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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาหาปจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพของผิวชิ้นงาน ที่ผานการกัดดวย

เครื่องจักรซีเอ็นซีแมชชีนเซ็นเตอรวัสดุที่ใชในการทดลองเปนเหล็ก SKD11และมีดกัดไฮสปดแบบ 2 ฟน มาใชในการ
ทดลอง ปจจัยที่จะใชในการศึกษาประกอบดวย ระยะกินลึกงาน, และขนาดเสนผานศูนยกลางของมีดกัดผลที่ไดจาก
การทดลองพบวาปจจัยหลักที่สงผลตอคาคุณภาพความเรียบผิวอยางมีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 คือ ระยะ
กินลึกงาน, และขนาดเสนผานศูนยกลางของมีดกัด ผลการทดลองที่ไดจะถูกนํามาใชหาอิทธิพลหลัก และอิทธิพล
รวมที่มีผลกระทบตอคาความเรียบผิวแบบมีนัยสําคัญ โดยใชการออกแบบการทดลองแบบTwoFactor factorial 
คาที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ F-Ratio ที่คาระดับนัยสําคัญ 1% (α=0.01) ผลการทดลองพบวาปจจัยหลักที่สงผล
กระทบตอความเรียบผิวของชิ้นงานคือ ปจจัยหลักระยะกินลึกงาน และปจจัยหลักขนาดเสนผานศูนยกลางของมีด
กัด เมื่อขนาดระยะกินลึกมีระยะมากขึ้นจะสงผลใหคุณภาพความเรียบของผิวชิ้นงานมีคุณภาพลดลง ในทํานอง
เดียวกัน เมื่อใชมีดกัดที่มีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญขึ้นก็จะสงผลใหคุณภาพของความเรียบของผิวงานลดลง
เชนกัน คาเฉลี่ยคุณภาพความเรียบผิวงานที่ดีที่สุดคือ 1.069 ไมโครเมตร ที่ระยะกินลึก 1 มิลลิเมตร ที่ขนาดมีดกัด 
10 มิลลิเมตร ขณะที่คาเฉลี่ยคุณภาพความเรียบผิวงานที่หยาบที่มากสุดอยูที่ 1.1324 ไมโครเมตร ที่ระยะกินลึก 6 
มิลลิเมตร ขนาดมีดกัด 20 มิลลิเมตร 

 
คําสําคัญ :  ระยะกินลึก  ขนาดเสนผานศูนยกลางมีดกัด  คาเฉลี่ยคุณภาพความเรียบผิวงาน 
 

Abstract 
This research aims to study factors that affect the quality of the work surface through etching 

machines CNC machining center. The materials used in the experiment were SKD11 steel and tool HSS 
2 teeth.The factors to be used in the study include depth of cut, and the diameter of tool. The result 
showed that the main factor affecting the quality of surface roughness at the level of significance of 0.01. 
The results of experiment obtained will be used for main effects and interaction that affects the surface 
roughness of a material. Using design of experiments with Two Factor factorialused in data analysis is 
the F-ratio at the significant level of 1%(α=0.01).The results of experiments showed that the main factors 
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that affect the quality of the workpiece surface roughness is depth of cut and diameter of tool. The depth 
of cut greater distance will result in the quality of the surface roughness decreased quality. In the same 
way, the diameter of tool will affect the quality of the surface roughness.The average quality of surface 
roughness is best 1.069 microns at depth of cut 1 mm and diameter of tool at 10 mm. while the average 
quality of rough surface at the most depth of cut is 1.1324 microns at depth of cut at 6 mm, diameter of 
tool at 20 mm. 
 
