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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีควบคมุได้ท่ีมีผลตอ่การปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของพดั

ลมดดูของเคร่ืองดกัฝุ่ นแบบถงุกรองและหาระดบัท่ีเหมาะสมของปัจจยัท่ีสง่ผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพดัลม

ดดูมีคา่ต่ําสดุโดยใช้วิธีการออกแบบการทดลองแบบ 2k Factorial Design ของโปรแกรม Minitab 15 โดยมีคา่

ปัจจยัสภาวะการทํางานของเคร่ืองดกัฝุ่ นแบบถงุกรองท่ีใช้ศกึษาทัง้หมด 6 ปัจจยัซึง่ประกอบด้วย คา่ความดนัตก

คร่อมถงุกรอง (A)ความเร็วลมในท่อลมดดู (B) ความเร็วลมภายในตวัเคร่ืองดกัฝุ่ น (C) แรงดนัลมยิงทําความ

สะอาด (D) ระยะเวลาในการยิงทําความสะอาดถุง (E) ช่วงห่างในการยิงทําความสะอาดแตล่ะช่วง (F) โดยมี

แปรตวัตอบสนองคือปริมาณกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขบัพดัลมดดูของเคร่ืองดกัฝุ่ น (Y) ผลจากการศกึษาพบวา่

ปัจจยัท่ีควบคมุได้และสง่ผลกระทบตอ่ตวัแปรตอบสนองอย่างมีนยัสําคญันัน้ประกอบด้วย คา่ความดนัตกคร่อม

ถงุกรอง (A) ความเร็วลมในท่อลมดดู (B) และอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยั A กบั B วิธีการท่ีนํามาใช้ในการ

พิจารณาคือการเปรียบเทียบคา่ความเช่ือมัน่ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (P-Value) ของคา่ปัจจยักบัคา่ความเสี่ยงหรือคา่

ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ ท่ีกําหนด (α) โดยหากคา่ความเช่ือมัน่ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ของปัจจยัหรือผลของ

อิทธิพลร่วมของปัจจยัมีคา่น้อยกวา่คา่ความผิดพลาดท่ียอมรับได้ให้ถือวา่ปัจจยันัน้รวมทัง้ผลของอิทธิพลร่วมมี

ผลตอ่ตวัแปรตอบสนองอย่างมีนยัสําคญั ซึง่ในการศกึษานีไ้ด้กําหนดให้คา่ความเสี่ยงหรือความผิดพลาดท่ี

ยอมรับได้เท่ากบั 5 เปอร์เซน็ต์ (α = 0.05) หรือคา่ความเช่ือมัน่ท่ีเกิดขึน้เท่ากบั 95 เปอร์เซน็ต์  ผลการศกึษาจาก

โปรแกรม Minitab 15 จะได้สมการถดถอยแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ปัจจยัสภาวะการทํางานกบัคา่ปริมาณ

การใช้พลงังานไฟฟ้าของพดัลมดดู คือ Y = 33.7- 0.339A + 1.14B + 0.0147A*B  จากนัน้นําสมการดงักลา่ว

มาหาทําการหาคา่สภาวะการทํางานท่ีสง่ผลให้ปริมาณการใช้ฟ้าของพดัลมดดูมีคา่ต่ําสดุโดยใช้ฟังก์ชัน่ Solver 

ในโปรแกรม Microsoft offices excel ผลการศกึษาพบวา่คา่สภาวะของปัจจยัมีคา่ดงันี ้คือ คา่ความดนัตกคร่อม

ถงุกรอง (A) เท่ากบั 15 มิลลิบาร์ และ คา่ความเร็วลมในท่อลมดดู (B) เท่ากบั 18 เมตรตอ่วินาที ซึง่จะทําให้คา่

ปริมาณกระแสไฟฟ้าของพดัลมดดูมีคา่ต่ําสดุเท่ากบั  53.1 แอมแปร์  

  

 

 

                                                           
1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชัน้ 6 อาคารปฏิบตัิการและวิจยั คณะคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศนูย์รังสิต) ต.คลองหนึ่ง อ.

คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 
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Abstract 

This research had the purpose to study the controllable factors affecting to filter fan motor 

current for bag filter and to find out the optimum conditions setting of the controllable factors that to 

minimize the filter fan motor current. The procedure of the experiment was designed 2k Factorial 

design of Minitab 15 was employed to study for six operation parameters of bag filter following. There 

are pressure drop across filter bag (A), air velocity in de-dusting pipe line (B), can velocity (C), 

compress air purging pressure (D), compress air purging time (E), cleaning frequency (F).The 

response was the filter fan motor current(Y). The results analysis indicated that the significant of 

controllable factors was as follows: the pressure drop across filter bag (A), air velocity in de-dusting 

pipe line (B) and the interaction between factor A and factor B by compared between the probability 

value (P-Value) and the significant level (Alpha:α). If the p-value less than alpha that factor is show 

significant. but another factor or aliases of them not indicate the significant level at alpha (α) equal 

0.05 by consider from P- Value. The filter fan motor current(Y) was found to be fitted by a regression 

model Y = 33.7- 0.339A + 1.14B + 0.0147A*B .The optimization result that used by the solver 

function from Microsoft office excel to find the minimize of filter fan motor current that found the 

pressure drop across filter bag = 15 mbar, air duct velocity = 18 m/s 

, and the minimal filter fan motor current = 53.1 A 

 

Keywords: Bag filter, Controllable factor, 2k Factorial design, Optimization 

คาํนํา 

เคร่ืองดักฝุ่ นแบบถุงกรองเป็นเคร่ืองจักรท่ีมีความสําคัญในกระบวนการดักจับฝุ่ นท่ีเกิดขึน้ใน

กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์โดยการศึกษาวิจัยนีไ้ด้ทําการศึกษาท่ีบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) 

สายการผลิตโรงงาน 2 ซึง่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมสําหรับเคร่ืองดกัฝุ่ นเท่ากบั 1,779 กิโลวตัต์ ทําให้มีค่าใช้จ่าย

ด้านพลังงานไฟฟ้าในส่วนนีถ้ึง 30 ล้านบาทต่อปี หากสามารถหาแนวทางในการปรับปรุงการประสิทธิภาพ

ทํางานของเคร่ืองจกัรโดยปรับคา่สภาวะการทํางานให้เหมาะสมและสง่ผลให้เกิดผลในด้านการประหยดัพลงังาน

ก็จะมีสว่นช่วยให้องค์กรมีคา่ใช้จ่ายด้านต้นทนุการผลิตท่ีลดลง โดยท่ียงัคงรักษาประสิทธิภาพในการดกัฝุ่ น 

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับเคร่ืองดักฝุ่ นแบบถุงกรองท่ีผ่านมานัน้ทําการวิจัยเพ่ือวัดความหนาและการ

กระจายตวัของฝุ่ นท่ีฉาบอยู่ผิวด้านนอกของถุงกรองพบว่าความหนาของฝุ่ นมีค่าเพ่ิมขึน้เร่ือยๆและมีค่ามากสุด

เม่ือสิน้สุดกระบวนการดกัจับฝุ่ นโดยค่าแรงดนัตกคร่อมถุงมีค่าสูงขึน้และมีค่ามากสุดหากระบบลมแรงดนัทํา

ความสะอาดถงุไมทํ่างานหรือหยดุไป(M. Saleem., 2006)  

e-mail address: witoon.pukdeesri@sccc.co.th 

  



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 
 

231 

 การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการหาค่าสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีผ่านมา เช่น การศกึษาถึงผลกระทบจากการนํา

ยางรถยนต์มาใช้เป็นเชือ้เพลิงร่วมในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เพ่ือหาปริมาณท่ีเหมาะสมของปริมาณยาง

รถยนต์ท่ีไม่ส่งผลกระทบทัง้ทางด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยใช้รูปแบบการออกแบบการ

ทดลองแบบ RSM และนําค่าสภาวะของปัจจัยต่าง ๆมาประมวลผลด้วยโปรมแกรม Minitab 15 จากผล

การศกึษาทําให้ทราบถงึคา่ช่วงของปัจจยัแต่ละตวัท่ีเหมาะสมต่อผลตอบสนองท่ีสนใจ นัน่คืออตัราการป้อนยาง

รถยนต์ท่ีเหมาะสมโดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลิตภณัฑ์ในกระบวนการผลิตปนูซีเมนต์ (สิทธิเดช, 2010) 

การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือหาค่าสภาวะของปัจจัยการทํางานของเคร่ืองดกัฝุ่ นแบบถุงกรองท่ี

ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมอเตอร์ขับพัดลมดูดมีค่าต่ําสุดโดยมีตัวแปรสภาวะของปัจจัยและช่วงของ

ค่าตวัแปรดงันี ้ความดนัตกคร่อมถุงกรองฝุ่ น (A) 7 – 15  มิลลิบาร์,  ความเร็วลมในท่อลมดดู (B) 18-24 เมตร/

วินาที,  ความเร็วลมภายในตวัเคร่ืองดกัฝุ่ น (C) 1.0 -1.3 เมตร/วินาที,  แรงดนัลมยิงทําความสะอาด (D) 4- 6 

บาร์,ระยะเวลาในการยิงทําความสะอาด (E) 100 – 150 มิลลิวินาที,  ช่วงห่างในการยิงทําความสะอาดในแต่ละ

ช่วง (F)7 -30 วินาที ซึง่กระบวนการทํางานของเคร่ืองดกัฝุ่ นนัน้เร่ิมจากลมสกปรกหรือลมท่ีมีฝุ่ นจะไปตามท่อ

ทางดดูและไหลรวมกนัเข้าทางด้านลา่งของตวัเคร่ืองดกัฝุ่ น จากนัน้ลมสกปรกทัง้หมดจะไหลเข้ามาปะทะ

ด้านนอกของถุงกรองและฝุ่ นทัง้หมดจะถูกดกัจบัท่ีตวัถุงกรอง จากนัน้ลมสะอาดท่ีผ่านการกรองแล้วจะ

ไหลผ่านตรงกลางถุงและลมท่ีผ่านการกรองของแต่ละถุงแล้วจะไหลมารวมกันในห้องลมท่ีสะอาดของ

เคร่ืองดกัฝุ่ นเม่ือลมสะอาดทัง้หมดไหลมารวมกนัแล้วจากนัน้อากาศท่ีผ่านการกรองทัง้หมดจะไหลออกท่ี

ปลายปล่องของเคร่ืองดกัฝุ่ น โดยรูปจําลองลกัษณะการทํางานและอุปกรณ์ทัง้หมดของเคร่ืองดกัฝุ่ นสามารถ

แสดงได้ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 แสดงสว่นประกอบของเคร่ืองดกัฝุ่ นแบบถงุกรอง (Transport and Dust collecting Manual 

Version 1.05: Holcim Page B1/4)  

 

 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
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หลกัการและวิธีการท่ีนํามาใช้ในการศกึษาวิจยันัน่คือการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ

มอเตอร์ขับพัดลมดูดของเคร่ืองดักฝุ่ นแบบถุงกรอง เพ่ือหาจุดเหมาะสมของแต่ละปัจจัย ซึ่งเป็นการการ

ศกึษาวิจยัเชิงทดลองโดยปรับคา่สภาวะการทํางานของเคร่ืองดกัฝุ่ น ซึง่ถงุกรองนัน้ทําจากวสัดโุพลีเอสเตอร์โดยมี

ขนาดของถุงกรอ ง คือ (DxL=120x2950มิลลิเมตร) และมีจํานวนถุงกรองเท่ากบั 210 ถุง โดยชนิดของถุงกรอง

นัน้แสดงดงัตารางท่ี 1 และฝุ่ นท่ีทําการดกัจบัคือฝุ่ นท่ีเกิดจากกระบวนการลําเลียงวตัถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการ

บดวตัถุดิบ ซึง่มีคณุสมบติัแสดงดงัตารางท่ี 2 ในการวิจยันัน้จะใช้ข้อมลูจากการทดลองมาทําการวิเคราะห์ ซึ่ง

จําเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเป็นอย่างมากเพ่ือหาสภาวะ

เหมาะสมของแต่ละปัจจัยได้ท่ีส่งผลต่อตัวแปรตอบสนองและเพ่ือลดระยะเวลาในการทําการทดลอง การ

ศกึษาวิจยัในครัง้นีไ้ด้ใช้โปรแกรม Minitab Version 15 ช่วยในการสร้างแบบแผนการทดลอง โดยใช้รูปแบบของ

การออกแบบการทดลองเป็นแบบ 2k Factorial design เพ่ือใช้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของ

มอเตอร์ขบัพดัลมดดูของเคร่ืองดกัฝุ่ นแบบถุงกรอง ปัจจยัท่ีทําการศกึษาได้แก่  ความดนัตกคร่อมถุงกรอง (A) 

