P-V alue 0.052

Mean 4.6000
StDev 1.8118
V ariance 3.2828
Skewness -0.247472
Kurtosis -0.723238
N 30

Minimum 1.0000

A nderson-Darling Normality  Test

97.5% C onfidence Interv al for Mean

97.5% C onfidence Interv al for Median

97.5% C onfidence Interv al for StDev
97.5% Confidence Intervals

Summary for Breaking glass

 
 

ภาพที่ 52 ผลจากการทดสอบยืนยันผลการวิจัย 

 

 จากภาพที่ 52 พบวา ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (คา P-value ของ Anderson-Darling 

Normality Test   0.025) และคาเฉลี่ยของ คาจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร
กระจกใส 10 มิลลิเมตรเทากับ 4.6 แผน หรือประมาณ 5 แผน ซึ่งกําหนดไวไมใหเกิน 10 แผนและ
เปนไปตามผลจากการวิเคราะหดวย Response Optimizer    
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7. ผลการตั้งคามาตรฐานในการควบคุมเครื่องจักร 
 
ตารางท่ี 20 แสดงคาปจจัยในขั้นตอนของการควบคุมกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจก   
                   ใส 10 มิลลิเมตรกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

ปจจัยที่ทําการศึกษา กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง หนวย 

1.อุณหภูมิอบกระจก 680 687 องศาเซลเซียส 

2. ระยะเวลาอบกระจก 390 400 วินาที 
3. แรงดันลม 0.33 0.33 บาร/ตร.ฟุต 

 

8. ผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร 
             จากการศึกษาข อมูลของเสียกอนการปรับปรุงในกระบวนการผลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร
กระจกใส 10 มิลลิเมตร ตั้งแตเดือน เดือนมกราคม – ตุลาคม พ .ศ. 2554 (ตารางที่ ข -1) พบวา เกิด
ของเสียจากกระบวนการแตกในเตาอบจํานวน 532 แผน จากการผลิตทั้งหมด 58,798 แผน คิดเปน 
0.90 เปอรเซ็นต คิดเปนมูลคาที่สูญเสียเทากับ 90,327 บาทตอเดือน หรือประมาณ 0.090 เปอรเซ็นต
ตอเดือน 

 ภายหลังการปรังปรุงกระบวนการผลิตในชวง มกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ตารางที่ ข-2) 
พบวา เกิดของเสียจากกระบวนการแตกในเตาอบจํานวน 163 แผน จากการผลิตทั้งหมด 57,652 

แผน คิดเปน 0.28 เปอรเซ็นต คิดเปนมูลคาที่สูญเสียเทากับ 27,372 บาทตอเดือน หรือประมาณ 
0.028 เปอรเซ็นตตอเดือน  
 

ตารางท่ี 21 แสดงการเปรียบเทียบผลลัพธกอนและหลังการปรับปรุง 

ผลลัพธ  ปจจัยปอนเขา (แผน) 
NG  

ชิ้น เปอรเซ็นต 
กอนปรับปรุง   58,798          532   0.090 

หลังปรับปรุง   57,652 163   0.028 
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ตารางท่ี 22 แสดงผลการเปรียบเทียบตนทุนจากการผลิตของเสีย 

การเปรียบเทียบ  กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตาง 
เปอรเซ็นตของเสีย (% NG)  0.090 0.028 0.062 

จํานวนของเสีย (ชิ้น)  532 163 369 

ตนทุนจากการผลิตของเสีย  

(บาท/เดือน) 

 

 
90,327 27,372 62,955 

 

 จากขอมูลเบื้องตนที่ไดกลาวมา สงผลใหสามารถลดจํานวนของเสียจากกระบวนการอบ
กระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ลงได 68.89 เปอรเซ็นต 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินงานวิจัยในบทที่ 4 เปนการแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินการวิจัยทั้งหมด 
เพื่อแกไขปญหาเร่ืองการควบคุมระดับปจจัย จะมีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑ และควบคุมระดับปจจัย
ใหไดในระดับที่เหมาะสม จะทําใหเกิด ของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 
มิลลิเมตรตองนอยกวา 10 แผน/รอบการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร  ซึ่งประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลัก 
คือ การคนหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร
โดยการกรองปจจัย (Screening Factor) ดวยเทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ
สองระดับ (2k Factorial Design) และการทดลองเพื่อคนหาระดับปจจัยที่เหมาะสม โดยศึกษาพ้ืนผิว
ตอบสนองของตัวแปร (Response Surface methodology) จากการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอ
เรียลแบบสามระดับ (3k Factorial Design) 

จากการออกแบบกา รทดลอง และดําเนินการทดลอง พรอมวิเคราะหผลตัวแปรตอบสนอง
สามารถสรุปผลการวิจัยที่ระดับนัยสําคัญ α = 0.025  ไดดังนี้ 