Keywords : depth of cut, Tool diameter, Average quality of surface roughness 
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คํานํา 
ในสภาวะการผลิตในปจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิต ไดมีการแขงขันกันในเรื่องของคุณภาพและราคาของ

ผลิตภัณฑกันคอนขางสูง เครื่องจักรอัตโนมัติซีเอ็นซี เริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในกระบวนการผลิตในปจจุบันมาก
ขึ้น ซึ่งก็เปนกระบวนการแปรรูปชิ้นงานแบบตัดเฉือนอีกศาสตรหนึ่ง ตัวแปรตางๆที่ใชในการตัดเฉือนไมวาจะเปน
ระยะกินลึก, ความเร็วรอบ, อัตราปอน และขนาดเสนผานศูนยกลางของมีดกัด ฯลฯ เปนตน (Boothroy, G. and 
Knight, 1989) ตัวแปรเหลานี้ถาเราเลือกมาใชอยางเหมาะสมก็จะทําใหเกิดความประหยัดในดานเวลา เพิ่มคุณภาพ
ผิวของชิ้นงานที่ผานกระบวนการผลิต ยืดอายุการใชงานมีดกัดและลดเวลาในการผลิตและในกระบวนการผลิตใน
ปจจุบันมีความตองการในเรือ่งของคุณภาพผิวงานที่ด ี(Hommel, 1988) คุณภาพของผิวของชิ้นงานจึงเปนตัวแปรที่
เราสนใจ เนื่องจากงานที่ผานกระบวนการผลิตในปจจุบันจะพิจารณาถึงคาความหยาบของผิวชิ้นงานที่ผานการผลิต 
ยิ่งคาความหยาบผิวชิ้นงานที่ผานกระบวนการผลิตมีคานอย ยิ่งเปนการเพิ่มมูลคาใหกับชิ้นงาน (Hommel, 1988) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา ขนาดของมีดกัด และระยะกินลึกของชิ้นงาน วาเปนปจจัยหลักที่มี
ผลกระทบตอคาความเรียบของผิวชิ้นงานหรือไม โดยการทดลองจะใชเหล็ก SKD11 ซึ่งเปนเหล็กที่ใชในการผลิต
แมพิมพ มาใชในการทดลอง 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 สําหรับการทดลองนี้ไดใชเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ที่มีอยูในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
 
1. อุปกรณที่ใชในการทดลอง สําหรับเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองประกอบดวย 
 1.1  เครื่องจักรกลอัตโนมัติซีเอ็นซี สําหรับเครื่องที่ใชนี้เปนเครื่องซีเอ็นซียี่หอ Makinoรุน LS 600 ขนาด 
1190 x 410 มิลลิเมตร 
 1.2  มีดกัดแบบเอนมิล (End Mill) แบบ 2 ฟน ยี่หอ FRANKEN โดยใชขนาดเสนผานศูนยกลางของมีดกัด
ที่ขนาด 10 มิลลิเมตร, 12 มิลลิเมตร, 16 มิลลิเมตร, และ 20 มิลลิเมตร ตามลําดับ 
 1.3  ชิ้นงาน ใชวัสดุเปนเหล็ก SKD11 ขนาด 50 ม.ม. x 120 ม.ม.  
 1.4  ชุดอุปกรณวัดความเรียบผิวยี่หอ Mitutoyo จํานวน 1 เครื่อง 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1725 

 
                  รูปที่ 1  เครื่องซีเอ็นซ ีMakino รูปที่ 2  ดอกกัดแบบ end mill ที่ใชในการทดลอง 

 
รูปที่ 3  ชิ้นงานที่ใชในการทดลอง   รูปที่ 4  ชุดวัดความเรียบผิวของชิ้นงาน 

 

2. วิธีการทดลอง 
 ขั้นตอนการทดลองจะทําการทดลองกัดผิวชิ้นงานที่ระยะกินลึกตางกัน 3 คา คือที่ระยะกินลึกที ่1 ม.ม., 3.5 
ม.ม. และ 6 ม.ม. โดยใชมีดกัดที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 ม.ม., 12 ม.ม., 16 ม.ม., และ 20 ม.ม. มาทําการกัด
ผิวชิ้นงาน สําหรับคาอัตราปอนและความเร็วรอบของมีดกัดจะใชคาที่ทางผูผลิตมีดกัดเปนผูกําหนดให การทดลอง
จะเริ่มจากการใชมีดกัดขนาด 10 ม.ม. มากัดผิวชิ้นงานที่ระยะกินลึก 1 ม.ม. จากนั้นนําผิวชิ้นงานที่ผานการกัดมาวัด
คาความหยาบของผิวดวยเครื่องวัดความเรียบ แลวบันทึกคา จากนั้นก็ดําเนินการแบบเดียวกันคือใชดอกกัดขนาด 
12 ม.ม. มาทําการกัดผิวชิ้นงานที่ระยะกินลึก 1 ม.ม. แลวนําชิ้นงานไปวัดคาความหยาบของผิวชิ้นงานและบันทึก
ผล ทําอยางนี้ไปจนกวาจะจบกระบวนการที่มีดกัดมีเสนผาศูนยกลาง 20 ม.ม. กัดงานที่ระยะกินลึก 6 ม.ม.  
 
