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บทคัดย่อ: การแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลกทาให้บริษัทกรณีศกึ ษาต้องมีการปรับปรุงแขนกลช่วยยกที่มใี ห้มี
คุณภาพทีด่ ขี น้ึ และมีตน้ ทุนน้อยลงเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศผูเ้ ขียนได้
ศึกษาปั ญหาการออกแบบแขนกลช่วยยกที่รบั ภาระโหลดเท่ากับ 75 กิโลกรัม โดยที่มีตุ้มน้ าหนัก 15 กิโลกรัม
ติดตัง้ ไว้ท่ดี ้านหลัง เพื่อถ่วงดุลน้ าหนัก โดยที่ผู้ออกแบบสามารถปรับขนาดของแต่ละชิ้นส่วนโดยที่ต้องรักษา
รูปร่างโดยรวมเดิมของแขนกลช่วยยกไว้ และ บริษทั กรณีศกึ ษาเป็ นผูก้ าหนดปั จจัยและระดับการปรับปรุงขนาดที่
เป็ นไปได้เพื่อให้บริษัทกรณีศกึ ษาสามารถเลือกซื้อหรือผลิตชิ้นส่วนนัน้ ในประเทศไทยได้ ง่าย ในงานวิจยั นี้ ได้
นาเสนอวิธีการออกแบบที่ดที ่สี ุด แบบสองจุดประสงค์สาหรับแขนกลช่วยยกโดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ (Finite Element Method) ร่ ว มกับ การออกแบบทดลองแบบแฟกทอเรีย ลเต็ ม รูป (Full Factorial
Design) และ การหาค่ าที่ดีท่ีสุด เพื่อ ลดต้น ทุ น การผลิต รวมให้น้ อ ยที่สุด และมีค่ า ความปลอดภัย (Factor of
Safety: FOS) มากที่สุด ผลการออกแบบด้วยวิธที ่นี าเสนอสามารถลดต้นทุนการผลิตลดลงจากเดิม 34,117.64
บาท เหลือ 25,698.40 บาท และมีค่าความปลอดภัย เพิ่มขึ้นจาก 3.00 เป็ น 9.13 เมื่อเทียบกับ แขนกลช่วยยก
แบบเดิม
คาสาคัญ: การออกแบบทีด่ ที ส่ี ุดแบบสองจุดประสงค์; แขนกลช่วยยก; การออกแบบการทดลอง
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Abstract: Global business competition forces case study companies to improve their manipulator arms
by providing better quality and lower costs to increase their domestic and international competitiveness.
The authors investigated a manipulator arm design case study problem for loading 75 kilograms, with
15 kilograms mounted on the back as a counterbalance. The designer can adjust the size of each part
while maintaining the original overall shape of the manipulator arm. The case study company determines
the factors and the possible level of improvements in size, allowing it to either purchase or manufacture
the part in Thailand. This paper proposes a bi-objective design optimization method for a manipulator
arm by applying the finite element method with a full factorial design of experiment and optimization to
minimize the total production cost and maximize safety factors. Results showed that the proposed
method can reduce the total production cost from THB 34,117.64 to THB 25,698.40, while the factor of
safety value increases from 3.08 to 9.13, compared to the traditional mechanical arm design.
Keywords: Bi-objective design optimization; Manipulator Arm; Design of experiments
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1. บทนา

หลายปี มานี้มงี านวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับแขนกลช่วย
ยกหลายบทความโดยเริ่ม จาก Mahalingam and
Sharan [2] ได้วเิ คราะห์ความสมดุลคงที่ของแขนกล
ของหุ่นยนต์ โดยกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้
มวลหรือสปริงสาหรับ การทรงตัว และผลกระทบต่ อ
ความถี่ ธ รรมชาติ ข องระบบ ต่ อ มา Newman and
Hogan [3] ได้ น าเสนอ อั ล กอริ ทึ ม ที่ ส าห รั บ การ
แก้ปัญหาการควบคุมเวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดสาหรับแขน
กล Coello et. al. [4] ได้น าเสนอวิธีก ารแบบไฮบริด
เพื่อปรับสมดุ ลถ่วงน้ าหนั กของแขนหุ่น ยนต์ โดยใช้
การผสมผสานของอัลกอริทมึ ทางพันธุกรรม (GA) กับ
วิธนี ้อยที่สุด-มากทีส่ ุด แบบหลายวัตถุประสงค์เพื่อให้
ได้ ชุ ด พาเรโตโซลู ช ัน ของปั ญ หาดัง กล่ า ว Baradat
et. al. [5] ได้เสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไขปั ญหาการ
ลดแรงบิด ของแขนกลช่ ว ยยกแบบขนาน Nikoobin
and Moradi [6] ได้เสนอวิธีก ารสร้างสมดุ ล ของแขน
กลช่วยยกใหม่สาหรับหุ่นยนต์แขนกลแบบห่วงโซ่เปิ ด
(Open-chain Robot Manipulators) บนพื้น ฐานของ
การควบคุมทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดแบบลูปเปิ ด Xu et. al. [7]
ได้นาเสนอวิธกี ารวางแผนแบบซิงกูลาริต้ฟี รี ทราเจค
ทอรี่ (Singularity-free Trajectory Planning Method)
เพื่ อ ให้ แ ขนกลมี ค วามสมดุ ล และรัก ษาต าแหน่ ง
ศูนย์กลางเรขาคณิตของฐานให้คงที่ Wang and Kong
[8] ได้นาเสนอวิธิการหาคาตอบที่ดีท่สี ุดใหม่สาหรับ
การออกแบบแขนกลแบบสถิต โดยใช้เครื่อ งมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ MATLAB เพื่อกาหนดจุดยึดสปริง
เพื่อปรับสมดุลแขนกลแบบสถิตที่ประกอบด้วยข้อต่อ
แบบหมุน (Revolute Joint) ในเร็วๆนี้ยงั มีการศึกษา
เกี่ย วกับ แขนกลในมุ ม มองที่กว้างขวางมากขึ้น ดังนี้
Ali et. al. [9] ได้นาเสนอแขนกล 2 รูปแบบเพื่อใช้ใน

แขนกลช่วยยก (Manipulator Arm) เป็ นอุปกรณ์ท่ี
ใช้สาหรับช่วยยกชิ้นงานทีม่ นี ้ าหนักมากตัง้ แต่ 5-150
กิโลกรัม อุปกรณ์น้ีทาให้ชน้ิ งานอยู่ในสภาพไร้น้าหนัก
พนักงานไม่ต้องออกแรงยกชิ้น งาน ซึ่งจะช่วยให้ลด
อาการเมื่อยล้าจากการยกของหนักและลดอุบตั เิ หตุใน
ระหว่างการทางาน แขนกลช่วยยกทีข่ ายในท้องตลาด
ทางานด้วยระบบลม นอกจากนี้สามารถหมุนได้ 360
องศา ครอบคลุมรัศมีกว้าง 2.50 เมตร มีระบบเบรก
เพื่อล็อคแขนให้อยู่ในตาแหน่ งที่ต้องการและล๊อคการ
เคลื่อนตัวของหัวจับ ด้วยเหตุน้ีทาให้แขนกลช่วยยก
ถูกใช้งานในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ในประเทศ
ไทยมีบริษัทที่ผลิตและจาหน่ ายแขนกลช่วยยกหลาย
ราย ซึ่ ง แต่ ล ะรายมีก ารออกแบบแขนกลช่ ว ยยกที่
แตกต่ า งกัน เล็ก น้ อ ย ในปั จ จุบ ัน นี้ มีก ารแข่งขัน ทาง
ธุรกิจอย่างมากในธุ รกิจ นี้ โรงงานที่งานวิจ ัย นี้ ได้ใช้
เป็ น กรณี ศึก ษาจาเป็ น ต้อ งออกแบบแขนกลช่วยยก
ใหม่ให้มตี น้ ทุนทีถ่ ูกลงและมีค่าความปลอดภัยทีส่ ูงขึน้
เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน

รูปที่ 1 แขนกลช่วยยกของกรณีศกึ ษา [1]
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การขนถ่ายวัสดุและช่วยในการสร้างสิ่งก่อสร้างด้วย
เทคโนโลยีของเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยจาลองผลและ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี พ้ื น ฐานของวิท ยาการหุ่ น ยนต์
ผ่ า นซอฟต์ แ วร์ Roboanalyzer และในปี เดี ย วกั น
Xu et. al. [10] นาเสนอแนวทางในการกาหนดท่าทาง
การจับทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดสาหรับแขนกลแบบสองแขนที่
ท างานร่ว มมือ กัน เพื่อ คว้าดาวเทีย มที่ อ ยู่ในอวกาศ
เทคนิ ค ของพวกเขาที่น าเสนอได้ สร้า งพื้น ที่ท างาน
ร่วมกันระหว่างแขนกลทัง้ สองข้างด้วยระบบห่วงโซ่ปิด
(Closed Chain System) เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันเอง
ของแขนกลทัง้ สองข้าง
นอกจากนี้มีงานวิจยั ที่มจี ุดประสงค์การออกแบบ
ชิ้ น ส่ วน เค รื่ อ งกลที่ ดี ท่ี สุ ด โด ย ป รั บ ป รุ ง ข น าด
เช่นเดียวกับแนวคิด ของงานวิจยั นี้โดยมีรายละเอียด
ดัง นี้ Cholaseuk [11] ได้ น าเสนอวิ ธีก ารออกแบบ
ชิน้ ส่วนเครื่องจักรกลโดยใช้แนวทางการออกแบบการ
ทดลอง และใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element
Method) เพื่อหาค่าความถี่ธรรมชาติสูงขึน้ และค่าโก่ง
ตัว สูง สุ ด งานวิจ ัย ของเขามีจุ ด ประสงค์ เพื่อ ท าให้ มี
อั ต ราส่ ว น สั ญ ญ าณ ต่ อสิ่ ง รวบ ก วน ข องท ากุ ชิ
( Taguchi’s Signal-to-noise Ratio) มี ค่ า สู ง สุ ด
ความถี่ธรรมชาติสูงขึ้นและมีค่าโก่งตัวสูงสุด น้ อยลง
วิธีน้ี ท าให้ได้ชุ ด ข้อ มูลที่มีข นาดเล็ก ลงและสามารถ
นามาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบเครื่องกลได้อย่าง
หลากหลาย Cholaseuk [12] น าเสนอวิ ธี ก ารเชิ ง
ตัวเลขสาหรับการออกแบบรูปร่างของชิ้นส่วนทางกล
ทีม่ นี ้าหนักต่าสุดภายใต้ขอ้ จากัดด้านความเค้น ต่อมา
Manee-ngam et. al. [13] ไ ด้ อ อ ก แ บ บ ต ะ ข อ ย ก
สาหรับ รับ ภาระ 2 ตัน ให้มีค วามแข็ง แรงมากที่สุ ด
ต้นทุนต่าที่สุด พวกเขาเขียนตัวแบบทางคณิตศาสตร์

และแก้ ปั ญ หานี้ด้วยวิธีอ อกแบบที่เหมาะสมที่สุดใน
โปรแกรม SolidWorks และล่ า สุ ด Kot et. al. [14]
นาเสนอวิธกี ารใหม่ในการค้นหาความยาวและรูปร่างที่
เหมาะสมที่สุดของข้อต่อที่สาคัญสองชิ้นของแขนกล
โดยทีค่ วามยาวเป้ าหมายสัน้ ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้เพื่อลด
มวล และเลือกรูปร่างในรูปแบบของเส้นโค้งเบซิเยร์
(Bézier Curve) เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับสิ่งกีดขวาง
โดยใช้ เ ทคนิ ค วิ เ คราะห์ ก ารชนเชิ ง ลึ ก (In-depth
Collision Analysis) เพื่อหาคาตอบเริม่ ต้นและใช้วธิ ฝี งู
อนุ ภ าค (Particle Swarm Algorithm) เพื่ อ ปรับ ปรุ ง
คาตอบในขัน้ ตอนสุดท้าย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาแขนกลและ
วิธกี ารออกแบบทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับชิน้ ส่วนเครื่องกลพบว่า
ส่ว นใหญ่ มุ่ งเน้ น ไปที่ก ารออกแบบแขนกลให้สมดุ ล
ด้วยวิธกี ารที่แตกต่างกัน และ งานวิจยั น้อยมากที่ได้
ประยุ ก ต์ ใ ช้ วิธีท่ี ดี ท่ี สุ ด แบบหลายจุ ด ประสงค์ เ พื่ อ
ออกแบบแขนกลช่ ว ยยกท าการปรับ ปรุงขนาดและ
เปลี่ยนรูปแบบหน้าตัดของชิ้นส่วนของแขนกลช่วยยก
โดยพิจารณาความแข็งแรงและต้นทุนเลย
ดัง นั น้ งานวิจ ัย นี้ จึงได้เสนอวิธีก ารออกแบบที่ดี
ทีส่ ุดแบบสองจุดประสงค์ (Bi-objective Optimization
Method) สาหรับแขนกลช่วยยกประเภทตัง้ พื้นภาระ
โหลดสู ง สุ ด 75 กิ โ ลกรัม เพื่ อ ให้ แ ขนกลช่ ว ยยกที่
ออกแบบมีต้นทุน ที่ต่ าที่สุด และมีค่าความปลอดภัย
(Factor of Safety: FOS) มากที่สุด โดยเปรียบเทียบ
ประสิ ท ธิ ภ าพของวิธี ท่ี น าเสนอกั บ แขนกลสมดุ ล
น้าหนักเดิม งานวิจัยนี้จะเปลีย่ นรูปแบบการออกแบบที่
มีค วามเป็ นไปได้ท ัง้ หมดตามที่โรงงานกรณี ศึก ษา
กาหนดให้เท่านัน้
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2. ลักษณะของปัญหา