1.1 ปจจัยหลัก (Main Effect) ที่มีอิทธิพลตอคาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร
กระจกใส 10 มิลลิเมตร จากการทดลองเบ้ืองตนโดยใชการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสองระดับ  
(2k Factorial Design) คือ 
        1.1.1 อุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
        1.1.2 เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 
 สวนแรงดันในการเปากระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ไมมีอิทธิพล ตอคา
ของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร  และจากการวิเคราะหความ
แปรปรวน (ANOVA) โดยพิจารณาความสัมพันธของอิทธิพลรวม 2 ปจจัยพบวา อิทธิพลรวม
ระหวางอุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร และเวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร  มีผลตอ
คาของเสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร อยางมีนัยสําคัญ 
  1.2 การหาระดับปจจัยที่เหมาะสมจากการนําปจจัยหลักที่มีนัยสําคัญมาทําการออกแบบ
การทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ (3k Factorial Design) เพื่อหาระดับปจจัยที่เหมาะสมดวย
เทคนิคพื้นผิวตอบสนองของตัวแปร (Response Surface Methodology) พบวาถาตองการใหคาของ
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เสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรตองนอยกวา 10 แผน/รอบการอบ
กระจกนิรภัยเทมเปอร จะตองควบคุมปจจัยตางๆ ดังนี้ 
     1.2.1 อุณหภูมิในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรที่ อุณหภูมิ  687 
องศาเซลเซียส 
      1.2.2 เวลาในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรท่ีเวลา 400 วินาที 
 เมื่อพิจารณาท้ัง 2 ปจจัยนําเขาที่สําคัญพรอมกันในการดําเนินงาน พบวา จํานวนคา ของเสีย
ในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตร ที่ต่ําที่สุดที่เหมาะสม คือ 5.0474 แผน หรือ
ประมาณ 5 แผน ซึ่งสามารถยอมรับได เพราะคาของ เสียในการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 
10 มิลลิเมตร  ตองนอยกวา 10 แผน/รอบการอบกระจกนิรภัยเทมเปอร  นอกจากน้ียังพบวาสามารถ
ลดจํานวนสัดสวนของผลิตภัณฑที่ไมผานขอกําหนดการตรวจสอบลงได 68.89 เปอรเซ็นต 
  
2. ขอดีและขอเสียในการดําเนินงานแกไขปญหาดวยวิธีการออกแบบการทดลอง 
      2.1 ขอดี 
  2.1.1 การออกแบบการทดลองทําใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินการตรวจสอบ
สาเหตุของปญหา 
  2.1.2 การออกแบบการทดลองใหผลของความแมนยํา และความถูกตองในการ
วิเคราะหขอมูลไดอย างสูง โดยสามารถระบุออกมาเปนคาตัวเลขทางสถิติที่แสดงถึงคาระดับ
ความสําคัญของตัวแปรท่ีสงผลตอกระบวนการ 
  2.1.3 การออกแบบการทดลองสามารถที่จะประมาณอิทธิพลท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของหลายปจจัยพรอมกันได 
      2.2 ขอเสีย 
  เน่ืองจากการแกไขปญหาดวยวิธีการออก แบบการทดลองจําเปนตองใชหลักการ
ทางสถิติ ดังนั้นในการนําหลักการน้ีไปประยุกตใชจึงเหมาะสําหรับองคกรที่บุคคลากรมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทางสถิติเบื้องตน เพื่อที่จะสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิ ภาพ
สูงสุด  
 
3. ปญหาและอุปสรรคในงานวิจัย 
 พนักงานปฏิ บัติงานสวนใหญ ไมมีความรูทางสถิติเบื้องตน จึงทําใหยากตอการเขาใจใน
การประยุกตใชหลักการการออกแบบการทดลองในการแกปญหาจึงตองมีการอบรมความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับทางดานสถิติเบ้ืองตนใหแกพนักงาน 
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4. ขอจํากัดของงานวิจัยน้ี 
 การกําหนดระดับของปจจัยในการทดลองจ ะกําหนดเพียง 2 ระดับในการเร่ิมตนวิจัย
เน่ืองจากหากมีการกําหนดระดับปจจัยหลายๆ ระดับในการทดลองจะเกิดความยุงยากและเสีย
คาใชจายในการทดลองคอนขางสูง เพราะในการเปลี่ยน ระดับปจจัยในการทดลองแตละคร้ังตอง
เสียเวลา และอาจมีผลกระทบตอกระบวนการอ่ืนๆ ของโรงงานกรณีศึกษา 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 สําหรับโรงงานกรณีศึกษา ยังมีปญหาเร่ืองการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑไมผานขอ
กําหนดการตรวจสอบ ประเภทอ่ืนๆ ดังนั้นสามารถนําหลักการวิจัยนี้ไปประยุกตใชในการ
แกปญหาอ่ืนๆในกระบวนการผลิตได เชน การแกปญหาสําหรับการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรความ
หนาอ่ื นๆ และสําหรับโรงงานที่มีลักษณะกระบวนการผลิตที่คลายคลึง กับโรงงานกรณีศึกษา 
สามารถนําหลักการแกปญหาดังกลาวไปประยุกตใชได ซึ่งอาจจะตองมีการเปลี่ยนปจจัยและระดับ
ของปจจัยที่จะใชในการศึกษา เพื่อใหเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอยางเชน 
โรงงานท่ีมีการผ ลิตกระจกนิรภัยเทมเปอร โดยใชปจจัยและรูปแบบการทดลองเหมือนกับโรงงาน
กรณีศึกษา  
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ก-1 มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพกระจกนิรภัยเทมเปอรและการยอมรับชิ้นงาน (มอก.965-2537) 
 มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพกระจกนิรภัยเทมเปอรมี 8 ขอดังนี้ 

