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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดปจจัยและระดับของปจจัยของแตละปจจัย เพื่อจะลดปญหาการ
เสียรูปของกรอบยึดในกระบวนการประกอบชิ้นสวนหนาจอโทรศัพทมือถือ ขั้นตอนการดําเนินงานเริ่มตนจาก
การใชแผนภูมิเหตุและผลวิเคราะหหาสาเหตุที่เปนไปไดที่สงผลตอการเสียรูปของกรอบยึด โดยการระดมสมอง
จากผูเชี่ยวชาญและพิจารณาเลือกปจจัยที่มีลําดับความสําคัญ 5 ลําดับแรกมาทําการศึกษาและวิเคราะหห า
ปจ จั ย ต า งๆที่ สงผลต อ คุ ณภาพของชิ้ น งานด วยการออกแบบการทดลองแบบ Plackett-Burman ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญที่ 0.05 ปจจัยที่ทําการศึกษาทั้ง 5 ปจจัยไดแก ความเร็วในการเคลื่อนที่ของกรอบยึดออกจากแทนรอง,
องศาของมุมแทนรอง, องศาของทิศทางแผนฟลมหลังจากการแยกจากกรอบยึด , ระยะกรอบยึดที่ยืดออกจาก
แทนรองเพื่ อรอหั วจับหยิบ และระยะความสูงที่ หัวจับ หยิบกรอบยึ ด ผลการทดลองจาก Plackett-Burman
พบวาปจจัยที่มีผลตอการเสียรูปของกรอบยึดที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแกความเร็วในการเคลื่อนที่ของกรอบยึด
ออกจากแทนรองและระยะความสูงที่หัวจับหยิบกรอบยึด หลังจากนั้นนําปจจัยทั้ง 2 พิจารณาดวยการออกแบบ
การทดลองแบบ 3k Factorial Design โดยกําหนดปจจัยเป น 3 ระดับและผลจากการวิเคราะหพบวาคา ที่
เหมาะสมที่สุดคือที่ระดับความเร็วในการเคลื่อนที่ของกรอบยึดออกจากแทนรองเทากับ 140.0 mm/s และที่
ระยะความสูงที่หัวจับหยิบกรอบยึดเทากับ 0.045 mm สามารถลดปริมาณของเสียจากเดิม 8.65% เหลือเพียง
3.29% สงผลใหสามารถลดมูลคาความสูญเสียไดถึง 5.25%
คําสําคัญ : การเสียรูปของกรอบยึด การออกแบบการทดลอง Plackett-Burman 3k Factorial Design
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Abstract
The objective of this research was to identify an optimal factor and level of each factor in
order to reduce the deformation problem of shading sheet in the mobile phone display
component assembly process. The research methodologies began with identifying the possible
root cause of deformation problem with cause and effect diagram and experts brainstorming. The
top five important factors were selected and analyzed by Plackett-Burman design at a significant
level of 0.05. The five impact factors were included feeding speed of pickers, angle of edge of
feeding table, angle of plate from feeding table, distance of shading sheet from the edge of feeding
table, and height between picker and feeding table. The result illustrated that only two factors;
feeding speed of pickers and height between picker and feeding table have a statistically significant
impact on deformation at a significant level of 0.05. The 3k factorial design with response optimizer
was then consequently applied to analyze. The result showed that the optimal level of feeding
speed of pickers and height between pickers and feeding table were 140.0 mm/s and 0.045 mm.,
respectively. After implementation, the deformation of shading sheet decreased from 8.65% to
3.29% leading to company’s loss value reduction with 5.25%.
Keyword : Deformation, Design of Experiments, Plackett-Burman, 3k Factorial Design

