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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อเฉดสี
ของรถยนต์ในกระบวนการพ่นสีจริงของสีบรอนซ์ประเภทที่มีส่วนผสม
ของโลหะที่ทาให้เกิดประกายและทาการกาหนดระดับที่เหมาะสมของ
ปัจจัยนั้นๆเพื่อให้ลดปัญหาของเสียในกระบวนการพ่นสีโดยควบคุมให้
ค่าเดลต้า อี มีค่าต่ากว่า 1.4 โดยดาเนินการศึกษาหาปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อ
กระบวนการพ่นสีจริง จากนั้นออกแบบการทดลองแฟคทอเรียลบางส่วน
และวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉดสีใน
กระบวนการพ่นสีจริงนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลักคือ ระยะห่างในการพ่น
สีและปัจจัยร่วมคือ ความหนืดและอัตราการไหลของสี แรงดันลมที่ปืน
และอัตราการไหลของสี แรงดันลมที่ปืนและเวลาการเซ็ตตัวของสี และ
เวลาการเซ็ตตัวและความหนาของสี เมื่อทาการวิเคราะห์จากกราฟ
ผลกระทบหลักและผลกระทบร่วมพบว่านั้นค่าความหนืดอยู่ที่ 19 วินาที
แรงดันลมปืนที่ 3.5 บาร์ อัตราการไหลของสี ที่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ต่อนาที ระยะห่างในการพ่นสีที่ 30 เซนติเมตร เวลาในการเซ็ตตัวที่ 20
นาทีและความหนาของสีควรอยู่ในช่วงน้อยกว่า 16 ไมโครเมตร ทาการ
ปรับค่าของปัจจัยต่างๆตามที่ได้วิเคราะห์มาแล้วทาการทดลองเพื่อยืนยัน
ผลพบว่าจานวนของเสียที่เฉดสีไม่ได้มาตรฐานลดลงถึง 66.67 %ของ
ปริมาณของเสียเดิม
ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง
320,000 บาทต่อเดือน
คาสาคัญ

เดลต้า อี กระบวนการพ่นสีจริง แฟคทอเรียลบางส่วน

Abstract
This study aimed to investigate factors that affect the car's
color in the actual process of painting the bronze color with a mixture of
metal type that caused the sparks and the appropriate level of such
factors for to reduce waste in the process of painting controlled by the
Delta E values were lower than 1.4

The study of the factors expected to affect the actual process of
painting. Then use faction factorial design and analyze results obtained
showed main and interactions have influenced. State that main factor is
distance for spraying , interaction factors are viscosity and flow rate,
flow rate and air pressure, setting time and air pressure, setting time and
thickness. When analyzing the impact of the main effect plot and
interaction plot was found that the viscosity was 19 seconds, air
pressure at 3.5 bar ,the flow rate of 400 cubic centimeters of paint per
minute, distance of paint and 30 cm and setting time 20 minutes and the
thickness of paint should be in the range of less than 16 micrometers to
adjust the value of the various factors according to the analysis then
tested to confirm that amount of waste that is not the standard colors
reduced to 66.67% of the original waste. Which is expected to reduce
production costs by up to 320,000 baht per month.
Keywords: Delta E, Painting Process, Fraction Factorial.

1. บทนา
1.1. ความสาคัญและที่มาของโครงงาน
เนื่องจากบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์เป็นบริษัทที่ ทาการผลิต
และประกอบรถยนต์ ซึ่งมีกระบวนการทาสีรถให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานรวมอยู่ด้วย ในปัจจุบันมีสีที่ใช้ในการพ่นหลักๆอยู่ 7 สี และ
สามารถแบ่งประเภทของสีได้ 2 ประเภทคือ solid และ metallic จาก
กระบวนการพ่นสีได้พบของเสียเนื่องจากเฉดสีไม่ได้ตามมาตรฐานมีอยู่
30% ในส่วนของกระบวนการทาสีของตัวรถยนต์นั้นต้องมีการผสมสีให้
ได้มาตรฐานก่อนที่จะนาไปพ่นบนตัวถังรถ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยต่างๆที่
มีผลต่อคุณภาพสีในขณะพ่นอีกด้วย จึงต้องทาการวิเคราะห์หาค่า
มาตรฐานของปัจจัยที่อาจส่งผลต่อคุณภาพสีดังเช่น อัตราส่วนการผสม
ทินเนอร์ลงในสีที่เหมาะสมเนื่องจากอัตราส่วนการผสมให้ค่าความหนืด

ที่แตกต่างกัน อุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บสี อัตราการไหลของสีที่ออกจาก
ปืนพ่นสี แรงดันของปืนพ่นสี ระยะห่างระหว่างพนักงานพ่นกับตัวรถ
ระยะห่างของเวลาที่ใช้ในการพ่นสีจริงครั้งที่ 1 และ 2 รวมไปถึงค่าความ
หนาของสีอีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อ ค่าเฉดสี ที่ไม่เท่ากันจึงต้องทา
การควบคุมเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

1.2.