1. การวัดจุดตัดระหวางเสนทแยงมุมกับเสนขนานหางจากขอบไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร 
2. ความกวางและความยาว 
3. ลักษณะทั่วไป เชน รอยราว รอยขีดขวน รอยบิ่น 
4. รอยเสนและรอยคลื่น เม่ือฉายสไลดฉายผานกระจกแลว บริเวณหางขอบไมนอยกวา 25 

มิลลิเมตร 
5. ความโคงแผนเรียบ 
6. ทนแรงกระแทก (ผาน/ไมผาน) ที่ขนาดกระจกทดสอบ 300 x 300 มิลลิเมตร นําชิ้นงาน

ทดสอบมายึดกับฐานของกระจกท่ีเตรียมไว เพื่อทดสอบการกระแทก จากนั้นจัดเตรียมลูกตุม
เหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 38 มิลลิเมตร มีมวล 227 2 กรัม จากนั้นปลอยลูกตุมโดยใช
ความสูง 2.5 เมตรปลอยลูกตุมกระแทกกระจกบริเวณก่ึงกลางแผนคร้ังเดียว (กระจกจะตอง
ไมแตกถึงจะผาน) 

7. กระแทกทะลุ 
8. การกดแตก ขนาดกระจกที่ใชในการทดสอบ 300 x 300 มิลลิเมตรกระจกใส 10 มิลลิเมตร 

ขนาดกรอบนับชิ้นกระจกแตก 50 x 50 มิลลิเมตร จํานวนช้ินการแตกตองมากกวา 40 ชิ้น 
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ตารางท่ี ก-1 แบบฟอรมการทดสอบกระจกนิรภัยเทมเปอร  
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ตารางท่ี ก-1(ตอ) แบบฟอรมการทดสอบกระจกนิรภัยเทมเปอร 
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ภาพที่ ก-1 แสดงการทดสอบการกดแตกของกระจกนิรภัยเทมเปอร 

  
ภาพที่ ก-2  แสดงลูกตุมทดสอบทนแรงกระแทก 

 
ภาพที่ ก-3 แสดงลูกตุมตกลงใสกระจกนิรภัยเทมเปอร 
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ตารางท่ี ก-2 คาจํานวนกระจกที่ไมไดมาตรฐานสําหรับกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 
                     มิลลิเมตร จากการสุมตัวอยางการทํางานแบบเดิม 

ตัวอยางท่ี  
 

คาจํานวนกระจก 
ไมไดมาตรฐาน 

ตัวอยางท่ี  
 

คาจํานวนกระจก 
ไมไดมาตรฐาน 

ตัวอยางท่ี  
 

คาจํานวนกระจก 
ไมไดมาตรฐาน 

1 8  36 3 71 7 
2 15  37 7 72 5 
3 7  38 1 73 5 
4 10  39 3 74 3 
5 7  40 2 75 5 
6 4  41 14 76 7 
7 5  42 9 77 5 
8 11  43 12 78 3 
9 8  44 8 79 4 
10 7  45 14 80 7 
11 13  46 6 81 8 
12 5  47 5 82 5 
13 8  48 6 83 11 
14 14  49 5 84 10 
15 5  50 7 85 6 
16 7  51 10 86 6 
17 8  52 11 87 10 
18 10  53 9 88 4 
19 9  54 10 89 5 
20 16  55 11 90 5 
21 5  56 6 91 7 
22 6  57 7 92 5 
23 11  58 8 93 4 
24 6  59 12 94 4 
25 7  60 7 95 1 
26 8  61 5 96 2 
27 10  62 13 97 9 
28 6  63 3 98 8 
29 10  64 6 99 4 
30 7  65 6 100 6 
31 4  66 7  
32 5  67 11  
33 10  68 8  
34 9  69 8  
35 5  70 4       

 n = 100            SD = 3.1311       Mean = 7.21 
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ตารางท่ี ก-3 คาจํานวนกระจกที่ไมไดมาตรฐานสําหรับกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10    
                     มิลลิเมตร จากการสุมตัวอยางการทํางานแบบใหม 

ตัวอยางท่ี 
คาจํานวนกระจกไมได

มาตรฐาน 

 

 
ตัวอยางท่ี 

คาจํานวนกระจกไมได
มาตรฐาน 

1 2  16 4 
2 5  17 4 
3 4  18 6 
4 2  19 5 
5 3  20 6 
6 1  21 5 
7 6  22 2 
8 7  23 6 
9 4  24 2 