1. บทนํา
สมารทโฟนเปนหนึ่งในอุปกรณสื่อสารที่ไดรับความนิยมและมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดภายในไมกี่สิบป
ที่ผานมา หนาจอ (Display) คือหนึ่งในองคประกอบที่สําคัญที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง การผลิตหนาจอโดย
สวนใหญ จะเปนหนาจอที่เรียกวา “แบล็ คไลท (Back light)” เปน หน าจอที่ใช แสงจากหลอด LED (lightemitting diode) เพื่อใหความสวางแกผูใชงาน
ในการทดลองครั้ งนี้ ไ ดทํ าการศึก ษาที่ก ระบวนการการผลิ ตหน าจอเปน หลั ก ซึ่งเปน กระบวนการที่ ใ ช
หุนยนตในการประกอบหนาจอ โดยสามารถแบงออกเปน 2 กระบวนการ คือ กระบวนการประกอบยอยและ
กระบวนการประกอบหลัก เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการประกอบหลักมีราคาคอนขางสูง และมีปริมาณ
ของเสี ยสู งเมื่ อ เที ย บกั บกระบวนการประกอบย อย จึงสนใจกระบวนการประกอบหลัก เปน สํ าคั ญ และเมื่ อ
พิจารณาในแตละสถานีของกระบวนการประกอบหลัก ประกอบดวย 4 สถานีคือ Diffuser, Spacer, Prism
Sheet และกรอบยึด (Shading sheet) โดยสถานีที่เกิดขอบกพรองมากที่สุดคือสถานีการประกอบกรอบยึด ดัง
แสดงในตารางที่ 1 ซึ่งมีของเสียทั้งหมด 37,137 ชิ้น จากของเสียทั้งหมด 45,833 ชิ้นหรือคิดเปน 81% จากของ
เสียทั้งหมด เนื่องจากตัววัตถุดิบมีลักษณะเปนกรอบกาวกลวง ทําใหเกิดการเสียรูปไดงาย
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของเสียตอเดือนในกระบวนการประกอบกรอบ ตั้งแต เมษายน - สิงหาคม 2558
สถานี
Diffuser
Spacer
Prism Sheet
Shading Sheet