ความเร็วลมในท่อลมดดู(B) ความเร็วลมภายในตวัเคร่ืองดกัฝุ่ น (C) แรงดนัลมยิงทําความสะอาด (D) ระยะเวลา

ในการยิงทําความสะอาดถุง (E) ช่วงห่างในการยิงทําความสะอาดแต่ละช่วง (F) ตวัตอบสนองคือปริมาณ

กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขบัพดัลมดดูของเคร่ืองดกัฝุ่ น (Y)  โดยออกแบบการทดลองนัน้ มีตวัแปรท่ีสนใจศกึษา 

6 ตวัแปร มีตวัแปรตอบสนอง 1 ตวัแปร และกําหนดให้มีคา่ความผิดพลาดท่ียอมรับได้เท่ากบั 0.05 (α) มีการทํา

การทดลองท่ีมมุเท่ากบั 64 จุด เพ่ือให้แบบผลของแบบจําลองสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัและ

ผลของตวัแปรตอบสนองเป็นท่ียอมรับ ดงันัน้จะต้องทําการทดลองซํา้เท่ากบั 2 ซํา้ ซึง่จะทําให้มีจํานวนของการ

ทดลองทัง้หมดเท่ากบั 128 การทดลอง  เม่ือได้แผนการทดลองแล้วนําแผนการทดลองดงกลา่วมาลงในโปรแกรม 

Microsoft offices excel จากนัน้นําแผนการทดลองท่ีได้ไปทําการทดลองปรับค่าสภาวะการทดงานของ

เคร่ืองจกัรตามแผนการทดลองท่ีได้และบนัทึกค่าผลลพัธ์นัน่คือคา่ของกระแสไฟฟ้าของพดัลมดดู จากนัน้นําผล

ดงักลา่วมาประมวลผลในโปรแกรม Minitab เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบแผนการทดลอง โดยวิธีการ

ท่ีใช้ในการตรวจสอบคือการใช้หลกัการของ ANOVA ซึง่จะมีสมมติฐานท่ีใช้ในการทดสอบ 3 ประการ คือ ข้อมลู

ท่ีทําการทดลองทดสอบมีการแจกแจงของข้อมูลแบบปกติ ข้อมูลมีความแปรปรวนของข้อมูลแบบคงท่ี 

ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเป็นแบบตวัแปรสุ่มและมีความเป็นอิสระต่อกันขัน้ตอนต่อไปคือการทดสอบหา

ปัจจัยค่าสภาวะการทํางานท่ีมีผลอย่างมีนัยสําคญัต่อตวัแปรตอบสนอง โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างค่า

ความเช่ือมัน่ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (P-Value) กับค่าความเสี่ยงหรือค่าความผิดพลาดท่ียอมรับได้ (α) และเม่ือ

ทราบว่าปัจจยัใดมีผลต่อตวัแปรตอบสนองอย่างมีนยัสําคญัแล้วขัน้ตอนต่อไปท่ีมีความสําคญัอย่างมากคือการ

หาสมการความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาวะการทํางานของเคร่ืองจักรกับผลของตวัแปรตอบสนองนั่นคือค่า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพัดลมดูดซึ่งสามารถทําได้โดยใช้วิธีการของ Regression Analysis ของโปรแกรม 

Minitab 15 และขัน้ตอนสดุท้ายซึง่ถือวา่มีความสําคญัท่ีสดุของการศกึษาวิจยันีคื้อการหาค่าสภาวะปัจจยัท่ีมีผล
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ทําให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพดัลมดดูมีคา่ต่ําสดุ ซึง่วิธีการท่ีใช้คือการนําสมการความสมัพนัธ์ท่ีได้มาทําการหา

คา่ต่ําสดุของผลตอบสนอง โดยใช้ฟังก์ชัน่ Solver ในโปรแกรม Microsoft office excel 2010 ซึง่ผลลพัธ์ท่ีได้คือ

คา่ของสภาวะปัจจยัแตล่ะตวั ท่ีทําให้ผลตอบสนองมีคา่ต่ําสดุ 

ตารางท่ี 1 แสดงชนิดและคณุสมบติัของถงุกรองฝุ่ น (Holcim Group Support Ltd CTS - Mechanical 
Process Technology) 
 

 
 

ตารางท่ี 2 แสดงคุณสมบัติของฝุ่ นท่ีผ่านผ่านกระบวนการบดก่อนเข้าสู่กระบวนการเผาปูน (Holcim Group 