10 4  25 2 
11 6  26 6 
12 5  27 4 
13 6  28 8 
14 5  29 7 
15 4  30 7 

                             n = 30     SD = 1.8118    Mean = 4.60 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ขอมูลของเสียแยกตามสาเหตุ กอนและหลังการปรับปรุง 
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ภาพที่ ข-1 ความหนาของกระจกที่ทําการผลิต เดือน มกราคม – ตุลาคม 2554  
 
ตารางท่ี ข-1 แสดงของเสียกอนการปรับปรุง เดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2554 ชนิดกระจกใส  
                    10 มิลลิเมตร 
ชวงเวลา รอยขีด แตกจาก

เคลื่อนยาย 
ผิดขนาด/
ระยะ 

แตกในเตา
อบ 

วัสดุในเน้ือ
กระจก 

รอยเตา ผลิต
(แผน) 

ม.ค. 16   39  21 4,774 
ก.พ. 26 4  66  36 6,986 
มี.ค. 19 1  84  14 5,624 
เม.ย. 34 1  50  34 7,672 
พ.ค. 23 4 1 48  11 6,689 
มิ.ย. 37 5 1 64 2 14 4,378 
ก.ค. 13 5 1 37  17 5,121 
ส.ค. 17 1 1 32 2 14 5,246 
ก.ย. 28 6  75 3 21 4,576 
ต.ค. 14 2 1 37  16 7,732 

 

กราฟความหนาของกระจกท่ีทําการผลิต เดือน มกราคม – ตุลาคม 2554 จํานวนแผน 

จํานวนแผน 

ความหนา mm. 
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ตารางท่ี ข-2 แสดงของเสียหลังการปรับปรุง เดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2555 ชนิดกระจกใส  
                    10 มิลลิเมตร 

ชวงเวลา รอยขีด 
แตก,บ่ินจาก
เคล่ือนยาย 

ผิดขนาด/
ระยะ 

แตกในเตา
อบ 

วัสดุในเน้ือ
กระจก รอยเตา ผลิต(แผน) 

ม.ค. 11 1   17   21 6,325 
ก.พ. 32 2 2 13 1 36 3,321 
มี.ค. 19 1   15   14 5,764 
เม.ย. 22 4 3 7 3 34 3,942 
พ.ค. 37 4 2 23   11 4,349 
มิ.ย. 55 3   19 1 14 3,778 
ก.ค. 22 2   11 4 17 4,921 
ส.ค. 25 2   27   14 9,156 
ก.ย. 34 2 14 21 8,423 
ต.ค. 17 1 17 16 7,673 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การใชโปรแกรม Minitab Version 16 
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ค-1 การปอนขอมูลในโปรแกรม Minitab 

 เมื่อเขาสูโปแกรม Minitab จะปรากฏแถบเมนู ทูลบาร หนาตางสําหรับการรับขอมูลเรียกวา 
Data Window และจะปรากฏหนาตางแสดงผลการคํานวณเรียกวา Session Window ดังแสดงใน
ภาพที่ ค-1 

 

 
 

ภาพที่ ค-1 แสดงหนาจอและสวนประกอบของโปรแกรม Minitab 

 

ค – 2  2k Factorial Design Analysis using Minitab 
  ค-2.1 การสรางชุดขอมูลการทดลอง 

1. เปดโปรแกรม Minitab Version 16 

2. เลือก Stat  DOE  Factorial  Create Factorial Design จากนั้นจะปรากฏ 

ไดอะล็อกบ็อกซ ชื่อ Create Factorial Design ดังภาพที่ ค-2 
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ภาพที่ ค-2 แสดง Stat  DOE  Factorial  Create Factorial Design 

 

3. เลือก 2-level factorial (default generators) พรอมทั้งเลือก Number of factors ดัง 

แสดงในภาพท่ี ค-3 

4. คลิกที่ปุม Designs จะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ ชื่อ Create Factorial Design –Designs  

แลวทําการเลือก Full factorial พรอมท้ังกําหนด Number of replicates และ Number of blocks 

จากนั้นคลิกปุม OK. ดังแสดงในภาพที่ ค-3 

 

 
  
ภาพที่ ค-3 แสดงไดอะล็อกบ็อกซ ชื่อ Create Factorial Design –Designs แลวทําการเลือก Full 

factorial  
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5. คลิกที่ปุม Factors จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design – Factors  

แลวทําการใส Name, Type และคาระดับของปจจัย (คาระดับปจจัยที่ Low และ High อาจจะใสคา
จริงหรือคาการเขารหัส เชน 1,-1 ก็ได) จากนั้นคลิกปุม OK. ดังภาพที่ ค-4 

 

ภาพที่ ค-4 ไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design – Factors แลวทําการใส Name, Type และ
คาระดับของปจจัย 

 

6. คลิกท่ีปุม Options จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design – Options  

จากนั้นเอาคําสั่ง Randomize runs ออกเลือกเฉพาะคําสั่ง Store design in worksheet แลวคลิกปุม 
OK. ดังแสดงในภาพที่ ค-5 

 

 



111 

 