การรับน้ าหนักแบบคงที่เท่านัน้ การปรับปรุงแขนกล
ช่วยยกนี้ต้องรักษารูปร่างโดยรวมของแขนกลช่วยยก
เดิมไว้ ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบปั ญหาการปรับมิตทิ วไปให้
ั่
ดี ที่ สุ ด (Parametric Optimization) แ ล ะ บ ริ ษั ท
กรณี ศกึ ษาต้องสามารถเลือกซื้อหรือผลิตชิ้นส่วนนัน้
ในประเทศไทยได้ งานวิ จ ั ย นี้ ต้ อ งเลื อ กใช้ เ หล็ ก
รูปพรรณเกรด SS400 เท่านัน้ เนื่องจากหาซื้อง่ายใน
ท้องตลาดและบริษัทกรณี ใช้ในการผลิตแขนกลช่วย
ยกนี้อยู่แล้ว

ปั ญหาการออกแบบแขนกลช่วยยกประเภทตัง้ พืน้
ที่รบั ภาระโหลดคือ 75 กิโลกรัม และ มีตุ้ ม น้ า หนั ก
15 กิโลกรัม ติดตัง้ ไว้ทด่ี า้ นหลัง ปั ญหานี้มจี ุดประสงค์
เพื่อออกแบบแขนกลช่วยยกให้มตี ้นทุนที่ต่าที่สุดและ
ค่ า ความปลอดภั ย มากที่ สุ ด โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก าร
เปลี่ยนรูปแบบหรือขนาดของส่วนประกอบแต่ละชิ้น
ของแขนกลช่วยยกจากแนวคิดการออกแบบทีเ่ ป็ นไป
ได้ แขนกลช่วยยกประเภทตัง้ พื้นที่ใช้เป็ นกรณีศกึ ษา
ของงานวิจยั นี้คอื รุ่นรหัสโมเดล BMS-75 ของ บริษทั
ที.อาร์.โมเดิร์น อินดัสทรี จากัด โดยที่บริษทั ได้มกี าร
ยืนยันค่าความปลอดภัย (Factor of safety: FOS) มี
ค่าเท่ากับ 3.00 [15]

3. วิ ธีที่นาเสนอ
ในงานวิจ ัย นี้ ไ ด้ น าเสนอวิธีก ารที่ดีท่ีสุ ด ส าหรับ
ออกแบบแขนกลช่ ว ยยกส าหรั บ รับ ภาระโหลด
75 กิโลกรัม เพื่อลดต้นทุนและเพิม่ ค่าความปลอดภัย
(Factor of safety: FOS) ให้ ม ากขึ้ น โดยวิ ธี ก ารที่
นาเสนอมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 การกาหนดแนวทางการปรับปรุงแขนกลช่วยยก

จากรูปที่ 2 แขนกลช่วยยกเดิมของกรณี ศึกษาที่
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้พิจ ารณามีท ัง้ หมด 7 ชิ้น ซึ่งเป็ น กลุ่ ม
ชิ้น ส่ ว นที่ บ ริษั ท กรณี ศึก ษาผลิต เอง และสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ขา
ตั ง้ เสารับ น้ าหนั ก และอื่ น ๆ งานวิ จ ั ย นี้ จ ะใช้ รู ป
แบบเดิมจึงไม่ได้พิจารณาส่วนประกอบเหล่านัน้ ซึ่ง
งานวิจยั นี้ได้ทาการกาหนดการจับยึดที่ตาแหน่ งการ
เชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบที่จะออกแบบใหม่และ
ส่วนประกอบทีไ่ ม่ได้พจิ ารณาแทนเพื่อลดเวลาในการ
คานวณและจะวิเคราะห์ความแข็งแรงเฉพาะสภาวะ

งานวิจยั นี้วศิ วกรของบริษัทกรณีศกึ ษาและผู้วจิ ยั
ร่วมกันเป็ นผูก้ าหนดแนวทางการปรับปรุงแขนกลช่วย
ยกที่ ส ามารถแก้ ไ ขได้เป็ น 8 ปั จ จัย (A-H) จากนั ้น
กาหนดขนาดของเหล็กและรูปแบบการออกแบบที่มี
ความเป็ นไปได้ของแต่ละแนวทางการปรับปรุงให้เป็ น
ระดับของแต่ละปั จจัย สาหรับแนวทางการออกแบบ
(ปั จจัย) B D และ E เป็ นการปรับเปลีย่ นขนาดหน้าตัด
และความหนาชิ้นส่วนมาตรฐานซึ่งมีระดับที่สามารถ
เปลี่ ย นแปลงได้ ค่ อ นข้ า งมาก เช่ น เหล็ ก แผ่ น ใน
ท้อ งตลาดมีค วามหนาที่ห ลากหลายท าให้ย ากที่จ ะ
น ามาพิ จ ารณาทัง้ หมด และ บริษั ท กรณี ศึก ษาไม่
สามารถตัง้ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนมาตัง้ แต่
แรก ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ กาหนดให้วศิ วกรของบริษัท
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กรณี ศึกษาคัดเลือกเฉพาะระดับ ของแต่ ละปั จจัยที่มี
ความเป็ นไปได้จากขนาดหน้าตัดของเหล็กรูปพรรณที่
มี ข ายในท้ อ งตลาด [16] มาใช้ เ ป็ นเงื่อ นไขในการ
พิจ ารณาสาหรับ แต่ ละปั จ จัย ดัง กล่ า วเพื่อ ลดขนาด
ปั ญ หาในการออกแบบให้ น้ อ ยลง ส่ ว นปั จ จัย อื่น ๆ
วิศวกรของบริษัทกรณีศกึ ษาและผู้วจิ ยั ร่วมกันเป็ นผู้
กาหนดระดับการปรับปรุงรูปแบบของชิ้นส่วนนัน้ เอง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปั จจัย A คือ ปรับ จานวนชิ้น ส่ว นหมายเลข 6 มี
ทัง้ หมด 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ของปั จจัย A กาหนด
จานวนชิ้นส่วนหมายเลข 6 ให้มี 2 ท่อน ดังแสดงใน
รูปที่ 3

ปั จจัย B คือ ขนาดหน้าตัดของชิ้นงานที่ 1 ชิ้นงาน
ที่ 2 และ ชิ้นงานที่ 3 โดยกาหนดขนาดของหน้ าตัด
ชิน้ งานทัง้ สามชิน้ ดังรูปที่ 5

รูปที่ 3 ปัจจัย A ระดับที่ 1

ตารางที่ 1 ระดั บ ขนาดหน้ า ตั ด ที่ เ ปลี่ ย นได้ ข อง
ชิน้ ส่วนทัง้ 3 ของปั จจัย B

รูปที่ 5 ปัจจัย B
จากรู ป ที่ 5 งานวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ท าก าหนดขนาดที่
สามารถเปลี่ย นแปลงได้ท ัง้ หมด 3 ต าแหน่ ง ได้แ ก่
⌀B1 B2 ⌀B3 เนื่องจากขนาดหน้าตัดทัง้ สามเป็ นตัว
แปรไม่ อิ ส ระ ถ้ า ปรับ ขนาดต าแหน่ งใดๆจะท าให้
ตาแหน่งอื่นๆเปลีย่ นแปลงตามไปด้วย

ระดับ ที่ 2 ของปั จ จัย A ก าหนดจ านวนชิ้น ส่ ว น
หมายเลข 6 ให้มี 1 ท่อน ดังแสดงในรูปที่ 4