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเฉดสีและหาค่าที่
เหมาะสมในการควบคุมให้ delta E มีค่าต่ากว่า 1.4 โดยใช้เครื่อง Color
meter วัดค่า ซึ่งมีเป้าหมายในการลดจานวนของเสียให้ได้อย่างน้อย 50%
ของของเสียที่มีอยู่

1.3.

ขอบเขตของโครงงาน

ทาการศึกษาสีบรอนซ์เงินแบบ metallic (สีที่มีส่วนผสมของโลหะ
เพื่อให้เกิดประกาย) ในส่วนของกระบวนการผสมสีก่อนทาการพ่นและ
กระบวนการพ่นสีจริง โดยมีตัวแปรต้นที่สนใจศึกษาดังนี้
1. ค่าความหนืด
ที่อยู่ในช่วง 17 – 19 sec
2. ความหนาของสีจริง
ที่อยู่ในช่วง 12 – 16 µm
3. เวลาในการเซ็ทตัวของสี
ที่อยู่ในช่วง 7 – 20 min
4. ระยะห่างการพ่นสี
ที่อยู่ในช่วง 30 – 50 cm
5. แรงดันลมที่ปืนพ่น
ที่อยู่ในช่วง 3 – 5 bar
6. อัตราการไหลของสี
ที่อยู่ในช่วง 400 – 500 c.c. / min
และตัวแปรตามที่ศึกษาคือ ค่า delta E ที่วัดได้จากเครื่อง Color meter

2. ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.1.

วิเคราะห์หาปัญหาและศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการพ่นสีให้เฉดสีได้มาตรฐาน

ทาการศึกษาหาปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อตัวแปร
ตอบสนองมากที่สุด โดยอาศัยแผน แผนภูมิก้างปลา ชี้บ่งปัจจัยที่เกิด จาก
คน เครื่องจักร วัตถุดิบและวิธีการทางาน

2.2.

ตารางที่ 1 ระดับปัจจัยสาหรับการทดลอง

ออกแบบการทดลอง

ออกแบบการทดลองโดยใช้การทดลองแบบแฟคทอเรียล
บางส่วนเพื่อลดจานวนการทดลองลง ทาการกาหนดระดับของแต่ละ
ปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อค่าเฉดสีซึ่งได้จากการวิเคราะห์แผนภูมิก้างปลา
โดยกาหนดปัจจัยออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับสูง (+1) และระดับต่า (-1)
ดังตารางที่ 1

2.3.

ตัวแปรตอบสนอง

ตัวแปรตอบสนองสาหรับการทดลองครั้งนี้คือ ค่า Delta E ซึ่ง
เป็นค่าที่บอกระดับของเฉดสี สามารถวัดได้จากเครื่อง Color meter โดย
วัดที่มุมตกกระทบ 45 องศา

2.4.

วิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลค่าเฉดสี

จากผลการทดลองสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้โปรแกรม
Minitab เพื่อหาตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน ภายใต้ความเชื่อมั่น 95%
หรือที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
สมมติฐานกรณีทดสอบปัจจัยหลัก
H0 : ปัจจัยหลักไม่มีผลต่อค่าเฉดสีในกระบวนการพ่นสีจริง
H1 : ปัจจัยหลักมีผลต่อค่าเฉดสีในกระบวนการพ่นสีจริง
สมมติฐานกรณีทดสอบปัจจัยร่วม
H0 : ปัจจัยร่วมไม่มีผลต่อค่าเฉดสีในกระบวนการพ่นสีจริง
H1 : ปัจจัยร่วมมีผลต่อค่าเฉดสีในกระบวนการพ่นสีจริง
สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉดสีประกอบด้วยปัจจัยหลักคือ
ระยะห่างในการพ่น และปัจจัยร่วมที่มีผลต่อค่าเฉดสีคือ ความหนืดและ
อัตราการไหลของสี แรงดันลมและอัตราการไหลของสี แรงดันลมและ
เวลาการเซ็ตตัวของสี เวลาการเซ็ตตัวของสีและความหนา แสดงค่า
P-value ได้ดังนี้
Distance
มีค่า p-value เท่ากับ 0.009
Viscosity*Flow Rate มีค่า p-value เท่ากับ 0.003
Air Pressure*Flow Rate มีค่า p-value เท่ากับ 0.027
Air Pressure*Setting Time มีค่า p-value เท่ากับ 0.017
Setting Time*Thickness มีค่า p-value เท่ากับ 0.016

2.5.