ภาพที่ ค-5 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design – Options จากนั้นเอาคําสั่ง 
Randomize runs ออกเลือกเฉพาะคําสั่ง Store design in worksheet 

 

7. คลิกที่ปุม OK ในไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design จากนั้นจะปรากฏผล 

การออกแบบการทดลองแบบ 2k Factorial Design  ใน Session Window และใน Data Window 

(Worksheet) ดังภาพที่ ค-6 

 

 
 

ภาพที่ ค-6 แสดงผลการออกแบบการทดลองแบบ 2k Factorial Design ใน Session Window และใน 
Data Window (Worksheet) 

 

ค-3 Define Custom Factorial Design 
1. เลือก Stat  DOE  Factorial  Define Factorial Design จากนั้นจะปรากฏ 

ไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Factorial Design  จากนั้นทําการเลือก Factor ลงในชองแลวทําการเลือก
รูปแบบ 2-level factorial ดังภาพที่ ค-7 
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ดังภาพที่ ค-7 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Factorial Design  จากนั้นทําการเลือก Factor ลงใน
ชองแลวทําการเลือกรูปแบบ 2-level factorial 

 

2. คลิกปุม Low/High จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Factorial Design –  
Low/High ใหทําการใสคาระดับปจจัยพรอมท้ังกําหนดชนิดของขอมูลใน Worksheet Data Are โดย
ถาเลือก Coded จะหมายถึง คาระดับของปจจัยที่กําหนดเปนคาการเขารหัส เชน 1,-1 แตถาเลือก 
Uncoded จะหมายถึง คาระดับของปจจัยที่กําหนดเปนคาจริง จากนั้นคลิกปุม OK  

ดังแสดงในภาพที่ ค-8 
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ภาพที่ ค-8 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Factorial Design – Low/High ใหทําการใสคา
ระดับปจจัยพรอมทั้งกําหนดชนิดของขอมูลใน Worksheet Data Are 

  

3. คลิกปุม Designs จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Factorial Design –  
Designs แลวทําการเลือก Standard Order Column ดังภาพที่ ค-9 จากนั้นคลิกท่ีปุม OK 

 

 
 

ภาพที่ ค-9 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Factorial Design – Designs แลวทําการเลือก 
Standard Order Column 

 

ค-4 Analyze Factorial Design 
1. กําหนดชอง Response ใน Data Window (Worksheet) สําหรับใสคาผลท่ีไดจากการ 

ทดลอง จากนั้นใสคาผลท่ีไดจากการทดลองตามการออกแบบการทดลองที่ไดออกแบบไว  
ดังภาพที่ ค-10 
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ภาพที่ ค-10 แสดงการกําหนดชอง Response ใน Data Window สําหรับใสคาการทดลอง 

 

2. เลือก Stat  DOE  Factorial  Analyze Factorial Design จากนั้นจะปรากฏ 

ไดอะล็อกซชื่อ Analyze Factorial Design จากนั้นทําการเลือกคอลัมนที่เปน Response ลงในชอง 
Response ดังภาพที่ ค-11 

 

 
 

ภาพที่ ค-11 แสดงการเลือกเมนู Stat  DOE  Factorial  Analyze Factorial Design 
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3. คลิกปุม Terms จะปรากฏไดอะล็อกบ็อซชื่อ Analyze Factorial Design-Terms แลวทํา 
การเลือกผลกระทบ (Term) ที่สนใจไปไวในกรอบทางดานขวามือ จากนั้นกดปุม OK  

 

ภาพที่ ค-12 แสดงไดอะล็อกบ็อกซ ชื่อ Analyze Factorial Design-Terms แลวทําการเลือก
ผลกระทบ (Term) ที่สนใจไปไวในกรอบทางดานขวามือ 

  

4. คลิกที่ปุม OK ในไดอะล็อกซชื่อ Analyze Factorial Design จะแสดงการคํานวณใน 

รูปแบบของตาราง ANOVA ใน Session Window ดังภาพที่ ค-13 

 

 
 

ภาพที่ ค-13 แสดงการคํานวณในรูปแบบของตาราง ANOVA ใน Session Window 
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ค-5 Graphical Output 
1. เลือก Stat  DOE  Factorial  Analyze Factorial Design จากนั้นจะปรากฏ 

ไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Analyze Factorial Design จากนั้นคลิกท่ีปุม Graphs แลวทําการเลือกลักษณะ
ของการพล็อตกราฟ เลือกกดปุม OK  

 
 

ภาพที่ ค-14 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Analyze Factorial Design-Graphs เพื่อเลือกลักษณะของการ
พล็อตกราฟ 

 
ค-6 Factorial Plot 

1. Stat  DOE  Factorial  Factorial Plots จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกบ็อซชื่อ 

Factorial Plots ดังภาพที่ ค-15 ทําการเลือก Main Effects Plot  
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ภาพที่ ค-15 แสดง Stat  DOE  Factorial  Factorial Plots จากนั้นจะปรากฏ
ไดอะล็อกบ็อซชื่อFactorial Plots แลวทําการเลือก Main Effects Plot  

 