ขนาดหน้ าตัดที่เปลี่ยนได้ (มิลลิ เมตร)
B2
ระดับ
⌀B1
⌀B3
(ยาว x สูง)
(⌀ x t)
(⌀)
1
60.5, t=3.8
75 x 75
50
2
76.3, t=4
90 x 90
65
3
89.1, t=3.2 100 x 100
75
4
114.3, t=3.5 125 x 125
89

รูปที่ 4 ปัจจัย A ระดับที่ 2

เมื่อ t คือ ความหนา และ ⌀ คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
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จากตารางที่ 1 งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ก าหนดระดับ ของ
ปั จจัย B โดยอ้างอิงขนาดหน้าตัดของเหล็กรูปพรรณที่
มีขายในท้องตลาด [16] และ ให้วศิ วกรออกแบบของ
บริษั ท กรณี ศึ ก ษาคั ด เฉพาะระดับ หน้ า ของเหล็ ก
รูปพรรณทีเ่ หมาะสมเพื่อให้งา่ ยต่อการจัดซื้อและผลิต
ปั จ จัย C คือ แนวทางการปรับ ปรุง รูป แบบของ
ชิ้นส่วนหมายเลข 1 งานวิจยั นี้ได้ห ารูป แบบการขึ้น
รูปแบบสาหรับ ชิ้นส่วนหมายเลข 1 จากบริษัทที่ขาย
แขนกลช่วยยกในท้องตลาด ซึ่งได้รปู แบบของชิน้ ส่วน
หมายเลข 1 มาทัง้ หมด 3 ระดับ มีดงั ต่อไปนี้
ระดับ ที่ 1 ของปั จจัย C โครงสร้างถูก ดัด เป็ น รูป
ตั ว แอลท ามุ ม 90 องศา และมี ร ั ศ มี โ ค้ ง เท่ ากั บ
157.15 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 6

10 มิลลิเมตร ความยาว 262 มิลลิเมตร และมีความ
กว้าง 10 มิลลิเมตร เชื่อมติดที่มุม ฉากของท่ อที่เป็ น
ชิน้ ส่วนหมายเลข 1 ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 ปัจจัย C ระดับที่ 3
ปั จจัย D คือ แนวทางการปรับปรุงความหนาเหล็ก
แผ่ น ของชุ ด ประคองเพลา หรือ ความหนาชิ้น ส่ ว น
หมายเลข 4 ซึ่ งงานวิจ ัย นี้ ได้ก าหนดปั จ จัย D ให้ มี
2 ระดับ คือ ระดับ ที่ 1 ชิ้น ส่ วนหมายเลข 4 มีค วาม
หนา 12 มิลลิเมตร และ ระดับที่ 2 ชิน้ ส่วนหมายเลข 4
มีความหนาเท่ากับ 4 มิลลิเมตร ซึ่งคัดมาจากความ
หนาของเหล็กรูปพรรณทีม่ ขี ายในท้องตลาด [16]
ปั จจั ย E คื อ ขนาดพื้ น ที่ ห น้ า ตั ด เห ล็ ก กล่ อ ง
สี่เหลี่ยมของชิ้นส่วนหมายเลข 5 และ 6 โดยกาหนด
ขนาดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คอื E1 และ E2 ส่วน
ความหนาไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ดังแสดงในรูปที่ 9

รูปที่ 6 ปัจจัย C ระดับที่ 1
ระดับที่ 2 ของปั จจัย C ทาการดัด โครงสร้างสอง
จุด โดยมุมทัง้ สองมีขนาด 135 องศา ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ปัจจัย C ระดับที่ 2
ระดับที่ 3 ของปั จจัย C มีโครงสร้างแบบเดียวกับ
ระดับที่ 1 แต่ระดับที่ 3 นี้จะมีการเสริมเหล็กแผ่นหนา

รูปที่ 9 พืน้ ทีห่ น้าตัดชิน้ ส่วนหมายเลข 5 และ 6 และ
ขนาดทีเ่ ปลีย่ นได้ของปั จจัย E
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งานวิจ ัย นี้ ได้ค ัด เฉพาะระดับ ที่ มีค วามเป็ น ไปได้
ของปั จจัย E มาทัง้ หมด 3 ระดับ จากขนาดหน้ าตัด
ของเหล็กรูปพรรณทีม่ ขี ายในท้องตลาด [16] ดังแสดง
ในตารางที่ 2

ระดับ ที่ 1 ของปั จ จัย G คือ ใช้ รู ป แบบเดิม ของ
ชิน้ ส่วนหมายเลข 7 ดังแสดงในรูปที่ 11

ตารางที่ 2 ระดับของปัจจัย E (มิลลิเมตร)
ระดับของ
ความยาว E1 ความยาว E2
ปัจจัย E
1
100
50
2
125
75
3
60
30

รูปที่ 11 ปั จจัย G ระดับที่ 1
ระดับที่ 2 ของปั จจัย G มีการตัดครีบที่ไม่จาเป็ น
ของชิน้ งานหมายเลข 7 ออกไป ดังแสดงในรูปที่ 12

ปั จ จัย F คือ การเสริม แผ่ น เหล็ก ที่มีค วามหนา
10 มิลลิเมตร ที่ช้ิน ส่ วนหมายเลข 2 เพื่อให้ช้ิน ส่ว น
หมายเลข 2 แข็งแรงขึน้ งานวิจยั นี้ได้กาหนดปั จจัย F
มา 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ไม่มีการเสริมแผ่นเหล็ก ที่
ชิ้นส่วนหมายเลข 2 และ ระดับที่ 2 มีก ารเสริมแผ่ น
เหล็กทีช่ น้ิ ส่วนหมายเลข 2 ดังแสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 12 ปั จจัย G ระดับที่ 2
ระดับที่ 3 ของปั จจัย G มีการตัดครีบที่ไม่จาเป็ น
ของชิ้นงานหมายเลข 7 ออกไป และ ลดความกว้าง
ของแผ่นเหล็กให้น้อยลง ดังแสดงในรูปที่ 13

รูปที่ 13 ปั จจัย G ระดับที่ 3
รูปที่ 10 ปั จจัย F ระดับที่ 2

ปั จจัย H คือ การเปลีย่ นแปลงความหนาเหล็กแผ่น
ทีใ่ ช้ผลิตชิน้ ส่วนหมายเลข 7 ซึง่ ชิน้ ส่วนนี้จะเหล็กแผ่น
ทีม่ คี วามหนาเท่ากันทัง้ หมด ปั จจัย H มี 2 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 กาหนดความหนา 12 มิลลิเมตร และ ระดับ
ที่ 2 กาหนดความหนา 4 มิลลิเมตร

ปั จ จัย G คือ แนวทางเปลี่ย นแปลงรู ป ร่ า งของ
ชิ้นส่วนหมายเลข 7 ซึ่งวิศวกรของบริษัทกรณีศกึ ษา
ได้กาหนดระดับของปั จจัย G 3 ระดับ ดังนี้
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3.2 การออกแบบการทดลอง
สร้า งแผนการทดลองแบบแฟกทอเรีย ลเต็ม รู ป
(Full Factorial Design) โดยก าหนดปั จ จัย A ถึง H
และกาหนดระดับของแต่ละปั จจัย ตามหัวข้อ 3.1 โดย
ที่ก าหนดไม่ มี ก ารท าการทดลองซ้ า จากการสร้า ง
แผนการทดลองนี้ จ ะได้จ านวนการทดลองทัง้ หมด
1,728 ครัง้

