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 ในงานวิจยันี� มีจุดประสงค์เพื�อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรที�มีอิทธิพลและค่าที�
เหมาะสมที�สุดของตัวแปรในการออกแบบขนาดและรูปร่างที� เหมาะสมของแผ่นความร้อน 
(Heating Plate) ของเครื�องอบชิ�นงานพรมในรถยนต์โดยทาํการทดสอบดว้ยการจาํลองแบบการ
ทดลองโดยวิธีไฟไนตเ์อลิเมนตด์ว้ยโปรแกรม SOLIDWORK มาช่วยในการวิเคราะห์เรื�องของการ
ถ่ายเทความร้อน โดยรูปแบบการทดลองนี� ใชเ้ทคนิคการออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียลเต็ม
รูป (Full Factorial)โดยตวัแปรมี 3 ระดบั 4 ตวัแปรไดแ้ก่ ระยะห่างของแท่งฮีตเตอร์ ความหนาของ
แผน่ความร้อน ความหนาของแผน่เทฟล่อนและตาํแหน่งศูนยข์องรูเจาะใส่แท่งฮีตเตอร์ จาํนวนการ
ทดลองทั�งหมด 81 การทดลอง ในงานวิจยันี� ไดเ้ลือกขนาดแผน่ความร้อน 900 x 1500 มิลลิเมตร 
(กวา้ง x ยาว)และใชฮี้ตเตอร์แบบไฟฟ้าขนาดรวม 22 กิโลวตัตต่์อหนึ�งแผน่ความร้อน โดยวิธีจาํลอง
ดว้ยโปรแกรม SOLIDWORK มาใชใ้นการศึกษาขั�นตน้เพื�อเปรียบเทียบผลและรูปแบบพฤติกรรม
การถ่ายเทความร้อนผลการทดลองไดต้วัแปรที�มีผลอยา่งมีนยัสําคญั ต่อค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
ของอุณหภูมิที�หน้าเพลทของแผ่นความร้อนจาํนวน 3 ตวัแปรไดแ้ก่  ระยะห่างของแท่งฮีตเตอร์ 
ความหนาของแผน่ความร้อน และตาํแหน่งศูนยข์องรูเจาะใส่แท่งฮีตเตอร์ จากนั�นใช้หลกัการของ
พื�นผิวผลตอบ (Response Surface) โดยการทดลองแบบบ็อกซ์-เบนเคน (Box-Behnken) เป็น
เครื� องมือในการทดลองหาระดับปัจจัยที� เหมาะสมทําการวิเคราะห์โดยใช้ฟังก์ชั�น Response 
Optimizer ไดค่้าที�เหมาะสมที�สุดของตวัแปรคือระยะห่างของแท่งฮีตเตอร์เท่ากบั 106.00 มิลลิเมตร 
ความหนาของแผ่นความร้อน 49.50 มิลลิเมตร และตาํแหน่งศูนยข์องรูเจาะใส่แท่งฮีตเตอร์ 35.00 
มิลลิเมตร  ความหนาของแผ่นเทฟล่อนเท่ากบั 100 ไมครอน และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของ
อุณหภูมิที�หนา้เพลทของแผน่ความร้อนเท่ากบั 2.302 ซึ� งผลจากการศึกษาดงักล่าวสามารถนาํไปเป็น
แนวทางการพฒันาขนาดและรูปร่างแผ่นความร้อน (Heating Plate) ก่อนนาํไปสร้างจริงและ
สามารถนาํไปใชเ้ป็นองคค์วามรู้ในงานอุตสาหกรรมที�ใกลเ้คียงกนั 
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This research intended to study the relationship of the variables that influence and the 

optimal design of variable of size and shape of the Heating plates Oven for carpet used in cars. 

Testing and experimenting with simulation analysis by finite element method with SOLIDWORK 

program in the heat transfer were applied. In this experimental model used the design of 

experiment (DOE), full factorial type by 4 factors and 3 levels. This Included distance of the bar 

heater, thickness of the heating plates, thickness of the Teflon sheet, and the position of the center 

of the hole to bar heater. A total of 81 times the number of trials replicate 1 times. In this 

research, the heating plate size 900 x 1500 mm (width x length) were used and simulated using an 

electric heater, with a total of 22 kilowatts per one heating plate. Used in a preliminary studies to 

compare results behavior patterns and heat transfer. The experimental result was that variable had 

a significant effaces on the standard deviation of the temperature at the heating plate. Then, using 

the principle of Response Surface by experimental model Box-Behnken as an experimental tool 

for the appropriate factors and was analyzed using Response Optimizer function with the desired 

properties of the variables. The variable for the optimal result were that. The distance of the bar 

heater was 106.00 mm.,The Thickness of Heating Plate was 49.50 mm.,The Thickness of Teflon 

sheet was 100 microns and the center of the hole to the bar heater was 35.00 mm. and the 

standard deviation of the temperature on coordinating points of the heating plate was 2.302  
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 งนี
 สําเร็จลุล่วงดว้ยดีเพราะไดรั้บความกรุณาแนะนาํช่วยเหลือเป็นอย่างยิ#งจาก
อาจารย ์ดร.สิทธิชยั  แซ่เหล่ม ที#ไดใ้ห้คาํแนะนาํและช่วยเหลือในขอ้มูลต่างๆซึ# งผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึ
 ง
และเป็นพระคุณอย่างยิ#งจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ.โอกาสนี
 รวมทั�งท่านอาจารย ์         
ดร.สุจินต ์  วฒิุชยัวฒัน์  ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์และอาจารย ์ดร. กนกพร ศรีปฐมสวสัดิ$   
ผูท้รงคุณวุฒิที*กรุณาให้คาํปรึกษาคาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะที*เป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยัส่งผลให้
วิทยานิพนธ์เล่มนี� ถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ*งขึ�นผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่าน
เป็นอยา่งสูง 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณนายธีระพงษ ์ ตระกูลคูศรี ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เฟลตลั 
อุตสาหกรรม จาํกดั ที*ไดก้รุณาให้แนวคิดขอ้แนะนาํหลายประการและพนกังานทุกท่านในบริษทัที*
ใช้เป็นกรณีศึกษาที*ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในการทาํงานทุกด้านเป็นอย่างดีอีกทั�ง
ค ําแนะนําอันเ ป็นประโยชน์ต่องานวิจัย นี� ท ําให้งานวิจัยฉบับนี� สมบูรณ์มากยิ* ง ขึ� นและ
ขอขอบพระคุณนายจงกล ไชย์ณรงค์ ตาํแหน่งประธานกรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท ไทยโนวา  
อินเตอร์เทค จาํกดั ที*ไดส้นบัสนุนพร้อมคาํแนะนาํในการทดลองและให้ขอ้มูลอยา่งเต็มที*อยา่งเป็น
กลัยาณมิตรทาํให้งานวิจยัครั� งนี�สําเร็จลุล่วงดว้ยดีและขอขอบคุณผูใ้ห้ความช่วยเหลืออีกหลายท่าน
ซึ*งไม่สามารถกล่าวนามในที*นี� ไดห้มด 

สุดทา้ยผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ที*ไดใ้ห้การอบรมสั*งสอนชี� แนะและเป็น
กาํลงัใจใหด้ว้ยดีเสมอมา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