2. จากนั้นคลิกที่ปุม Setup จะปรากฏไดอะล็อกซชื่อ Factorial Plot –Main Effects  

ดังภาพที่ ค-16 ทําการเลือกคอลัมนที่เปน Response ลงใชอง Responses พรอมทั้งเลือกปจจัยที่
ตองการพล็อตไปไวในกรอบทางดานขวามือในสวนของ Factors to Include in Plot 

 

 
 

ภาพที่ ค-16 ทําการเลือกคอลัมนที่เปน Response ลงในชอง Responses พรอมทั้งเลือกปจจัยที่
ตองการพล็อตไปไวในกรอบทางดานขวามือในสวนของ Factors to Include in Plot 
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3. ถาตองการใสชื่อ หัวขอกราฟใหคลิกที่ปุม Options ดังภาพที่ ค-17 

 

 
 

ภาพที่ ค-17 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Factorial Plot – Main Effects – Options เพื่อใสชื่อกราฟ 

 

4. ถาตองการกราฟ Interaction Plot และ Cube Plot ใหทําการเลือกที่คําสั่ง และทําการ  
Setup เหมือนกับการพล็อต Main Effects 

 

ภาพที่ ค-18 แสดงกราฟ Main Effects และ กราฟ Interaction Plot  
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ค-7 3k Factorial Design Analysis using Minitab 

 ค-7.1 Create Factorial Design 

1. เลือก Stat  DOE  Factorial  Create Factorial Design จากนั้นจะปรากฏ 

ไดอะล็อกบ็อกซ ชื่อ Create Factorial Design  เลือก General full factorial design พรอมทั้งเลือก
Number of factors  ดังภาพที่ ค-19 

 

 
 

ภาพที่ ค-19 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design  เลือก General full factorial design 

พรอมทั้งเลือก Number of factors 

2. คลิกที่ปุม Designs จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design – Designs  

แลวทําการใสชื่อ Factor และจํานวนระดับของแตละ Factor ในท่ีนี้ใหกําหนด Number of Levels 

เปน 3 พรอมทั้งกําหนด Number of replicates และไมเลือกคําสั่ง Block on replicates จากนั้นคลิก
ปุม OK ดังแสดงในภาพที่ ค-20 
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ภาพที่ ค-20 ไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design – Designs แลวทําการใสชื่อ Factor และ
จํานวนระดับของแตละ Factor 

 

3. จากนั้นคลิกที่ปุม Factor จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซชื่อ ชื่อ Create Factorial Design  

– Factors แลวทําการใส Name,Type และคาระดับของปจจัย คาระดับปจจัยที่ Low และ High 

อาจจะใสคาจริงหรือคาการเขารหัส เชนรหัส 1,-1 ก็ได จากนั้นคลิกปุม OK ดังแสดงในภาพที่ ค-21 

 

 
 

ภาพที่ ค-21 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Create Factorial Design – Factors ทําการใส Name,Type 
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4. ทําการคลิกปุม Options จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซชื่อ ชื่อ Create Factorial Design  

– Options จากนั้นทําการเอาคําสั่ง Randomize runs ออกแลวคลิกปุม OK ดังภาพที่ ค-22 

 

 
 

ภาพที่ ค-22 ไดอะล็อกบ็อกซชื่อ ชื่อ Create Factorial Design – Options จากนั้นทําการเอาคําสั่ง 
Randomize runs ออก 

 

5. เมื่อทําการคลิกปุม OK จากนั้นจะปรากฏผลการออกแบบการทดลองแบบ 

3kFactorial Design ใน Session Window และใน Data Window (Worksheet) ดังภาพที่ ค-23 
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ภาพที่ ค-23 แสดง ปรากฏผลการออกแบบการทดลองแบบ3kFactorial Design  

 ค-7.2 Define Custom Response Surface Design  

1. เลือก Stat  DOE  Factorial  Define Custom Response Surface Design  

จากนั้นจะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Response Surface Design แลวทําการเลือก 
Factor ลงในชอง Factor ดังภาพที่ ค-24 

 

 
 

ภาพที่ ค-24 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Response Surface Design แลวทําการเลือก 
Factor ลงในชอง Factor 
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2. จากนั้นทําการคลิกปุม Low/High จะปรากฏไดอะล็อกบ็อซชื่อ Define Custom  

Response Surface Design - Low/High 

 

 
 

ภาพที่ ค-25 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Response Surface Design-Low/High  
 

3. คลิกปุม Designs จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Response Surface  

Design – Design แลวทําการเลือก Standard Order Column ดังภาพที่ ค-26 
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ภาพที่ ค-26 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Define Custom Response Surface Design – Design แลวทํา
การเลือก Standard Order Column 

 

 ค-7.3 Analyze Response Surface 

1. กําหนดชอง Response ใน Data Window (Worksheet) สําหรับใสคาผลท่ีไดจากการ 

ทดลอง จากนั้นใสคาผลท่ีไดจากการทดลองตามการออกแบบการทดลองที่ไดออกแบบไว  
ดังภาพที่ ค-27 
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ภาพที่ ค-27 กําหนดชอง Response ใน Data Window (Worksheet) สําหรับใสคาผลท่ีไดจากการ 