3. วิธีการทางสถิติ 
 ในขั้นตอนนี้จะเปนการนําเอาผมการทดลองที่ไดมาทําการวิเคราะหดวยวิธีทางสถิต ิเพื่อพิสูจนวาขนาดของ
เสนผานศูนยกลางมีดกัด และระยะกินลึกงาน เปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอคาความเรียบผิวของชิ้นงาน วิธีทาง
สถิติที่นํามาใชคือวิธีวิเคราะหแบบ Two Factor factorialและใชF-Ratio(กิตติศักดิ์, 2545)มาวิเคราะห สําหรับการ
ออกแบบการทดลองแบบTwo Factor factorial คือ 32 จะประกอบดวย 2 ปจจัยคือปจจัย A และปจจัย Bแตละ
ปจจัยประกอบดวย 3 ระดับคือ ต่ํา กลาง และสูง ดังนั้นการทดลองนี้มีการทดลองรวมปจจัยเทากับ 32= 9 การ
ทดลอง ระดับขั้นความเสรีของการทดลองรวมปจจัยจะมีคาเทากับ 8 ปจจัย A และ B มีระดับขั้นความเสรีเทากับ 2 
และอันตรกริยา AB จะมีระดับขั้นความเสรีเทากับ 4 ถาจํานวนของการเรพลิเคตเทากับ n คาระดับขั้นเสรีทั้งหมดจะ
มีระดับขี้นความเสรีทั้งหมดเทากับ n32– 1 และคาความผิดพลาดของระดับขั้นความเสรีเทากับ 32(n-1)คารวมของ
กําลังสองสําหรับปจจัย A, B, และ AB หาไดจากวิธีปกติจากผลรวมกําลังสองของ A, B, และ AB กําหนดใหคา
คอนแทรสตที่จะใชในการประมาณผลของ A คือ 

    ContrastA = ab+a-b-(1)     (1) 
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เรียกคอนแทรสตนี้วาผลทั้งหมด (Total Effect) ของ A (Douglas C, 1991) คาคอนแทรสตนี้ยังสามารถใชในการ
ประมาณผลของ B และ AB นอกจากนี้คอนแทรสตนี้ยังมีรูปแบบในเชิงตั้งฉาก (Orthogonal) และผลรวมของกําลัง
สองของคอนแทรสตใดๆจะหาไดจากคอนแทรสตยกกําลังสองหารดวยผลคูณของจํานวนขอมูลทั้งหมดที่อยูใน
คอนแทรสตนั้น กับผลรวมกําลังสองของสัมประสิทธิ์ของคอนแทรสต ผลรวมของกําลังสองของA, B, และ AB 
สามารถหาได 

   SSA =     (2) 

   SSB =     (3) 

   SSAB =     (4) 
และผลรวมทั้งหมดของกําลังสองหาไดจาก 

    SSA =    (5) 
โดยปกติ SST จะมีระดับขั้นความเสรีเทากับ 4n-1 และคาความผิดพลาดของผลรวมของกําลังสองจะมีระดับขั้น
ความเสรีเทากับ 4n-1 สามารถคํานวณไดจาก 
    SSE = SST- SSA- SSB- SSAB    (6) 
สามารถที่จะใชคา SSA, SSB, และ SSABมาวิเคราะหความแปรปรวนอยางมีนัยสําคัญและอันตรกริยาระหวางปจจัย 
A และ B เพื่อดูวาปจจัยทั้งสองตัวมีผลตอขอมูลหรือไม ตารางที่ 1 เปนตาราง Anova ที่ชวยยืนยันการตีความหมาย
จากขอมูลดังกลาว 

ตารางที่ 1   การวิเคราะหดวย Anova(Douglas C, 1991) 

