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บทคัดย่อ

1.บทนา

โครงงานเล่มนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดจานวนชิน้ งานเสี ยที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเรซินออลเบลด ซึ่งจากการทาการศึกษาพบว่า
กระบวนการที่พบชิ้นงานเสี ยเกิดขึ้นมากที่สุดคือกระบวนการฮอทเพรส
โดยชนิ ดของชิ้นงานเสี ยที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ เดนท์ จึงได้ทาการทดลอง
เพื่อหาปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดชิ้นงานเสี ยชนิ ดเดนท์ โดยทาการทดลอง
แบบ แฟคทอเรี ยลเต็มรู ปโดยมีปัจจัย 3 ปั จจัยได้แก่ อุณหภูมิ แรงกด
ชิ้นงาน และเวลา มีตวั แปรตอบสนองคือจานวนชิ้นงานเสี ยที่เกิดขึ้น
จากการทดลองพบว่าทั้ง 3 ปั จจัยมีผลต่อการเกิดชิ้นงานเสี ย โดยปัจจัย
ร่ วมทุกๆปั จจัยร่ วมนั้นมีผลกระทบใกล้เคียงกัน ค่าของแต่ละปั จจัยที่
เหมาะสมได้แก่ แรงกด 535 กิโลกรัมฟอร์ ซต่อตารางเมตร อุณหภูมิ 195
องศาเซลเซียส และ เวลา 15 นาที

บริ ษทั อะดามาส ประเทศไทย จากัด ตั้งอยู่ที่ 42/487 หมู่ 5
ซอยเทศบาล 10 ถนนเพชรเกษม ตาบลไร่ ขิง อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 73210 เป็ นบริ ษทั ผลิตใบมีดเครื่ องจักรสาหรับตัดชิน้ ส่ วน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ โดยจะผลิตตามความต้องการของลูกค้าจาก
ต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ เรซินคัทเตอร์
(Resin Cutter) เรชินออลเบลด( Resin All Blade) และ เมทัลออลเบลด
(Metal All Blade) โดยแต่ละประเภทจะแตกต่างกันที่ส่วนผสมและ
ลักษณะการใช้งาน กระบวนการที่นามาทาการศึกษาคือกระบวนการ
ผลิต เรซินออลเบลด
กระบวนการผลิตเรซินออลเบลด มีกาลังการผลิตสู งสุ ด 90 –
100 ชิ้น โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 2 ชนิ ด คือไอพีศูนย์ห้า
(IP05) และบีเอ็นพี (BNP) โดยผลิตภัณฑ์ที่เลือกนามาทาการศึกษาคือไอ
พีศูนย์ห้า โดยผลิตภัณฑ์ ไอพีศูนย์ห้านั้นในระหว่างการผลิตจะเกิด
ชิ้นงานที่เสี ยหายขึ้นประมาณ 15% ของชิ้นงานที่ผลิต โดยการผลิตจะ
ผ่านขั้นตอนการผสมวัสดุ ตาก และตัดขนาด จนกระทัง่ การทาฮอท
เพรส(Hot Press) จึงพบชิ้นงานที่เสี ยเกิดขึ้น ในการผลิตจึงต้องมีการวาง
แผนการผลิตเพิ่มขึ้นจากความต้องการจริ งของลูกค้าสาหรับของเสี ยที่
เกิดขึ้นทาให้เกิดต้นทุนที่มากขึ้นตามมา ปั ญหาชิน้ งานเสี ยที่เกิดขึ้นมี
หลายชนิ ดแต่ปัญหาที่มกั พบบ่อยได้แก่ โบโซะ(Boso) คือ ผิวของชิน้ งาน
มีความแห้งเกินไปและเกิดการไหม้ แตกร้าว(Broken) คือ ผิวของชิน้ งาน
มีรอยแตกหัก ความหนาไม่ตรงมาตรฐาน(THICKNESS) เดนท์
(DENT) ผิวของชิ้นงานไม่เรี ยบเป็ นรอยลักษณะคล้ายคลื่น โดยข้อมูล
ทั้งหมดอ้างอิงจากบันทึกสถิติขอ้ มูลการผลิตประจาเดือนมกราคมถึง
เดือนพฤษภาคม ปี 2553