ทดลอง 

  

2. เลือก Stat  DOE  Response  Analyze Response Surface Design  

จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Analyze Response Surface Design จากนั้นเลือก Response ลงใน
ชอง Responses พรอมทั้งกําหนดลักษณะ Analyze data using ดังภาพที่ ค-28 

 

 
 

ภาพที่ ค-28 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Analyze Response Surface Design 

 

3. คลิกที่ปุม Terms แลวทําการเลือกลักษณะ Include the following terms พรอมทั้ง 

เลือกผลกระทบท่ีสนใจไปไวในกรอบทางดานขวามือ แลวคลิกปุม OK ดังภาพที่ ค-29 
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ภาพที่ ค-29 แสดงการเลือกลักษณะ Include the following terms พรอมทั้งเลือกผลกระทบท่ีสนใจ
ไปไวในกรอบทางดานขวามือ 

 

4. เมื่อคลิกปุม OK จะแสดงผลการคํานวณในรูปแบบของตาราง ANOVA ใน  
Session Window ดังภาพที่ ค-30 

 

 
 

ภาพที่ ค-30 แสดงผลการคํานวณในรูปแบบของตาราง ANOVA ใน Session Window 
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5. คลิกที่ปุม Graphs แลวทําการเลือกลักษณะของการพล็อตกราฟ จากนั้นคลิกท่ีปุม  
OK ดังแสดงในภาพที่ ค-31  

 

 
 

ภาพที่ ค-31 แสดงการเลือกลักษณะของการพล็อตกราฟ 

 ค-7.4 Contour/Surface Plots 

1. เลือก Stat  DOE  Response  Contour/Surface Plots จากนั้นจะปรากฏ 

ไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Contour/Surface Plots ทําการเลือก Contour Plots และ Surface Plots จากนั้น
เขาไปที่ Setup แลวเลือกคอลัมนที่เปน Response ลงในชอง Response แลวคลิก OK ดังภาพที่ ค-32 

และภาพที่ ค-33 
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ภาพที่ ค-32 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Contour/Surface Plots ทําการเลือก Contour Plots และ 
Surface Plots 

 

 
 

ภาพที่ ค-33 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Contour/Surface Plots ทําการเลือก Contour Plots 

 

2. เมื่อคลิกปุม OK ในไดอะล็อกบ็อกซ ชื่อ Contour/Surface Plots จะแสดง Contour  

Plot of Response ดังภาพที่ ค-34 

 

ภาพที่ ค-34 แสดงผลการพล็อต Contour 
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 ค-7.8 Response Optimizer 

1. เลือก Stat  DOE  Response Surface  Response Optimizer จากนั้นจะ 

ปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ Contour/Surface Plots แลวทําการเลือกคอลัมนที่เปน Response ลงในชอง 
Response ทางดานขวามือดังภาพที่ ค-35 

 

 

ภาพที่ ค-35 แสดงการเลือกคอลัมนที่เปน Response ลงในชอง Response ทางดานขวามือ 

 

2. คลิกปุม Setup จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Response Optimizer –Setup จากนั้นให 
ทําการกําหนดลักษณะ Goal พรอมทั้งใสคา Lower, Target และคา Upper เมื่อกรอกขอมูลแลวให
คลิกปุม OK ดังภาพที่ ค-36 
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ภาพที่ ค-36 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Response Optimizer –Setup จากนั้นใหทําการกําหนด
ลักษณะ Goal พรอมทั้งใสคา Lower, Target และคา Upper 

 

3. คลิกที่ปุม OK ในไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Response Optimizer จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ 
ชื่อ Response Optimizer ในหนาจอหลักของโปรแกรม minitab ดังภาพที่ ค-37 

 

 
 

ภาพที่ ค-37 แสดงไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Response Optimizer จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ 
ชื่อ Response Optimizer ในหนาจอหลักของโปรแกรม minitab 
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4. ในไดอะล็อกบ็อกซชื่อ Response Optimizer สามารถลองกําหนดคาระดับปจจัยของ 

แตละปจจัยได โดยการคลิกที่วงเล็บสีแดง ดังภาพที่ ค-38 

 

 
 

ภาพที่ ค-38 แสดงการ Input new level 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตารางประกอบการคํานวณ 
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ตารางท่ี ง-1 ความนาจะเปนสะสมของการแจกแจงปกติมาตรฐาน 
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ตารางท่ี ง-1 (ตอ) ความนาจะเปนสะสมของการแจกแจงปกติมาตรฐาน 
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ตารางท่ี ง-2 คาวิกฤตของการแจกแจงเอฟ (F) 
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ตารางท่ี ง-2 (ตอ) คาวิกฤตของการแจกแจงเอฟ (F) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การทดสอบความเพียงพอของตัวอยาง 
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จ-1 การทดสอบความเพียงพอของตัวอยาง 
 เน่ืองจากการศึกษาตองนําผลการศึกษามาวิเคราะหทางสถิติ จึงจําเปนตองมีการ
ทดสอบถึงความเพียงพอของตัวอยางท่ีใชในการทดลอง ซึ่งจะสามารถทดสอบไดโดยนําขอมูลที่ได
จากตารางท่ี ข-2 มาทําการทดสอบความเพียงพอของตัวอยางการทดลอง โดยผูวิจัยยอมใหมีคาความ
ผิดพลาดจากการนับไดไมเกิน 2 แผน ที่ระดับความเช่ือมั่น 97.5 เปอรเซ็นต ซึ่งสามารถคํานวณ
ความเพียงพอของตัวอยางไดดังนี้ 
 จากสูตร 