Source of 
Variation 

Sum of 
Squares 

Degrees of 
Freedom 

Mean 
Square 

F 

A 
B 

AB 
Error 
Total 

SSA 
SSB 

SSAB 
SSE 
SST 

a-1 
b-1 

(a-1)(b-1) 
ab(n-1) 
abn-1 

MSA =  

MSB =  

MSAB = 

MSE =   

F0 =  

F0 =  

F0 =  

สําหรับในการทดลองนี้ปจจัย A คือระยะกินลึกของชิ้นงาน และปจจัย B คือขนาดเสนผานศูนยกลางของมีดกัด 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
เมื่อไดคาความเรียบผิวที่ไดจากการทดลอง แลวนําคามาทําการแจกแจงขอมูลของขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของมีดกัด และระยะกัดลึก ที่มีอิทธิพลตอความเรียบของผิวงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ คาความเรียบของผิวงานทุกระดับของพารามิเตอรของการกัดงานมีการแจกแจง
แบบปกติ ดังแสดงในรูปที่ 5ผลการทดลองในตารางที่ 2 เปนผลที่ไดจากการบันทึกคาความหยาบของผิวที่ผานการ
กัดผิวหนางานดวยเครื่องซีเอ็นซีแมชชินเซ็นเตอร ที่ขนาดเสนผานศูนยกลางมีดกัดและระยะกัดลึกชิ้นงานที่คาตางๆ 
เมื่อมาทําการคํานวณดวยวิธีวิเคราะหแบบ Anova จะไดผลลัพธดังตารางที่ 3 จากการวิเคราะหการแจกแจงขอมูล
ทั้งหมดมาหาความสัมพันธของขนาดเสนผานศูนยกลางของมีดกัด และระยะกัดลึกชิ้นงาน พบวาปจจัยหลักที่เปน
อิทธิพลหลักที่สงผลกระทบตอความเรียบของผิวชิ้นงานคือ ขนาดเสนผาศูนยกลางของมีดกัดมีคานัยสําคัญทางสถิต ิ

 0.0001ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เชนเดียวกันกับระยะกินลึกงานที่มีคานัยสําคัญทางสถิต ิ
0.0001 จึงเปนปจจัยหลักที่สงผลตอคาความเรียบของผิวชิ้นงานเชนกัน 

ตารางที่ 2  แสดงคาความหยาบผิวที่ไดวัดไดจากการทดลอง 

Roughness Surface, ( Mµ ) Depth of cut 
(millimeters) 10 12 16 20 

1.0843 1.0948 1.0835 1.1512 
1.0658 1.0967 1.1163 1.1252 
1.0644 1.0960 1.1156 1.1245 
1.0647 1.0965 1.1107 1.1122 1 

 1.0662 1.0965 1.1221 1.1432 
คาเฉลี่ย 1.0691 1.0961 1.1096 1.1313 

คาเบี่ยงเบน 0.00854 0.00077 0.01516 0.01570 
1.1347 1.2838 1.2707 1.3171 
1.1679 1.2580 1.2517 1.2952 
1.1699 1.2670 1.2842 1.3025 
1.1685 1.2630 1.2608 1.2865 

3.5 1.1655 1.2665 1.2513 1.2954 
คาเฉลี่ย 1.1613 1.2677 1.2674 1.2993 

คาเบี่ยงเบน 0.01496 0.0097 0.01392 0.01143 
1.2195 1.2812 1.2785 1.3462 
1.2685 1.2589 1.2857 1.3249 
1.2097 1.2867 1.2590 1.3268 
1.2687 1.2857 1.2732 1.3254 6 

 1.2681 1.2634 1.2524 1.2965 
คาเฉลี่ย 1.2469 1.2752 1.2698 1.3240 

คาเบี่ยงเบน 0.02968 0.01307 0.01378 0.01775 
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รูปที่ 5   การทดสอบการแจกแจงปกติของขอมูล 

 
ตารางที่ 3   แสดงผลการวิเคราะหผลจากการทดลองดวยวิธ ีANOVA 

Source Type III Sum of 
Squares df Mean Square F P 

Depth .359 2 .180 783.296 0.0001 
Tool .065 3 .022 94.696 0.0001 
Depth * Tool .015 6 .002 10.677 0.0001 
Error .011 48 .00001   
Total 88.222 60    
Corrected Total .450 59    