การวิเคราะห์การถดถอย

เมื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉดสีแล้วสามารถสร้างสมการ
ถดถอยเพื่อพยากรณ์ค่าในอนาคตได้
โดยใช้ตารางวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ภายใต้ความเชื่อมั่น 95% หรือที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตรวจสอบสมมติฐานดังนี้

สมมติฐานกรณีทดสอบสมการถดถอย
H0
: สมการถดถอยไม่สามารถสร้างได้
H1
: สมการถดถอยสร้างได้

Interaction Plot for Delta E
Data Means
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จากตารางที่
2 พบว่าผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน จะเห็นว่า
ค่า P-value ของ Regression มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนั้น
ปัจจัยเหล่านี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉดสีได้และสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉดสีและปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉดสีทั้งหมด
ได้ดังสมการที่ 1

Delta E = 1.02 + 0.0220 Distance - 0.0466
Setting Time - 0.4950 Thickness - 0.000083
(Viscosity*Flow Rate) + 0.0603 (Setting
Time*Thickness)+ 0.000727 (Air Pressure*
Flow Rate) - 0.0199 (AirPressure*Setting Time) (1)
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ภาพที่ 2

กราฟผลกระทบร่วมของปัจจัยความหนืดและ
อัตราการไหลของสี
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความแปรปรวนสาหรับทดสอบสมการถดถอย
Source
DF
SS
MS
F
P
Regression
7
6.4632 0.9233 2.87 0.025
Residual Error 24
7.7218 0.3217
Total
31 14.1850
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ภาพที่ 3

กราฟผลกระทบร่วมของปัจจัยแรงดันลมที่ปืนและ
อัตราการไหลของสี
Interaction Plot for Delta E
Data Means

1.9

วิเคราะห์หาระดับของปัจจัยที่เหมาะสม

พิจารณาเลือกระดับของปัจจัยที่ทาให้ค่า Delta E มีค่าต่าที่สุด
จากกราฟผลกระทบหลักและกราฟผลกระทบร่วม
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าเฉดสีคือ
ระยะห่างในการพ่นสี สามารถสร้างกราฟผลกระทบหลักได้ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 4 กราฟผลกระทบร่วมของปัจจัยแรงดันลมที่ปืนและ
เวลาการเซ็ตตัวของสี
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กราฟผลกระทบหลักของปัจจัยระยะห่างในการพ่นสี

เมื่อวิเคราะห์หาระดับที่เหมาะสมของปัจจัยร่วมทั้ง 4 เทอม
จากกราฟผลกระทบร่วมสามารถอธิบายได้จากภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 5 ดังนี้

Mean

1.1

ภาพที่ 1
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Time
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ภาพที่ 5 กราฟผลกระทบร่วมของปัจจัยเวลาการเซ็ตตัวและ
ความหนาของสี

จากภาพที่
1 ถึง 5 สรุปได้ว่า หากต้องการให้ค่า Delta E มีค่าต่า
ที่สุด ควรที่จะกาหนดระดับของปัจจัยต่างๆดังนี้ ระดับของปัจจัยความ
หนืดที่ 19 วินาที แรงดันลมที่ปืนที่ 3.5 บาร์ ระยะห่างในการพ่นสีที่ 30
เซนติเมตร อัตราการไหลของสีที่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที เวลา
การเซ็ตตัวของสีที่ 20 นาที และความหนาของสีที่ น้อยกว่า
16
ไมโครเมตร

3. สรุป
จากออกแบบการทดลองที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยทา
การทดลองแฟคทอเรียลบางส่วน 26-1 เพื่อลดจานวนการทดลองลง ซึ่งไม่
ทาการทดลองซ้าพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อค่าเฉดสีจาแนกออกเป็นปัจจัยหลัก
คือ ระยะห่างในการพ่นสี และปัจจัยร่วมคือ ความหนืดและอัตราการไหล
ของสี แรงดันลมที่ปืนและอัตราการไหลของสี แรงดันลมที่ปืนและเวลา
การเซ็ตตัวของสี เวลาการเซ็ตตัวและความหนาของสี เมื่อทาการศึกษา
โดยใช้กราฟผลกระทบหลักและกราฟผลกระทบร่วมเพื่อหาระดับของ
ปัจจัยที่เหมาะสม สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับที่เหมาะสมของปัจจัยต่างๆ
ปัจจัย
ระดับที่เหมาะสม
หน่วย
Viscosity
19
วินาที
Air Pressure
3.5
บาร์
Distance
30
เซนติเมตร
Flow Rate
400
ลูกบาศก์เซนติเมตร/นาที
Setting Time
20
นาที
Thickness
<16
ไมโครเมตร
นอกจากนั้นได้ทาการทดลองเพื่อยืนยันผลบนแผ่นโลหะทดลอง
จานวน 20 แผ่นที่ผ่านกระบวนการพ่นสีจริงตามเงื่อนไขที่วิเคราะห์
มาแล้วนาข้อมูลผลการทดลองมาสร้าง 95% ช่วงความเชื่อมั่นของค่า
Delta E เฉลี่ยทาให้ทราบว่าค่า Delta E จะอยู่ในช่วง (0.7251, 1.1379) ใน
การทดลองนั้นพบแผ่นโลหะทดลองจานวน 2 แผ่น ที่มีค่าเฉดสีสูงกว่า
มาตรฐาน คิดเป็นของเสียในกระบวนการผลิต 10% และจากข้อมูลใน
อดีตเดิมมีของเสียอยู่ 30% นั่นคือ ผลการออกแบบการทดลองในครั้งนี้
สามารถลดจานวนของเสียลงได้ 66.67% ของปริมาณของเสียเดิมที่มีอยู่
หากมีปริมาณการผลิตอยู่ในระดับปกติ คาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การผลิตลงได้ประมาณ 320,000 บาทต่อเดือน
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