งานวิจยั นี้ได้สร้างเอลิเมนต์ (Element) เป็ นรูปร่าง
เอลิเมนต์สามมิตทิ ม่ี โี ครงสร้างพีระมิดฐานสามเหลี่ยม
(Tetrahedron) และกาหนดขนาดเอลิเมนต์เท่ากันทุก
แบบ และ ก าหนดค่ า ความคลาดเคลื่อ นยิ น ยอม
(Tolerance) ของเอลิ เ มนต์ มี ค่ า เป็ นร้อ ยละ 5 ของ
ขนาดเอลิเมนต์ท่กี าหนด ก่อนดาเนินการหาค่าความ
ปลอดภัย ของแขนกลช่ ว ยยกตามแผนการทดลอง
ต่อไป ผู้เขียนได้ทาการตรวจสอบความแม่น ยาของ
แบบจาลองก่อน โดยเริม่ จากกาหนดเกณฑ์การลู่เข้า
(Convergence) ให้ มี ค่ า เท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ 5 แ ล ะ
ประยุ ก ต์ ใช้ ร ะเบีย บวิธีไ ฟไนต์ เอลิเมนต์ เพื่ อ หาค่ า
ความปลอดภั ย ของแขนกลช่ ว ยยกแบบเดิ ม ของ
กรณี ศึ ก ษา เพื่ อ น ามาเปรี ย บเที ย บกั บ ค่ า ความ
ปลอดภัยทีอ่ ้างอิงจากแคตตาล็อกของ บริษัท ที.อาร์.
โมเดิร์น อินดัสทรี จากัด [15] โดยกาหนดขนาดของ
เอลิเมนต์เท่ากับ 15 มิลลิเมตร ผลลัพธ์การตรวจสอบ
แสดงในตารางที่ 4
จากตารางที่ 4 พบว่ าการก าหนดขนาดเอลิเมนต์
เท่ากับ 15 มิลลิเมตร มีจานวนเอลิเมนต์ทงั ้ หมด 93,248
ดังแสดงในรูปที่ 14 และมีได้ค่าความปลอดภัยจากการ
จาลองเท่ ากับ 3.08 มีความคลาด-เคลื่อนร้อยละ 2.67
จึงสามารถสรุปได้ว่าแบบจาลองนี้มีความแม่นยาที่น่า
พอใจตามเกณฑ์การลู่เข้าทีร่ อ้ ยละ 5

3.3 การหาน้ า หนั ก และค่ า ความปลอดภัย ของ
แขนกลช่วยยก
งานวิจยั นี้ทาการสร้างโมเดลสามมิติในโปรแกรม
SolidWorks ด้ ว ยขนาดจริง ตามแผนการทดลองใน
หัวข้อ 3.2 เพื่อหาน้ าหนั กของแต่ ละชิ้น ส่ วนสาหรับ
น าไปใช้ ค านวณต้ น ทุ น ของวัส ดุ และ ประยุ ก ต์ ใ ช้
ระ เบี ย บ วิ ธี ไ ฟ ไ น ต์ เอ ลิ เ ม น ต์ (Finite Element
Method) เพื่อหาค่าความปลอดภัย (Factor of Safety:
FOS) สาหรับแขนกลช่วยยกแบบต่าง ๆ การกาหนด
เงื่อนไขของแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ของแขน
กลช่ ว ยยกมีร ายละเอีย ดดังนี้ (1) ปั ญ หานี้ เป็ น การ
วิเคราะห์แบบสถิต (Static Analysis) (2) สมบัติวสั ดุ
SS400 ของแบบจ าลองแสดงในตารางที่ 3 การ
กาหนดการจับยึดและแรงทีก่ ระทากับแขนกลช่วยยก
ได้กาหนดตามลักษณะของปั ญ หาที่ได้อธิบ ายไว้ใน
หัวข้อที่ 2

ตารางที่ 4 การตรวจสอบผลลัพธ์เชิงตัวเลข
ขนาด
จานวน
FOS
%d
เอลิ เมนต์ เอลิ เมนต์
15 mm
93,248
3.08
2.67%

ตารางที่ 3 สมบัตวิ สั ดุทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ [17]
สมบัติ
ค่า
Elastic Modulus (N/m2)
2.10 x 1011
Shear modulus (N/m2)
7.93 x 1010
2
Yield stress (N/m )
245000000
2
Tensile strength (N/m )
510000000
Poisson ratio
0.26
3
Density (kg/m )
7860

เมื่อ %d คือ ค่ าคลาดเคลื่อนร้อยละระหว่างค่า FOS ที่อ้างอิงจาก
บริษัท ที.อาร์.โมเดิร์น อินดัสทรี จากัด และ ค่า FOS ที่ได้จากการ
การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธไี ฟไนต์เอลิเมนต์ในโปรแกรม SolidWorks
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TMp ต้นทุนการตัดเนื้อวัสดุโดยเครื่องจักร
TFp ต้นทุนการตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์
TBp ต้นทุนการคัดเหล็ก
TWp ต้นทุนการเชื่อม
TMCp ต้นทุนการผลิตโดยรวมของชิน้ ส่วน p
ฟั ง ก์ช ัน จุ ด ประสงค์ ข องต้น ทุ น การผลิต โดยรวม
ของแขนกลช่วยยกดังสมการที่ 1

รูปที่ 14 การสร้างเอลิเมนต์สาหรับแขนกลช่วยยก
แบบเดิมของบริษทั กรณีศกึ ษา

TMCp

(1)

TMCp = TSp + TM p + TFp + TBp + TWp

(2)

TSp = CSpWSp

(3)

TM p = CM pVp

(4)

TFp = CFp LFp

(5)

TBp = CBp p np

(6)

TWp = CWp LWp

(7)

7

p =1

3.4 โครงสร้างต้นทุนการผลิ ตแขนกลช่วยยก

เมื่อ

งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาโครงสร้างของต้นทุนการผลิต
แขนกลช่วยยกของบริษทั กรณีศกึ ษา จากนัน้ งานวิจยั
นี้ได้สร้างสมการต้นทุนการผลิตของแขนกลช่วย โดย
มีพารามิเตอร์และตัวแปรดังต่อไปนี้
p
CSp
CMp
CFp
CBp
CWp
WSp
Vp
LFp
αp
np
LWp
TSp

ดัชนีของชิน้ ส่วนทัง้ 7 ชิน้ p = 1, 2, 3, ….7
ราคาเหล็กต่อกิโลกรัมของชิน้ ส่วน p
ราคาตัดเนื้อวัสดุโดยเครื่องจักรของชิน้ ส่วน p
ราคาการตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์ของ
ชิน้ ส่วนส่วน p
ราคาเหมาดัดท่อต่อองศาของชิน้ ส่วน p
ราคาเชื่อมต่อมิลลิเมตรของชิน้ ส่วน p
น้าหนักเหล็กของชิน้ ส่วน p
ปริมาตรทีต่ ดั เนื้อวัสดุออกไปของชิน้ ส่วน p
ความยาวในการตัด ด้ว ยเครื่อ งตัด ไฟเบอร์
ของชิน้ ส่วน p
องศาทีด่ ดั ของชิน้ ส่วน p
จานวนทีด่ ดั สาหรับชิน้ ส่วน p
ความยาวแนวเชื่อมของชิน้ ส่วน p
ต้นทุนวัสดุ