S = 0.0151577   R-Sq = 97.56%   R-Sq(adj) = 97.00% 
 
สําหรับการวิเคราะหปฏิกิริยาสัมพันธหรืออิทธิพลรวมของการทดลองคือระหวางระยะกินลึกงานและขนาดเสนผาน
ศูนยกลางของมีดกัด มีคานัยสําคัญทางสถิติ  0.0001ซึ่งมีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01แสดงวา
ปจจัยรวมระหวางระยะกินลึกและเสนผานศูนยกลางของมีดกัดมีอิทธิพลเปนปจจัยรวมที่มีผลตอคาความเรียบของ
ผิวชิ้นงาน 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผล 

จากการทดลองในการศึกษาผลกระทบของระยะกินลึกงานและเสนผานศูนยกลางมีดกัด ที่มีผลกระทบตอ
ความเรียบผิวของชิ้นงานที่ผานกระบวนการแปรรูปดวยเครื่องซีเอ็นซ ีสามารถสรุปผลไดดังนี ้
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1. ปจจัยหลัก (Main effects) ที่มีผลกระทบตอคาความเรียบผิวของชิ้นงาน จากการวิเคราะหทางสถิติใน
ตารางที่ 3 พบวาระยะกินลึกงานมีคานัยสําคัญทางสถิติ = 0.0001มีคานอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เปนปจจัยที่มีผลตอคาความเรียบผิวงาน และเสนผานศูนยกลางของมีดกัด มีคานัยสําคัญทางสถิต ิ= 0.0001 มีคา
นอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปนปจจัยที่มีผลตอคาความเรียบผิวชิ้นงาน 

2. ปจจัยรวม(Interactions) จากการวิเคราะหทางสถิติพบวาปจจัยรวมระหวาง ระยะกัดลึกงานกับขนาด
เสนผานศูนยกลางของมีดกัด (Depth*Tool) มีคานัยสําคัญทางสถิต ิ= 0.0001 มีคานอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 เปนปจจัยรวมที่มีผลกระทบตอคาความเรียบของผิวงาน 

3. จากการทดลองพบวาถาเสนผานศูนยกลางของมีดกัดมีขนาดเล็กจะใหคาความเรียบของผิวชิ้นงานได
ดีกวามีดกัดที่มีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญ เชนเดียวกับระยะกินลึกงานถาระยะกินลึกมีขนาดนอยจะใหงานที่มีคา
ความเรียบผิวที่ดีกวาการกัดชิ้นงานที่มีระยะกินลึกสูง 

4. ความสัมพันธ ระหวางระยะกินลึกงานกับเสนผานศูนยกลางของมีดกัด พบวาถามีดกัดมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางมีขนาด 10 ม.ม. ระยะกินลึก 1 ม.ม. จะใหคาความเรียบผิวที่ดีกวา มีดกัดที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางของ
มีดขนาดเทากัน แตระยะกินลึกมากกวา 1 ม.ม. เชนเดียวกันถามีดกัดมีขนาดเสนผานศูนยกลางมีขนาด 20 ม.ม. 
ระยะกินลึก 1 ม.ม. จะใหคาความเรียบผิวที่ดีกวา มีดกัดที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางของมีดขนาดเทากัน แตระยะ
กินลึกมากกวา 1 ม.ม. 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ตัวแปรอิสระอื่นๆ เชน ความเร็วตัด (Cutting Speed), อัตราปอน (Feed), น้ําหลอเย็น, ชนิดของมีด ฯลฯ 
เปนตน นาจะสงผลตอความเรียบของผิวชิ้นงาน ซึ่งก็ควรไดรับการศึกษาในอนาคต 

2. ตัวแปรตามอื่นๆ เชน การสึกหรอของมีดกัด, ขนาดความผิดพลาดของชื้นงาน ฯลฯ เปนตน ควรจะไดรับ
ความสนใจในการศึกษาครั้งตอไป 

3. ควรมีการศึกษารวมกับอุตสาหกรรม หรือกับผูประกอบการ เพื่อที่จะไดหาคาตัวแปรที่มีความสําคัญมาก
ที่สุดที่มีผลตอคาความเรียบผิวของชิ้นงาน ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากในการผลิต 
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