ของเสียเฉลี่ย (ชิ้น)/เดือน
1,765
4,779
2,152
37,137

% ของเสียเฉลี่ย/เดือน
0.41
1.11
0.50
8.65

จากปญหาดังกลาวทําใหกระบวนการผลิตมีตนทุนที่เพิ่มมากขึ้น เสี่ยงที่จะทําใหองคกรอยูในสภาวะขาดทุน
ได ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะลดปริมาณของการเสียรูปของกรอบยึดลงใหไดอยางนอย 50.0% จาก
ปริมาณของเสียเฉลี่ยตอเดือนเดิมที่ 8.65% ดวยเทคนิคการออกแบบการทดลอง (Design of Experiments:
DOE) เทคนิคนี้เปนเครื่องมือทางสถิติที่นิยมนํามาใชในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาไดอยาง
มีป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยศึ กษาการเปลี่ ย นแปลงของตั วแปรตอบสนอง (Response Variable) และเมื่ อทราบ
ความสัมพันธจะสามารถออกแบบคาของปจจัยใหเปนไปตามที่ตองการได [1] อยางไรก็ตามเทคนิคการทดลอง
แบบแฟคทอเรียล ที่นิยมนําไปประยุกตในการหาสภาวะที่เหมาะสมในวงการอุตสาหกรรม ไดแกการทดลอง 2k
แฟคทอเรียลแบบเพิ่มจุดกึ่งกลาง ซึ่งสามารถประยุกตใชเมื่อพื้ นฐานของการทดลองแบบแฟคทอเรียลมีจํานวน
การทดลองที่ไมมากนัก สามารถสรุปผลการศึกษาดวยนัยสําคัญทางสถิติและงายตอความเขาใจเพื่อนําไปใชใน
เชิงปฏิบัติ ดังตัวอยาง การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปดวยความรอนถาดบรรจุฮารดดิสก 2.5 [2] ซึ่งนํา
ปจจัยที่มีลําดับความสําคัญ 3 อันดับแรกมาทําการพิจารณา โดยใชเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบเชิง
แฟคทอเรียล 2K (2K Factorial Design) ซึ่งไดทดลองแบบ 23 ออกแบบใหใช Full Factorial และทําซ้ํา 2 ครั้ง
ซึ่งผลการทดลองสามารถลดของเสียจากเดิม 3.53% เหลือเพียง 0.93%
นอกจากนี้การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล ยังถูกนําไปใชในการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม
สําหรับการเคลือบแลกเกอรบนแผนเหล็ กเคลือบดีบุก [3] โดยใชห ลักการทดลองแบบแฟคทอเรียลที่เพิ่มจุ ด
กึ่งกลาง ประกอบดวย 3 ปจจัย ซึ่งผลการวิเคราะหไดนํามาหาสภาวะที่เหมาะสมโดยใช การวิเคราะหผลลัพธที่
เหมาะสม (Response Optimizer) ซึ่งสามารถสรุปไดวา น้ําหนักแลกเกอรตอพื้นที่ 8.5 กรัมตอตารางเมตร
อุณหภูมิบม 125 องศาเซลเซียส เวลาที่ใชบม 13 นาที เปนสภาวะที่เหมาะสมมากที่สุด เทคนิคการออกแบบการ
ทดลองแบบเชิงแฟคทอเรียล 2K (2K Factorial Design) และ3K (3K Factorial Design) ยังถูกนําไปใชลด
ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตพลาสติก ปจจัยที่สงผลเหลือ 2 ปจจัยจาก 3ปจจัย คืออุณหภูมิในการหลอม
PVC ที่ Mixing Rolls 180 องศาเซลเซียส และปริมาณเศษพีวีซีแผนที่นํากลับมาหลอมใหมที่ Mixing Rolls 30
กิโลกรัม/Batch เมตร ซึ่งทําใหสามารถลดจํานวนผลิตภัณฑที่ไมผานขอกําหนดการตรวจสอบประเภทเม็ดพีวีซีไม
หลอมละลาย ที่เกิดขึ้นบนผิวผลิตภัณฑลงได 73.08 เปอรเซ็นต [4]
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2. วิธกี ารวิจัย
2.1 การคัดกรองปจจัยเบื้องตน
ปญหาในการวิจัยครั้งนี้คือ การเสียรูปของกรอบยึด ซึ่งลักษณะของกรอบยึดที่ดีจะไมบิดเบี้ยวและมี
รูปทรงสี่เหลี่ยมของกรอบชัดเจนดังแสดงในรูปที่ 1 โดยปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอการเสียรูปของกรอบยึดจะถูก
นํามาเก็บรวบรวมและคัดกรองปจจัยเบื้องตนโดยการระดมสมองจากผูเชี่ยวชาญ กระบวนการประกอบหลักนั้น
สามารถอธิบายลําดับขั้นตอนไดตามรูปที่ 2 ซึ่งสถานีกรอบยึดจะเปนสถานีสุดทายในกระบวนการประกอบหลัก
กอนจะเปนชิ้นงานที่สมบูรณ