Support Basic Cement Chemistry) 

 
 

ผลและวิจารณ์การทดลอง 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นีไ้ด้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Minitab 15 เพ่ือใช้ในการออกแบบการทดลอง 

วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการทดลองรวมทัง้การสร้างสมการความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาวะการทํางานกบัตวั

แปรตอบสนองและท้ายท่ีสดุคือใช้โปรแกรม Microsoft office excel 2010 เพ่ือหาคา่ของสภาวะของปัจจยัแต่ละ

ตัวท่ีส่งผลให้ค่าของผลตอบสนองมีค่าต่ําสุดนั่นคือค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของพัดลมดูดซึ่งผลศึกษาโดยใช้

โปรแกรม Minitab 15 และ Microsoft office excel 2010 สามารถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ตารางผลการทดลอง 

 ผลจากการใช้โปรแกรม Minitab 15 เพ่ือสร้างแผนการทดลองตามตวัแปรปัจจยัสภาวะและระดบัของ

ปัจจัย ภายหลงัการปรับค่าสภาวะการทํางานของเคร่ืองดกัฝุ่ นตามแผนท่ีกําหนด ผลลพัธ์ท่ีได้คือ ค่าปริมาณ

กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขบัพดัลมดดูซึง่สามารถแสดงได้ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการทดลองท่ีระดบัสภาวะของตวัแปรท่ีสนใจศกึษาท่ีระดบัตา่ง ๆ ของตวัแปร 

 
การทดสอบความเหมาะสมของแบบจาํลองการทดลอง 

ก่อนทําการวิเคราะห์ข้อมลูนัน้ตามหลกัการของ ANOVA จําเป็นต้องทําการตรวจสอบสมมติฐานทัง้ 3 

ประการ นัน่คือ การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมลูแบบปกติ การตรวจสอบความแปรปรวนของข้อมลูแบบคงท่ี 

การตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนเป็นตวัแปรสุ่มและมีความเป็นอิสระต่อกนั ซึง่ผลจากการศกึษาจากโดยใช้

โปรแกรม Minitab 15 โดยผลลพัธ์แสดงดงัรูปท่ี 2 ซึง่จะเห็นว่ากราฟทัง้หมดมีรูปแบบเป็นไปตามสมมติฐานของ 

ANOVA นัน่หมายความวา่ ข้อมลูมีการแจกแจงแบบปกติ ข้อมลูมีความแปรปรวนคงท่ี และข้อมลูมีการกระจาย

ตวัแบบสุม่ ซึง่แนวทางในการพิจารณาสามารถแสดงดงัรายละเอียดดงันี ้

1. การตรวจสอบความน่าจะเป็นของรูปแบบการแจกแจงข้อมลูแบบปกติ (Normal probability Plot) 

ข้อมลูมีการกระจายตวัแบบสมมาตร (แบบปกติ) ข้อมลูจะอยู่ในตําแหน่งเส้น Y=X ใน Symmetry Plot โดยแปร

แกรมMinitab จะสร้างเส้นอ้างอิงในกราฟเพ่ือเป็นเส้นอ้างอิงความสมมาตรของข้อมลู เม่ือทําการเปรียบเทียบจุด

ข้อมลูและเส้นอ้างอิงข้อมลูท่ีมีความสมมาตรมากจะมีจดุข้อมลูอยู่ใกล้เส้นอ้างอิง  

2. การทดสอบความแปรปรวนของคา่ความคลาดเคลื่อน 

ข้อมลูมีคา่เฉลี่ยของความแปรปรวนคงท่ีรูปแบบของกราฟท่ีแสดงจะมีลกัษณะของจุดแต่ละจุดมีการกระจายตวั

รอบตรงท่ีระดบัศนูย์อย่างสม่ําเสมอ โดยจะมีการกระจายตวัในแนวนอน และไมเ่ป็นรูปลําโพงบานออก 

3. การทดสอบคา่ความคลาดเคลื่อนเป็นตวัแปรสุม่และมีความเป็นอิสระตอ่กนั 

ค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลมีการกระจายตวัแบบสุ่มและเป็นอิสระต่อกันแล้วลกัษณะของจุดแต่ละจุดท่ี

กระจายตวัรอบเส้นสมมาตรท่ีระดบัศูนย์จะไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน แต่หากค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลไม่มี