คาสาคัญ เรซินออลเบลด ฮอทเพรส เดนท์ แฟคทอเรี ยลเต็มรู ป

Abstract
This project aims to decrease defects in Resin All Blade operation. Hot
Press process is selected because it has significantly contributed to the
product-defect rate,so called Dent.This project applies the full factorial
experiment to analyze three key factors.They are Temperature Pressure
and Pressure Keeping Time. The response is the number of defects.
Base on experimental results, all three factors affects the number of
defects .The proposed proper settings are pressure at 535 kgf/ ,
Temperature at 195ºC and Pressure Keeping time at 15 minutes
Keywords: Resin All Blade,Hot Press ,Dent ,Full Factorial

2. การออกแบบ และวิเคราะห์ ผลการทดลอง
ข้อมูลของชิ้นงานเสี ยที่เกิดขึ้น เมือ่ นามาจัดลาดับความสาคัญ
แล้วพบว่าชนิ ดของชิ้นงานเสี ยทีพ่ บมากที่สุดคือเดนฺ ท์ จึงได้ทาการ
ออกแบบการทดลองเพื่อทาการลดการเกิดเดนท์จากกระบวนการผลิต

2.1.การทดลอง

2.2การวิเคราะห์ ผลการทดลอง
สมมติฐานกรณี ทดสอบปั จจัยหลัก
H0
: ปั จจัยหลักไม่มีผลต่อการเกิดเดนท์
H1
: ปั จจัยหลักมีผลต่อการเกิดgfomN
สมมติฐานกรณี ทดสอบปั จจัยร่ วม
H0
: ปั จจัยร่ วมไม่มีผลต่อการเกิดเดนท์
H1
: ปั จจัยร่ วมมีผลต่อการเกิดเดนท์

ภาพที่ 1 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนทีไ่ ด้จากกการทดลอง
ในการวิเคราะห์พิจารณาปั จจัยร่ วมก่อนปั จจัยหลัก และเมื่อปัจจัยร่ วม
มีผลต่อการทดลองแล้วจะไม่คานึ งถึงปั จจัยหลักว่ามีผลต่อการทดลอง
หรื อไม่ และการทดสอบว่าสมมติฐานว่าจะปฏิเสธ H0 หรื อ ไม่ปฏิเสธ H0
นั้นจะดูที่ค่า P-value ว่ามีค่าน้อยกว่า Type-I error () หรื อไม่ ถ้า Pvalue น้อยกว่าค่า  จะปฏิเสธ H0 โดยการทดลองนี้ ใช้ระดับความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 90% ดังนั้นค่า  เท่ากับ 0.1 จากผลของโปรแกรมได้ทา
การวิเคราะห์ความแปรปรวน ซึ่งเห็นได้วา่ ปั จจัยร่ วมทั้ง 3 ตัว มีค่า Pvalue น้อยกว่า 0.1 ปั จจัยร่ วมทั้งสามตัวจึงทาการปฏิเสธ H0 โดย H0 คือ
ปั จจัยร่ วมไม่มีผลต่อจานวนของเสี ย
Normal Probability Plot of the Residuals
(response is Y)
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของชิ้นงานเสี ยที่เกิดขึ้นจึงได้ทาการ
ออกแบบการทดลองโดยทาการทดลองแบบแฟคทอเรี ยลเต็มรู ป เพื่อ
ทาการศึกษาปั จจัย 3 ปั จจัย มีการทาซ้ า 2 ครั้ง โดยในการทดลองแต่ละ
ครั้งจะทาโดยใช้ชุดตัวอย่างจานวน 10 ชิ้น โดยมีตวั แปรตอบสนองคือ
จานวนชิ้นงานเสี ยที่เกิดขึ้น ปั จจัยที่ทาการศึกษาได้แก่
อุณหภูมิที่ใช้ในการฮอทเพรส ทาการศึกษา 3 ระดับ คือ 175
ºC 185 ºC และ 195 ºC
แรงกดชิ้นงานที่ใช้ในการฮอทเพรส ทาการศึกษา 2 ระดับ คือ
535 kgf/ และ 565 kgf/
เวลาในการ hot press ฮอทเพรส ทาการศึกษา 2 ระดับคือ 15
นาที และ 20 นาที
ทาการทดลองทดลองแบบแฟคทอเรี ยลเต็มรู ป ข้อมูลทีไ่ ด้เป็ น
ชิน้ งานเสี ย ทาการทดลองทั้งหมด 24 ครั้ง พบว่างานแอ่นเกิดขึ้นมากที่สุด
ส่ วนชิน้ งานเสี ยชนิ ดอื่นเกิดขึ้นน้อยมากจึงไม่นามาวิเคราะห์ จากนั้นนา
ข้อมูลงานแอ่นทาเป็ นเปอร์ เซ็นต์ และวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมมินิ
แทบดังตารางที่ 4 ภายใต้ 90% ความเชื่อมัน่ (α = 0.1)
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ภาพที่ 2 กราฟการแจกแจงปกติของค่าผิดพลาด
การวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ ของปั จจัยร่ วมสังเกตจากกราฟ
ระหว่างระดับปั จจัยร่ วมของแต่ละปั จจัยซึ่งค่าตอบสนองจากการทดลอง
เป็ นจานวนชิ้นงานเสี ย ดังนั้นค่าระดับปั จจัยที่ดีที่สุดจึงเป็ นค่าระดับปั จจัย
ที่ทาให้เกิดชิ้นงานเสี ยที่ต่าที่สุด ดังนี้