รูปที่ 1 ลักษณะของกรอบยึด;
(ก) ลักษณะกรอบยึดที่ดี, (ข) ลักษณะกรอบยึดเสียรูป

รูปที่ 2 ลําดับขั้นตอนของกระบวนการประกอบหลัก
ขั้นตอนของการประกอบกรอบยึด เริ่มจากหัวจับจะเคลื่อนที่ในแนวแกน Z ลงมาหยิบจับกรอบยึดใน
ตําแหนงที่กําหนดไว จากนั้นกรอบยึดและหัวจับจะเคลื่อนที่ไปในแนวแกน Y ดวยอัตราเร็วที่เทากันอยางสม่ําเสมอ
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หัวจับจะใชลมดูด (Vacuum) ในการหยิบจับกรอบยึดขึ้นมาเพื่อแยกออกจากแผนฟลม ณ ตําแหนงสุดทายของ
แทนรอง หัวจับที่มีกรอบยึดจะถูกตรวจสอบลักษณะทางกายภาพโดยกลองตรวจสอบ เพื่อเปรียบเทียบภาพ ณ
ปจจุบันเปนไปตามภาพมาตรฐานหรือไม หากกรอบยึดมีลักษณะที่ดีและเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หัวจับจะ
นํากรอบยึดมาประกอบบนแลมแชสซิส [แลมแชสซิส (Lam-Chassis) มีลักษณะเปนแผนโลหะสี่เหลี่ยมผืนผา
เปน วัสดุ ที่ใ ชเพื่ อเพิ่ มความแข็ งแรงให กับ หนา จอ ไม บิดงอไดงา ย] และถูกส งไปยังสายพานลํา เลีย งต อไป ซึ่ ง
รูปแบบของการประกอบจะแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ขั้นตอนของการประกอบกรอบยึดลงบนชิ้นงาน
การคัดกรองปจจัยเบื้องตน เปนการวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหเกิดการเสียรูปของกรอบยึด ซึ่งในขั้นตอนนี้
มีการระดมความคิดเห็น จากทีมงานวิ ศวกรที่ มีป ระสบการณ และมี ความเชี่ย วชาญในกระบวนการผลิ ต เพื่ อ
รวมกันวิเคราะหคนหาสาเหตุและปจจัยที่มีผลตอการเกิดของเสียดวยแผนผังกางปลา หลังจากมีการกรองปจจัย
เบื้อ งตน แลว ปจ จัย ที่มีอิ ทธิพ ลตอ การเสี ยรูป ของกรอบยึด จะถูกออกแบบการทดลองด วยเทคนิ ค PlackettBurman แทนแผนการทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูป เนื่องจากจะตองมีคาใชจายสูง ตองใชเวลาและทรัพยากรมาก
แผนการทดลองแบบ Plackett & Burman จึงเปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมาก กวาเนื่องจากเปนการลดรูปลง
จากการทดลองแฟคทอเรียลเต็มรูปในสัดสวนของจํานวนระดับปจจัย จึงนิยมนํามาใชในการคัดเลือกปจจัยออก
บางสว น เพื่ อ ลดจํ า นวนป จ จัย ลงเหลื อ เฉพาะป จ จั ยที่ สํา คัญ (มีอิ ท ธิ พ ลต อ ตัว แปรตอบสนอง) [5] โดยจะ
ทําการศึกษาปจจัยละ 2 ระดับ คือ ระดับต่ํา (Low) และระดับสูง (high) เพื่อหาปจจัยที่มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
เมื่อสามารถกําหนดระดับปจจัยไดครบถวนแลว ก็ จะนําปจจัยมาทําการทดลองตามขอมูลที่กําหนด และเมื่อได
ปจจัยที่มีนัยสําคัญแลว จะนําปจจัยเหลานั้นไปทดสอบดวยเทคนิคการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบ
สามระดับ (3k Factorial Design) เพื่อหาระดับปจจัยที่เหมาะสม การทดลองนี้จะกําหนดระดับของปจจัยเปน 3
ระดับ คือ ระดับต่ํา (Low) ระดับกลาง (Medium) และระดับสูง (High) ทั้งนี้นําระดับของปจจัยที่ไดทําการ
ทดลองเบื้องตนมากําหนดคาระดับกลาง
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2.2 การวิเคราะหผลการทดลองและหาสภาวะที่เหมาะสม
จากการทดลองจากการทดลองเชิงแฟกทอเรียลแบบสามระดับ (3k Factorial design) ผลการ
ทดลองทั้งหมดที่ไดจะถูกนําไปวิเคราะหดวยเทคนิค Response Optimizer เพื่อหาระดับปจจัยที่เหมาะสมกับ
การเกิดของเสียอันเนื่องมาจากการเสียรูป ในกระบวนการการประกอบกรอบยึด โดยศึกษาระดับปจจัยที่มีผล
อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2.3 การเปรียบเทียบผลกอนและหลังปรับปรุง
ในขั้นตอนนี้เปนการนําผลที่ไดจากการออกแบบการทดลอง มาทําการทดลองจริงตามรูปแบบการ
ผลิต ณ ปจจุบัน โดยจะเริ่มทดลองจริงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับปริมาณของเสียเฉลี่ยตอ
เดือนที่เกิดขึ้นที่สถานีกรอบยึด ตั้งแตเดือน เมษายน ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่มีคาเทากับ 8.65%