ความเป็นอิสระตอ่กนัรูปแบบการกระจายตวัของคา่ความคลาดเคลื่อนของข้อมลูจะมีรูปแบบของการกระจายตวั

รอบเส้นสมมาตรท่ีระดบัศนูย์อย่างชดัเจน 
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รูปท่ี 2 กราฟแสดงความสมัพนัธ์คา่สว่นเกิน (Residual) ปริมาณกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขบัพดัลมดดู 

การวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรตอบสนอง 

ผลจากการศกึษาเพ่ือทดสอบหาปัจจยัสภาวะการทํางานของเคร่ืองดกัฝุ่ น ท่ีมีผลอย่างมีนยัสําคญัต่อตวั

แปรตอบสนองนัน่คือปริมาณกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขบัพดัลมดดูของเคร่ืองดกัฝุ่ น (Y) ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 

สามารแสดงได้ดงัรูปท่ี 3 จะเห็นวา่จากข้อมลูในหน้าตา่ง Session ของโปรแกรม Minitab พบว่าท่ีระดบัค่าความ

ผิดพลาด 5 เปอร์เซ็นต์ (α = 0.05) นัน้ค่า P-Value ของอิทธิพลร่วมระหว่างตวัแปร A และ B มีค่าน้อยกว่าค่า 

Alpha ซึง่แสดงวา่ผลของปัจจยั A,B และ A*B มีผลตอ่ตวัแปรตอบสนองอย่างมีนยัสําคญั 

  
รูปท่ี 3 หน้าตา่ง Session แสดงผลของปัจจยัท่ีมีผลตอ่ตวัแปรตอบสนองท่ีคา่ α = 0.05 

การวิเคราะห์หาสมการความสัมพันธ์  

เม่ือทราบว่าปัจจยัใดรวมทัง้อิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยใดๆท่ีส่งผลกระทบต่อต่อแปรตอบสนองอย่างมี

นยัสําคญั ขัน้ตอนตอ่ไปคือการหาสมการความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีสนใจศกึษากบัตวัแปรตอบสนอง รูปแบบ

ของสมการถดถอยของโปรแกรม Minitab 15 สามารถแสดงได้ดงันี ้

Y = 33.7- 0.339A + 1.14B + 0.0147A*B   

โดย Y  :  กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขบัพดัลมดดู (แอมแปร์) 

 A   :  ความดนัตกคร่อมถงุกรอง (มิลลิบาร์) 

 B  :  ความเร็วลมในท่อลมดดู (เมตรตอ่วินาที) 

 A*B  : อิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยั A และ B 
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การหาค่าของปัจจัยที่ทาํให้ค่าตัวแปรตอบสนองมีค่าตํ่าสุด 

ผลลพัธ์จาการหาคา่สภาวะของปัจจยัท่ีส่งผลให้ตวัแปรตอบสนองมีค่าต่ําสดุ เป็นดงันี ้ ค่าความดนัตก

คร่อมถุงกรอง (A) = 15 มิลลิบาร์ ค่าความเร็วลมในท่อทางดดู (B) = 18 เมตรต่อวินาที ทําให้ค่าปริมาณ

กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขบัพดัลมดดู (Y) = 53.1 แอมแปร์ 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเพ่ือหาค่าตวัแปรสภาวะปัจจยัการทํางานทัง้ 6 ตวัแปรท่ีมีผลต่อปริมาณการใช้

กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขบัพดัลมดดูของเคร่ืองดกัฝุ่ นแบบถงุกรอง ผลการศกึษาพบว่ามีเพียง 2 ปัจจยัท่ี

ส่งผลอย่างมีนยัสําคญั ซึ่งประกอบด้วย ค่าความดนัตกคร่อมถุงกรอง (A) ค่าความเร็วลมในท่อทางดูด (B) 

และผลของอิทธิพลร่วมระหวา่งปัจจยั A กบั B จากการหาคา่สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีทําให้ผลตอบสนองมีคา่

ต่ําสดุและพบวา่ คา่ความดนัตกคร่อมถุงกรอง (A) = 15 มิลลิบาร์ ค่าความเร็วลมในท่อทางดดู (B) = 18 เมตร

ตอ่วินาที ทําให้คา่ปริมาณกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขบัพดัลมดดู (Y) = 53.1 แอมแปร์ 
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