2.3 การทดลองเพื่อยืนยันผลการทดลอง

Interaction Plot (data means) for Y
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ภาพที่ 2 กราฟผลกระทบร่ วมระหว่างเวลาและแรงกด

หลังจากได้ค่าของปั จจัยแต่ละค่าที่เหมาะสมแล้ว ได้ทาการ
ทดลองเพื่อทาการยืนยันผลการทดลองโดยได้ทาการทดลองกับชิน้ งาน
เพิ่มอีกจานวน 40 ชิ้น และเมื่อรวมกับชิ้นงานที่ได้ทาในขณะทาการ
ทดลอง 20 ชิ้น รวมเป็ น 60 ชิ้น พบว่าไม่พบชิ้นงานเสื ยเกิดขึ้นเลย จึง
สามารถยืนยันผลในเบื้องต้นได้วา่ ค่าของปั จจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ผล
การทดลองนั้นสามารถลดการเกิดชิ้นงานเสี ยที่เกิดขึ้นได้ แต่เนื่ องจาก
ข้อจากัดของทางบริ ษทั ในเรื่ องการทดสอบอายุการใช้งานของชิ้นงาน
ใหม่ ทาให้ทางบริ ษทั ยังไม่สามารถนาไปใช้งานได้จริ งได้ จึงยังไม่
สามารถระบุได้วา่ ค่าของข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ผลการทดลองเมื่อ
นาไปใช้งานจริ งจะสามารถลดชิ้นงานเสี ยที่เกิดจากกระบวนการผลิต
จริ งๆได้มากน้อยเพียงใด
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ภาพที่ 4 กราฟผลกระทบร่ วมระหว่างแรงกดและอุณหภูมิ