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการคัดกรองปจจัยเบื้องตน
หลังจากมี การระดมสมองและวิ เคราะหห าสาเหตุ รว มกั บทีมวิศ วกรผู มีป ระสบการณใ นด านการ
ออกแบบและกระบวนการผลิตแลว พบวามีทั้งหมด 5 ปจจัยที่นาจะมีอิทธิพลตอการเสียรูปอยางมีนัยสําคัญ
ระดับของปจจัยนั้นๆจะระบุในตารางที่ 2 (สถานีการประกอบกรอบยึดไดใชคาที่ระบุดังตารางที่ 2 เปนคาที่ใช
จริงในการผลิต) เพื่อใชหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเสียรูปของกรอบยึด โดยนํามาดําเนินการทดลองเบื้องตนโดย
ใช ก ารทดลองแบบ Plackett-Burman เพื่ อ ทดสอบถึ งความมี นั ย สํ า คั ญ ของป จ จั ย ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยจะ
ประกอบดวย 5 ปจจัย แตละปจจัยมี 2 ระดับ และทดลองซ้ําที่ระดับปจจัยตาง ๆ เปนจํานวน 2 Replicate
จํานวนที่ใชทดสอบทั้งหมดรวม 24 ครั้ง
ตารางที่ 2 ระดับของปจจัยที่ใชในการทดลอง
ปจจัย

สัญลักษณ

ระดับต่ํา
(Low)

ความเร็วในการเคลื่อนที่ของกรอบยึดออกจากแทนรอง

A

100.0

องศาของมุมแทนรอง
องศาของทิศทางแผนฟลมหลังจากแยกจากกรอบยึด
ระยะกรอบยึดที่ยืดออกจากแทนรอง เพื่อรอหัวจับหยิบ
ระยะความสูงที่หัวจับหยิบกรอบยึด

B
C
D
E

3.0
90.0
0.0
0.025
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ระดับของปจจัย
ระดับสูง
หนวย
(High)
(Unit)
มิลลิเมตร/
140.0
วินาที
5.0
มิลลิเมตร
45.0
องศา
5.0
มิลลิเมตร
0.045
มิลลิเมตร
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รูปที่ 4 การตรวจสอบคุณสมบัติของขอมูลของการทดลองแบบ Plackett-Burman
จากรูปที่ 4 เปนการตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการทดลอง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
ขอมูลที่ได แสดงใหเห็นวาการตรวจสอบสวนตกคาง (Residual) ของขอมูล (ซายบน) ขอมูลอยูใกลเคียงกับเสน
ปกติ จุดตัดจะเรียงตัวกันเปนแนวเสนตรง และลักษณะการเกิดจุดจะตองไมกระจุกเปนกลุมๆ สามารถอนุมานได
วา ขอมูลนี้มีความเหมาะสม และจากกราฟ Versus Fitted Value (ขวาบน) เปนการการตรวจสอบความเปน
อิสระ (Independent) โดยดูจากการกระจายของจุดที่แทนขอมูล ซึ่งจากลักษณะของกราฟสามารถอธิบายไดวา
มีการกระจายอยางเปนอิสระตอกัน สําหรับขอมูลจากกราฟ Versus Order (ขวาลาง) เปนการตรวจสอบความ
เสถี ย รของความแปรปรวน(Variance stability) โดยใช แ ผนภู มิก ารกระจายของค า ความคลาดเคลื่ อ น
(Residual) ในแตละระดับของปจจัย ซึ่งพบวา สวนตกคางมีการกระจายตัวสม่ําเสมอทั้งทางบวกและทางลบ
แสดงวาขอมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพบวามีเพียงสองปจจัยที่มีคา P-Value นอยกวา α = 0.05 แสดงวาทั้ง
2 ปจจัย มีผลตอปริมาณของเสียในกระบวนการประกอบกรอบยึดที่ระดับมีนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งปจจัยที่มีผลตอ
ปริมาณของเสียในกระบวนการประกอบคือ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของกรอบยึดออกจากแทนรอง (A) และ
ระยะความสูงที่หัวจับหยิบกรอบยึด (E) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหดวยเทคนิค Plackett-Burman ของปจจัยทั้ง 5