จากสมการที่ 2 อธิบ ายที่มาต้น ทุ น การผลิตของ
ชิ้น ส่ ว น p ส าหรับ แขนกลช่ ว ยยก ซึ่ ง เกิ ด จากการ
ร่ว มกัน ของต้ น ทุ น วัส ดุ ต้ น ทุ น การตัด เนื้ อ วัสดุ โ ดย
เครื่องจักร ต้นทุนการตัดเหล็กด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์
ต้นทุนการคัดเหล็ก และ ต้นทุนการเชื่อม งานวิจยั นี้
ได้ อ ธิ บ ายต้ น ทุ น ดั ง กล่ า วไว้ ใ นสมการที่ 3 ถึ ง 7
หลังจากนัน้ ทาการคานวณต้นทุนของแขนกลช่วยยก
ทุกรูปทีไ่ ด้จากแผนการทดลองในหัวข้อที่ 3.2
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3.5 การออกแบบที่ดีที่สุด

ตัวแปรการออกแบบ
Aa ถ้า Aa = 1 คือแนวทางการออกแบบของปั จจัย
A ระดับที่ a ถูกเลือก ถ้าในกรณีอ่นื แนวทางการ
ออกแบบของปั จจัย A ระดับที่ a ไม่ถูกเลือก
Bb ถ้า Bb = 1 คือแนวทางการออกแบบของปั จจัย
B ระดับที่ b ถูกเลือก ถ้าในกรณีอ่นื แนวทางการ
ออกแบบของปั จจัย B ระดับที่ b ไม่ถูกเลือก
Cc ถ้า Cc = 1 คือแนวทางการออกแบบของปั จจัย
C ระดับที่ c ถูกเลือก ถ้าในกรณีอ่นื แนวทางการ
ออกแบบของปั จจัย C ระดับที่ c ไม่ถูกเลือก
Dd ถ้า Dd = 1 คือแนวทางการออกแบบของปั จจัย
D ระดับที่ d ถูกเลือก ถ้าในกรณีอ่นื แนวทางการ
ออกแบบของปั จจัย D ระดับที่ d ไม่ถูกเลือก
Ee ถ้า Ee = 1 คือแนวทางการออกแบบของปั จจัย
E ระดับที่ e ถูกเลือก ถ้าในกรณีอ่นื แนวทางการ
ออกแบบของปั จจัย E ระดับที่ e ไม่ถูกเลือก
Ff ถ้า Ff = 1 คือแนวทางการออกแบบของปั จจัย F
ระดับ ที่ f ถู ก เลือ ก ถ้าในกรณี อ่ืน แนวทางการ
ออกแบบของปั จจัย F ระดับที่ f ไม่ถูกเลือก
Gg ถ้า Gg = 1 คือแนวทางการออกแบบของปั จจัย
G ระดับที่ g ถูกเลือก ถ้าในกรณีอ่นื แนวทางการ
ออกแบบของปั จจัย G ระดับที่ g ไม่ถูกเลือก
Hh ถ้า Hh = 1 คือแนวทางการออกแบบของปั จจัย
H ระดับที่ h ถูกเลือก ถ้าในกรณีอ่นื แนวทางการ
ออกแบบของปั จจัย H ระดับที่ h ไม่ถูกเลือก

ในขัน้ ตอนนี้ ไ ด้ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และหา
รูป แบบของแขนกลช่ ว ยยกดีท่ีสุด ด้วยเครื่อ งมือ หา
ผลตอบสนองค่ า ดีท่ี สุ ด (Response Optimizer) ใน
โปรแกรม Minitab โดยก าหนดให้ ค่ า ตอบสนอง
(Response) ของต้น ทุ น การผลิต รวมมีเป้ าหมายคือ
น้อยทีส่ ุด ส่วนค่าตอบสนองของค่าความปลอดภัยคือ
มากที่สุด นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ ได้ก าหนดให้วิศ วกร
และผู้มอี านาจตัดสินใจของบริษัทกรณีศกึ ษาเป็ นคน
กาหนดระดับความสาคัญของจุดประสงค์ทงั ้ สอง เมื่อมี
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการออกแบบแขนกล
ช่วยยกนี้จะทาให้ได้ตวั แบบถดถอยเชิงเส้นของต้นทุน
การผลิตรวมและค่าความปลอดภัย แต่เนื่องจากปั จจัย
และระดับในการออกแบบแขนกลช่วยยกมีจานวนมาก
ทาให้ไม่สามารถนาตัวแบบทัง้ หมดลงในบทความได้
ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ แทนค่าตัวแบบถดถอยเชิงเส้นทัง้
สองด้ว ย Z1 คือ สมการตัว แบบถดถอยเชิงเส้น ของ
ต้ น ทุ น การผลิ ต รวม และ Z2 คื อ สมการตั ว แบบ
ถดถอยเชิงเส้นของค่าความปลอดภัย ดัชนีและตัวแปร
การออกแบบมีรายละเอียดดังนี้
ดัชนี
a ดัชนีแทนระดับของปัจจัย A โดย a = 1,2
b ดัชนีแทนระดับของปัจจัย B โดย b = 1,2,3,4
c ดัชนีแทนระดับของปัจจัย C โดย c = 1,2
d ดัชนีแทนระดับของปัจจัย D โดย d = 1,2
e ดัชนีแทนระดับของปัจจัย E โดย e = 1,2,3
f ดัชนีแทนระดับของปัจจัย F โดย f = 1,2
g ดัชนีแทนระดับของปัจจัย G โดย g = 1,2,3
h ดัชนีแทนระดับของปัจจัย H โดย h = 1,2

เมื่อนาตัวแบบถดถอยเชิงเส้นทัง้ สองค่าตอบสนอง
มาสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ได้ฟังก์ชนั จุดประสงค์
ของต้นทุนการผลิตรวมให้มีค่าน้อยที่สุด ดังแสดงใน
สมการที่ (8) และ ฟั ง ก์ช ัน จุ ด ประสงค์ข องค่ า ความ
ปลอดภัยให้มคี ่ามากทีส่ ุด แสดงในสมการที่ (9)
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Min Z1
Max Z 2

(8)
(9)

Aa , Bb , Cc , Dd , E e , Ff , Gg , H h 0,1
a = 1,2, b = 1,2,3,4,
c = 1,2, d = 1,2,
e = 1,2,3, f = 1,2,

(10)

โปรแกรม Minitab โดยที่บริษทั กรณีศกึ ษากาหนดให้
ค่ามีน้ าหนักและความสาคัญเท่ากัน ส่วนค่าอื่นๆใช้ค่า
ตัง้ ต้นที่โปรแกรมให้มา ซึ่งแขนกลช่วยยกนี้สามารถ
เปลี่ยนพารามิเตอร์ตามที่บ ริษัท กรณี ศึก ษาก าหนด
และ ไม่ ท าให้ รู ป ร่ า งโดย รวม ของแขนกลช่ วย
เปลีย่ นแปลงไป ซึ่งจัดเป็ นการปรับขนาดของชิ้นงานดี
ทีส่ ุด (Parametric Optimization)