3. สรุป
จากปั ญหาที่เลือกทาการศึกษาคือการเกิดชิ้นงานเสี ยใน
กระบวนการผลิตเรซิ่นออลเบลดได้ทาการรวบรวมชนิ ดและข้อมูลของ
ชิ้นงานเสี ยที่เกิดขึ้น ทาให้ได้ทราบว่าชนิ ดของชิ้นงานเสี ยที่เกิดขึ้นมาก
ที่สุดคือเดนท์ จึงได้เลือกทาการศึกษาเดี่ยวกับเดนท์ โดยได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลโดยได้ทาการทดลองแบบแฟคทอเรี ยลเต็มรู ปโดย
ปั จจัยที่ได้ทาการศึกษาคือ อุณหภูมิในการฮอทเพรส แรงที่ใช้ในการฮอท
เพรสและเวลาที่ใช้ในการฮอทเพรส หลังจากทาการทดลองได้วเิ คราะห์
ผลการทดลองโดยปั จจัยที่มีผลคือปั จจัยร่ วมทั้งสามปั จจัยและได้ทาการ
ทดลองเพื่อยืนยันผลการทดลอง โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบกับวิธีการ
ปั จจุบนั ที่ทางบริ ษทั ทาดั้งนี้
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3.1ค่าของปัจจัยทีเ่ หมาะสม
เมื่อเทียบค่าของปั จจัยที่ได้จากการทดลองกับค่าเดิมที่ทางบริ ษทั ได้ใช้ใน
ปั จจุบนั ได้ดงั นี้
อุณหภูมิที่เหมาะสม 195 ºC จากเดิม 185 ºC
แรงกดชิ้นงานที่เหมาะสม 535 kgf/ จากเดิม 553 kgf/
เวลาที่ใช้ 15 นาที เท่ากับที่ใช้ในปั จจุบนั
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ภาพที่ 5 กราฟผลกระทบร่ วมระหว่างเวลาและอุณหภูมิ
จากกราฟผลกระทบร่ วมทุกภาพสามารถสรุ ประดับของแต่ละ
ปั จจัยที่เหมาะสมได้คือ
อุณหภูมิที่ใช้ในการ hot press คือ 195 ºC
เวลาที่ใช้ในการ hot press คือ 15 นาที
แรงกดชิน้ งาน 535 kgf/

3.2ชิ้นงานเสียทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทาการปรับปรุง
จากการทาการทดลองเพื่อยืนยันผลโดยใช้ค่าของแต่ละปั จจัยที่ได้จากการ
วิเคราะห์ผลการทดลองพบว่าไม่เกิดชิ้นงานเสี ยชนิ ดเดนท์เลยเมื่อเทียบ
กับค่าปั จจัยเดิมที่ใช้ซ่ ึงจะเกิดขึ้นประมาณ 5 % แต่วา่ ทางบริ ษทั ยังไม่
สามารถนาค่าของปั จจัยที่ได้ไปใช้ในการผลิตจริ งทันทีเนื่องจากต้องนา
ชิ้นงานไปตรวจสอบอายุการใช้งาน

ข้ อเสนอแนะ
1)ในการทดลองแต่ละชุดมีตวั อย่างชิ้นงานเพียง 10 ชิ้น ซึ่ง
อาจจะทาให้ผลการทดลองที่ได้ออกมามีความคลาดเคลื่อนได้
2)ในการทาการทดลองเพื่อยืนยันผลการทดลองนั้นได้
ทดสอบชิ้นงานเพียงแค่ 60 ชิ้น ซึ่งไม่พบชิ้นงานเสี ยเกิดขึ้น แต่เมื่อ
นาไปใช้ในการผลิตจริ งๆจานวนมากอาจจะพบชิ้นงานเสี ยเกิดขึ้นได้
3)การเกิดชิ้นงานเสี ยในกระบวนการนี้ ยงั มีอกี หลายชนิ ดทีย่ งั
ไม่ได้ทาการแก้ปัญหา จึงควรเร่ งหาวิธีในการลดการเกิดชิ้นงานเสี ย
ประเภทอื่นด้วย
4)จานวนชิ้นงานเสี ยที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในกระบวนการอืน่ ๆ
อีก จึงควรทาการควบคุมคุณภาพหรื อลดจานวนชิ้นงานเสี ยที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการอืน่ ๆด้วย
5)ในกระบวนการฮอทเพรสนี้ เกิดการเป็ นคอขวดขึ้น
เนื่ องจากมีเครื่ องฮอทเพรสน้อยทาให้มีกาลังการผลิตน้อย จึงอาจ
ทาการศึกษาความเป็ นไปได้เพื่อเพิม่ เครื่ องฮอทเพรส เพือ่ สามารถเพิม่
กาลังการผลิตได้
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