3.2 ผลการทดลองแบบ 3k Factorial design
เมื่อทราบปจจัยที่มีผลตอปริมาณของเสียในกระบวนการประกอบกรอบ แลวไดดําเนินการทดลอง
โดยใชการทดลองแบบ 3k Factorial Design โดยขั้นตอนการทดสอบ จะประกอบดวย 2 ปจจัย แตละปจจัยมี 3
ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 และทดลองซ้ําที่ระดับปจจัยตางๆเปนจํา นวน 2 Replicate จํานวนที่ใชทดสอบ
ทั้งหมดรวม 18 ครั้ง
ตารางที่ 4 ปจจัยและคุณลักษณะปจจัยปอนเขา

ปจจัย

สัญลักษณ

ระดับของปจจัย
ระดับ ระดับ ระดับ
ต่ํา
กลาง
สูง

หนวย

1. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของกรอบยึด
ออกจากแทนรอง

(A)

100.0

120.0

140.0

มิลลิเมตร/วินาที

2. ระยะความสูงที่หัวจับหยิบกรอบยึด

(E)

0.025

0.035

0.045

มิลลิเมตร
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รูปที่ 5 การตรวจสอบคุณสมบัติของขอมูลการทดลองแบบ 3k Factorial Design
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการทดสอบแบบ 3k Factorial design
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จากรูปที่ 5 จะเห็นไดการกระจายตัวของคาสวนตกคาง (Residuals) (ดานซายบน) มีการกระจายตัว
ตามแนวเสนตรง ทําใหประมาณไดวาคาสวนตกคาง (Residuals) มีการแจกแจงแบบปกติ และการกระจายตัว
ของคาสวนตกคาง (Residuals) (ดานบนขวา) มีรูปแบบที่เปนอิสระ ไมมีรูปแบบที่แนนอน แสดงใหเห็นวาคา
สวนตกคาง (Residuals) มีความเปนอิสระตอกัน (Independent) และผลการตรวจสอบความเสถียรของ σ2
(Variance Stability) (ดานลางขวา) พบวา คาสวนตกคาง (Residuals) มีคาใกลเคียงกันในแตละตําแหนง และ
ไมพบวารูปแบบการกระจายตัวของคาสวนตกคาง (Residuals) มีลักษณะเปนแนวโนมแตอยางใด จึงสรุปวา
ขอมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของกรอบยึดออกจากแทนรอง (A) และระยะความสูงที่หัวจับหยิบกรอบยึด
(E) แตละปจจัยมีคา P-Value นอยกวา α = 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 5 จึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยทั้งสองมี
ผลปริมาณของเสียในกระบวนการประกอบกรอบยึด ที่ระดับนัยสําคัญ α = 0.05 และในสวนของ A*B นั้น ได
คา P-Value มากกวา α = 0.05 แสดงวา 2 ปจจัยไมมีปฏิสัมพันธรวมกัน นั่นคือ ปจจัยความเร็วในการเคลื่อนที่
ของกรอบยึดออกจากแท นรองและปจจัย ระยะความสูงที่หัว จับหยิบกรอบยึ ดไมมีปฏิสัมพัน ธรวมกันที่ ระดั บ
นัยสําคัญที่ 0.05
3.3 ผลการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม
จากการวิเคราะหเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของทั้ง 2 ปจจัย พบวาความเร็วในการเคลื่อนที่ของกรอบ
ยึดออกจากแทนรองเทากับ 140.0 มิลลิเมตร/วินาที และระยะความสูงของหัวจับเทากับ 0.045 มิลลิเมตร เปน
สภาวะที่เหมาะสมในขอบเขตของขอมูลที่ศึกษาและอยูในขอกําหนดระหวางผูผลิตกับผูซื้อ ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 คาการวิเคราะหระดับที่เหมาะสมที่กําหนด
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3.4 ผลการเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง
เพื่อเปนการยืนยันผลวาจุดเหมาะสมที่ไดจากผลการวิจัยเปนสภาวะการทํางานใหมที่ดีกวาเดิม จึงนํา
คาที่ไดมาทดสอบใชจริงเปนระยะเวลา 1 เดือน (เมษายน พ.ศ. 2559) และนําขอมูลจํานวนของเสียกอนการทํา
วิจัยมาเปรียบเทียบกับขอมูลของเสียหลังการทําวิจัย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบจํานวนของเสียของการ
ทํางานในสภาวะเดิม กับจํานวนของเสียของการทํางานในสภาวะใหมสามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลกอน-หลังปรับปรุง
ดัชนีชี้วัด
ยอดการผลิต เฉลี่ย (ชิ้น)
ของเสียเฉลี่ย (ชิ้น)
มูลคาของเสียเฉลี่ย (บาท/เดือน)
% ของเสียเฉลี่ย