ภายใต้เงือ่ นไข

4.1 การเปรียบเที ยบแขนกลช่วยยกที่ ได้จากวิ ธีที่
นาเสนอกับแขนกลช่วยยกแบบเดิ ม

g = 1,2,3, h = 1,2

ในหัวข้อนี้ได้ทาการเปรียบเทียบแขนกลช่วยยกที่
ได้จากวิธีท่นี าเสนอกับ แขนกลช่วยยกแบบเดิม ของ
บริษทั กรณีศกึ ษา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

สมการที่ (10) กาหนดให้ตวั แปรออกแบบทัง้ หมด
มีค่าเป็ นไบนารี่ (binary design variables) ผลลัพธ์ท่ี
ได้จ าก Response Optimizer ในโปรแกรม Minitab
เป็ นค่าคาดการณ์ทไ่ี ด้จากสมการถดถอย (Z1 และ Z2)
ทาให้ยงั ไม่สามารถนาต้นทุนและค่าความปลอดภัยที่
คาดการณ์ ไ ด้ ม าใช้ เป็ นค าตอบที่ แ ท้ จ ริง ได้ ดัง นั ้น
งานวิจยั นี้จงึ ต้องประกอบชิ้นงานของแขนกลช่วยยก
ตามรู ป แบบที่ ดี ท่ี สุ ด จากการคาดการณ์ แล้ ว จึ ง
คานวณต้นทุ นและค่าความปลอดภัยอีกครัง้ เพื่อให้
ต้นทุนและค่าความปลอดภัยจริง

4.1.1 การเปรียบเทียบด้านรูปแบบที่เลือกใช้ และ
ผลการวิ เคราะห์ความแข็งแรงของแขนกลช่วยยก
วิธที ่นี าเสนอได้ทาการเลือกระดับของแต่แนว
ทางการออกแบบแขนกลช่วยยกให้แตกต่างจากแขน
กลช่วยยกเดิมสาหรับปั จจัย B, D, E, G และ H ส่วน
ปั จจัย A, C และ F ยังคงใช้รูป แบบเดิม ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 และแขนกลช่วยยกที่ได้จากวิธที ่นี าเสนอ
แสดงในรูปที่ 15

4. ผลการวิ จยั
วิธที น่ี าเสนอในงานวิจยั นี้มุ่งเน้นเพื่อออกแบบแขน
กลช่วยยกทีม่ ตี น้ ทุนต่าทีส่ ุดและมีค่าความปลอดภัยสูง
ที่สุ ด งานวิจ ัย นี้ ใ ช้โ ปรแกรม SolidWorks 2017 ใน
การสร้างโมเดลสามมิตแิ ละวิเคราะห์ความแข็งแรงของ
แขนกลช่ ว ยยก และใช้ โ ป รแกรม Minitab เพื่ อ
ออก แ บ บ ก ารท ดลองแ ละห าค่ าที่ ดี ท่ี สุ ด โด ย
กาหนดการตัง้ ค่าต่างๆใน Response Optimizer ของ

รูปที่ 15 แขนกลช่วยยกทีไ่ ด้จากวิธที น่ี าเสนอ
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบด้านรูปแบบทีเ่ ลือกใช้
ปัจจัย
ระดับที่แขนกล
ระดับที่แขนกลที่
ช่วยยกแบบเดิ ม ได้จากวิธีที่เสนอ
เลือกใช้
เลือกใช้
A
1
1
B
1
3
C
1
1
D
1
2
E
1
2
F
1
1
G
1
2
H
1
2

กรณีศกึ ษาในรูปที่ 2 พบว่ามีการเปลีย่ นขนาดหน้าตัด
ของชิ้น ส่ ว นที่ 1, 2, 3, 5 และ 6 ให้ มีข นาดใหญ่ ข้ึน
เพื่อเพิม่ แข็งแรงโดยรวมให้กบั แขนกลช่วยยก ในขณะ
ที่ช้ิน ส่ว นที่ 4 และ 7 ถู ก ลดความหนาและปรับ ให้มี
ความซับซ้อนในการผลิตน้อยลงเพื่อให้ตน้ ทุนน้อยลง
จากรูปที่ 16 แสดงให้เห็นว่าแนวทางการออกแบบ
แขนกลช่วยยกทีไ่ ด้จากวิธที ่นี าเสนอจะมีความเค้นสู ง
อยู่ทบ่ี ริเวณชิ้นส่วนที่ 1, 2, 3 และ 4 ในขณะทีช่ น้ิ ส่วน
ที่ 5, 6, 7 มีความเค้นน้อยมากเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ
นอกจากนี้แขนกลช่วยยกที่ได้จากวิธกี ารที่นาเสนอมี
ค่าความปลอดภัยเท่ากับ 9.07 ซึ่งผลการคานวณเพื่อ
หาค่ า ความปลอดภั ย ของแขนกลช่ ว ยยกที่ไ ด้ จ าก
วิธกี ารทีน่ าเสนอแสดงในรูปที่ 17

จากรูป ที่ 15 และตารางที่ 5 แสดงให้เห็น ว่าเมื่อ
เปรีย บเทีย บกับ แขนกลช่ วยยกแบบเดิม ของบริษัท

รูปที่ 16 ค่า von Mise Stress ของแขนกลช่วยยกทีไ่ ด้จากวิธที น่ี าเสนอ
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รูปที่ 17 ค่าความปลอดภัยของแขนกลช่วยยกทีไ่ ด้จากวิธที น่ี าเสนอ
4.1.2 การเปรียบเที ยบด้านต้ นทุนและค่าความ
ปลอดภัย

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบด้านต้นทุนและค่าความ
ปลอดภัย

ในหัวข้อนี้แสดงการเปรียบเทียบด้านต้นทุนและค่า
ความปลอดภัย ระหว่างแขนกลช่วยยกแบบเดิม ของ
บริษัท กรณี ศึก ษาและแขนกลช่ ว ยยกที่ได้จ ากวิธีท่ี
น าเสนอ ดัง นั น้ งานวิจ ัย จึงก าหนดให้ต้ น ทุ น และค่ า
ความปลอดภั ย เป็ นตัว ชี้ว ัด ประสิท ธิภ าพของการ
ออกแบบ ซึ่งงานวิจยั นี้พบว่าแขนกลช่วยยกที่ได้จาก
วิธกี ารที่นาเสนอมีประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนดีกว่า
แบบเดิม 24.68% และ แขนกลช่วยยกใหม่น้ียงั มีค่า
ความปลอดภัยมากกว่าแบบเดิม 204.33% ดังแสดง
ในตารางที่ 6