   n =                    (4-2) 
 เมื่อ 

  =  คาจากการเปดตารางคา Z (ภาคผนวก ง) ที่ระดับความเช่ือมั่น      
97.5 เปอรเซ็นตมีคาเทากับ 2.24 

                                         S =  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคาเทา 1.8118 
   e =  คาความผิดพลาด (Error) มีคาเทากับ 2 
 
ดังนั้นจะไดวา 
 

   n =    
   n = 4.11772   4 ตัวอยาง 
 
 จากการทดสอบแสดงใหเห็นวา จํานวนตัวอยางท่ีตองการคือ อยางนอย 4 ตัวอยาง 
ดังนั้นในการทดสอบคร้ังนี้ไดทําการเก็บตัวอยางมาเปนจํานวน 30 ตัวอยาง จึงถือวาเพียงพอแลว 
 8.3 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกตางระหวางคาความแปรปรวนของคา
จํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรของสภาวะการทํางานเดิม
กับสภาวะการทํางานใหม สมมติฐานคือ 
       H0 : =  
        H1 :     
เมื่อ 
   คือ คาความแปรปรวนของคาจํานวนจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัย 
               เทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรที่สภาวะการทํางานเดิม 
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   คือ คาความแปรปรวนของคาจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัย  
               เทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรที่สภาวะการทํางานใหม 
จากสูตร 
                                                                   F0 =              (4-3) 
 
จากขอมูลในตารางที่ ข-1 และตารางที่ ข-2 จะไดวา = 9.804 และ  = 3.283 
 F0 =   9.804/3.283 
 F0  =  2.986  
 
จากการเปดตารางการแจกแจงแบบ F ในภาคผนวก จ-2 ที่ระดับนยัสําคัญ α = 0.025 โดยท่ี 
 v1 = n1 -1 = 100 – 1 = 99, v2 = n2 – 1 = 30 – 1 = 29 
 จากตารางคา F ที่ F0.025(60,29) = 1.96 
 จากตารางคา F ที่ F0.025(120,29) = 1.96 
 ดังนั้น F0 = 2.986   F0.025(120,29) =1.9145 
 
          คา F0 ที่คํานวณไดมีคามากกวาคา F จากการเปดตาราง จึงยอมรับสมมติฐานรอง  
( H1 :  ) หรือปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( = ) นั่นเอง จึงสามารถสรุปไดวาคาความ
แปรปรวนของคาจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรท่ีสภาวะ
การทํางานใหมมีคานอยกวาคาจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 
มิลลิเมตรท่ีสภาวะการทํางานเดิม 
 8.4 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคาจํานวนของ
เสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรของสภาวะการทํางานเดิมกับสภาวะ
การทํางานใหม สมมติฐานคือ 
 H0 : 1 = 2 
 H1 : 1  2              
 เมื่อ 
 1 คือ คาเฉลี่ยของคาจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส  
        10 มิลลิเมตรของสภาวะการทํางานเดิม 
 2 คือ คาเฉลี่ยของคาจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส  
        10 มิลลิเมตรของสภาวะการทํางานใหม 
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 กรณีทดสอบคาเฉลี่ยของคาจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจก
ใส 10 มิลลิเมตร เมื่อ n1, n2  30 จะใชสูตรการคํานวณดังนี้ 
   Z0 =                                                           (4-4) 

 
จากขอมูลในตารางที่ ข-1 และตารางที่ ข-2 จะไดวา  = 7.21,  = 4.6 
   Z0 =                              

   Z0  = 4.0534 
 เน่ืองจากคา Z0  = 4.0534  
จากการเปดตารางการแจกแจงแบบ Z ในภาคผนวก จ–1 ที่ระดับนัยสําคัญ α = 0.025 จะไดวา 

 =  2.24 

 เน่ืองจากคา Z0 = 4.0534 ไมไดตกอยูในชวงของการยอมรับ  ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0 : 1 = 2) ที่ระดับความเชื่อมั่น 97.5 เปอรเซ็นต จึงสามารถสรุปไดวาคาเฉลี่ย
ของคาจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 มิลลิเมตรของสภาวะการ
ทํางานเดิม ไมเทากับคาเฉลี่ยของคาจํานวนของเสียจากการอบกระจกนิรภัยเทมเปอรกระจกใส 10 
มิลลิเมตรของสภาวะการทํางานใหม ที่ระดับนัยสําคัญ α = 0.025  
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