กอนปรับปรุง
426,267
36,404
125,596
8.54%

หลังปรับปรุง
410,835
13,520
46,644
3.29%

% การปรับปรุง
5.25%

จากตารางที่ 6 เปนการเปรียบเทียบปริมาณของเสียกอนและหลังมีการนําผลการทดลองไปประยุกตมาใช
จะเห็นไดวาสภาพการดําเนินงานกอนปรับปรุง ชวงเดือนเมษายน 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2559 นั่นมีคาเฉลี่ย
ของปริมาณการผลิต เทา กับ 426,267 ชิ้นต อเดื อนและมีป ริมาณของเสีย เฉลี่ย ที่ 36,404 ชิ้นต อเดือ น คิ ดเป น
อัตราของเสียเฉลี่ยที่ 8.54% และคิดเปนมูลคาความสูญเสียเฉลี่ยเทากับ 125,596 บาทตอเดือน ซึ่งหลังจากการ
ปรับปรุงโดยปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของกรอบยึดออกจากแทนรองเทากับ 140.0 มิลลิเมตร/วินาที และ
ระยะความสูงของหัวจับเทากับ 0.045 มิลลิเมตร ผลที่ไดพบวาอัตราของเสียเฉลี่ยลดลงจาก 8.54% เปน 3.29%
สามารถลดลง 5.25% หรือประมาณ 80,000 บาทตอเดือน

4. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการวิจัย
จากการระดมสมองและเลือกปจจัยที่นํามาศึกษา 5 ปจจัย โดยใชการทดลองแบบ Plackett-Burman
กรองปจจัยเบื้องตนเหลือ 2 ปจจัย คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของกรอบยึดออกจากแทนรอง และระยะความสูง
ที่หัวจับหยิบกรอบยึด จากนั้นหาระดับปจจัยที่เหมาะสมจากการนําปจจัยหลักที่มีนัยสําคัญมาทําการออกแบบ
การทดลอง 3k Factorial design เพื่อหาระดับปจจัยที่เหมาะสมดวยเทคนิคการหาคาที่เหมาะสม (Response
Optimization) ในขอบเขตของขอมูลที่ศึกษาและอยูในขอกําหนดระหวางผูผลิตกับผูซื้อ พบวาถาตองการใหคา
จํานวนของเสียเกิดนอยที่สุดจะตองควบคุมปจจัยดังนี้คาของความเร็วในการเคลื่อนที่ของกรอบยึดออกจากแทน
รองเทากับ 140.0 มิลลิเมตร/วินาที ระยะความสูงของหัวจับเทากับ 0.045 มิลลิเมตรเมื่อพิจารณาทั้ง 2 ปจจัย
นําเขาที่สําคัญพรอมกับดําเนินงาน พบวาจํานวนของเสียที่เกิดขึ้นในสถานีการประกอบกรอบยึด มีคาเทากับ 3.29%
ซึ่งบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวที่ 4.32% หรือลดลงอยางนอย 50% จาก 8.65% ที่เปนของเสียเดิมตามวัตถุประสงค
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4.2 ขอเสนอแนะ
เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษา มีการผลิตชิ้นสวนหนาจอสมารทโฟนหลายรุนหลายโมเดล โดยแตละรุน
จะใชชนิดของวัสดุที่แตกตางกัน แตลักษณะการประกอบยังคงประกอบโดยใชเครื่องจักรเหมือนกัน ซึ่งสามารถ
วิธีการออกแบบการทดลอง ไปใชในการหาปจจัยที่สงผลกระทบและหาคาพารามิเตอรที่เหมาะสมได
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