RP
Cost
FOS

TD
New
%e
34,117.64 25,698.40 24.68%
3.00
9.13
204.33%

เมื่อ RP = ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพของการออกแบบทัง้ ด้านต้นทุน
การผลิต รวมและค่ า ความปลอดภัย , TD = แขนกลช่ ว ยยก
แบบเดิม , New = ผลลัพ ธ์ จ ริงของแขนกลช่ ว ยยกที่ ไ ด้ จ าก
วิธีการที่น าเสนอ, FOS = ค่ าความปลอดภัย , Cost = ต้น ทุ น
การผลิตรวม, %e = ค่าคลาดเคลื่อนร้อยละระหว่างผลลัพธ์ทไ่ี ด้
จากแบบเก่าและแบบใหม่
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4.2 ผลจากการวิ เคราะห์ทางสถิ ติ

จากตารางที่ 8 แสดงว่าสามารถมั ่นใจได้รอ้ ยละ 95
ว่าผลลัพธ์ของวิธที ่นี าเสนอ (ต้นทุนการผลิตรวม คือ
25,698.40 และ ค่ า ความปลอดภั ย คื อ 9.13) อยู่
ในช่วงความเชื่อมั ่น (95% CI หรือ 95% Confidence
Interval)

ในหัวข้อนี้ได้แสดงผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติ
เพื่อประเมินความเหมาะสมของตัวแบบถดถอยเชิง
เส้นที่ได้จากวิธที ่นี าเสนอโดยใช้ค่า สัมประสิทธิแสดง
์
การตัดสินใจ (r2) และ ค่าคาดการณ์ เปรียบเทียบกับ
ผลลัพธ์จริงที่ได้จากวิธีท่นี าเสนอ (New) ดังแสดงใน
ตารางที่ 7
จากตารางที่ 7 แสดงค่า r2 ของทัง้ ต้นทุนการผลิต
รวมคื อ 100.00% และค่ า ความปลอดภั ย 99.53%
แสดงว่ า ตั ว แบบถดถอยเชิ ง ของทั ้ง สองตั ว ชี้ ว ั ด
ประสิทธิภาพการออกแบบเหมาะสมกับข้อมูล ในส่วน
ค่าคาดการณ์ดา้ นต้นทุนการผลิตรวมทีไ่ ด้จากตัวแบบ
ถดถอยเชิงเส้นมีค่าเท่ากับผลลัพธ์จริงของแขนกลช่วย
ยกที่ได้จ ากวิธีก ารที่น าเสนอ ส่ว นค่ า คาดการณ์ กับ
ผลลัพธ์จริงด้านค่าความปลอดภัยมีความแตกต่างกัน
เล็กน้อยเพียง 0.99% เท่านัน้ แสดงว่าตัวแบบถดถอย
นี้มคี วามแม่นยาที่น่าพอใจ ในงานวิจยั นี้ยงั ตรวจสอบ
ความเชื่อมั ่นเพื่อยืนยันความเชื่อมั ่นของผลลัพธ์ ดังใน
ตารางที่ 8

5. บทสรุป
งานวิจยั นี้ได้นาเสนอวิธกี ารออกแบบทีด่ ที ส่ี ุดแบบ
สองจุ ด ประสงค์ ท่ีไ ด้ ป ระยุ ก ต์ ใช้ร ะเบีย บวิธีไ ฟไนต์
เอลิ เ ม นต์ (Finite Element Method) ร่ ว ม กั บ การ
ออกแบบทดลองแบบแฟกทอเรีย ลเต็ ม รู ป (Full
Factorial Design) และ การหาค่ า ที่ ดี ท่ี สุ ด ส าหรับ
แขนกลช่ ว ยยกเพื่อ ลดต้น ทุ น การผลิต รวมและมีค่ า
ความปลอดภัย (Factor of Safety: FOS) มากทีส่ ุด
จากผลการวิจ ัย พบว่ า แขนกลช่ ว ยยกที่ไ ด้ จ าก
วิธกี ารทีน่ าเสนอมีประสิทธิภาพในด้านต้นทุนการผลิต
รวมดีกว่าแบบเดิม 24.68% และ มีค่าความปลอดภัย
มากกว่าแบบเดิม 204.33% ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะดี
กว่าเดิมค่อนข้างมาก แต่การทีค่ ่าความปลอดภัยสูงถึง
9.13 อาจถูกมองว่าเป็ นการออกแบบทีใ่ ห้แขนกลช่วย
ยกมีความแข็งแรงเกินความจาเป็ น ดังนัน้ ในอนาคต
ผู้เขีย นจะพัฒ นาวิธีก ารที่น าเสนอให้ ส ามารถสร้า ง
พรมแดนพาเรโต (Pareto frontier) ด้วยวิธกี ารหาค่าที่
ดีทส่ี ุดแบบหลายจุดประสงค์ทจ่ี ะให้ผมู้ อี านาจตัดสินใจ
ของบริษทั กรณีศกึ ษาได้เลือกรูปแบบของแขนกลช่วย
ยกที่ห ลากหลาย พรมแดนพาเรโตนี้จะเปรียบเทียบ
ระหว่างต้น ทุนการผลิตและค่าปลอดภัยของแขนกล
ช่ ว ยยก จากนั ้น ใช้ วิ ธี ก ระบวนการล าดั บ ชั น้ เชิ ง
วิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process, AHP) เพื่อ
เลือกแบบแขนกลช่วยยกทีเ่ หมาะสมและตรงต่อความ

ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิแสดงการตั
์
ดสินใจ
ค่า
RP
r2
New
คาดการณ์
Cost
100.00% 25,698.40 25,698.40
FOS
99.53%
9.22
9.13
ตารางที่ 8 ยืนยันความเชื่อมั ่นของผลลัพธ์
RP
95% CI
Cost
(25,698, 25,698)
FOS
(9.0994, 9.3405)
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ต้องการของบริษัทกรณีศกึ ษามากที่สุด เพื่อนาแบบที่
ได้จากวิธกี ารทีน่ าเสนอไปขายจริงในท้องตลาดต่อไป
นอกจากนี้จากผลการวิเคราะห์ทางสถิตพิ บว่าตัวแบบ
ถดถอยที่ได้จ ากวิธีท่ีน าเสนอมีค วามเหมาะสมกับ
ข้อมูลสูงมาก และ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้อยู่ในช่วงความเชื่อมั ่น
อย่างไรก็ตามวิธกี ารทีน่ าเสนอนี้ตอ้ งใช้ความพยายาม
ในการสร้างตัวแบบสามมิตขิ องแขนกลช่วยยกจานวน
มาก เนื่องจากงานวิจยั นี้ใช้การออกแบบการทดลอง
แบบแฟกทอเรียลเต็มรูป ทีต่ ้องสร้างแบบแขนกลช่วย
ยกให้ครบทุกแบบทีม่ คี วามเป็ นไป และ ถ้ามีปัจจัยการ
ออกแบบจานวนมากกว่านี้อาจจะท าให้ขนั ้ ตอนการ
สร้า งตัว แบบสามมิติน านมากขึ้น ดัง นั น้ ในอนาคต
จาเป็ นต้องจะพัฒนาวิธกี ารออกแบบการทดลอง หรือ
แนวทางการตัดปั จจัย หรือ ระดับการทดลองทีช่ ่วยลด
จานวนการทดลองให้น้อยลง แต่ยงั คงประสิทธิภาพไว้
หรือมีประสิทธิภาพลดลงเพียงเล็กน้อย
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