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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณลักษณะ (Attribute) แบบ Gauge
R&R เป็ น เครื่อ งมือ การควบคุม กระบวนการตัด สิน ใจแบบข้อ มู ล นั บ เพื่อ
กาหนดเกณฑ์การยอมรับที่มมี าตรฐานใช้เป็ นขัน้ ตอนการตัดสินใจอนุ มตั สิ ขี อง
ผลิต ภัณฑ์ลิปสติก ได้กาหนดแผนการทดลองโดยเลือกกลุ่มทดสอบ ได้แก่
กลุ่ ม พนั ก งานโรงงานกรณี ศึ ก ษา และกลุ่ ม ลู ก ค้า โดยตั ้ง ข้อ สมมติฐ าน
การศึกษาว่า ความสามารถในการให้ผลซ้า (Repeatability) และให้ผลซ้าอย่าง
ถูกต้อง (Reproducibility) ไม่แตกต่างกัน ของทุกกลุ่มที่ทาการทดสอบ การ
ทดสอบนี้ ได้ป ระยุ ก ต์ วิ ธี ก ารทดสอบการแยกเฉดสี ตามทฤษฏี ข อง
Fransworth-Munsell 100 hue เพื่อวัดความสามารถการตัดสินใจ เป็ นร้อยละ
ของการให้ผลซ้ า (%Repeatability) และร้อยละของการให้ผลซ้ าและถูกต้อง
(%Reproducibility) ผลของการทดสอบได้นาค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่
มาวิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างกลุ่ม โดยเทคนิค ANOVA ซึ่งเป็ นเครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบเป็ น กลุ่ม เมื่อได้ผลค่า ความ
แปรปรวนไม่แตกต่างระหว่างกลุ่ม จึงได้น าผลจากการวิเคราะห์โดยตัง้ เป็ น
เกณฑ์มาตรฐานที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่งเป็ น เกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้น
เป็ น ที่ย อมรับของผู้เ กี่ยวข้องดัง กล่า วข้า งต้น เพื่อ ใช้เ ป็ น เกณฑ์ มาตรฐาน
เบื้องต้นในการสรรหาพนักงาน สรุปได้ว่าร้อยละของการให้ผลซ้า สามารถตัง้
เป็ น มาตรฐานเบื้องต้นที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 79.29 และร้อยละของการให้ผลซ้า
และถูกต้อง สามารถตัง้ เป็ นมาตรฐานเบื้องต้นที่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 79.22

relationship between groups by ANOVA technique which is suitable for
analyzing group variance. When the variance results do no differ
between groups, confidence level is set at 95% which is the initial
standard accepted by the above mentioned parties to use as a
benchmark for recruiting employees. In conclusion, %Repeatability
and %Reproducibility can be set as the initial standard of not less than
79.29 percent and 79.22 percent, respectively.
Keywords: Attribute Gauge R&R, Fransworth- Munsell, ANOVA,
Repeatability, Reproducibility

1) บทนา
การผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรมทัว่ ไป ไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย ง
กิจกรรมในการตรวจสอบคุณภาพให้ตรงกับข้อตกลงของลูกค้า ซึ่งถือ
เป็ นหน้าที่หลักของผูบ้ ริหารฝ่ายคุณภาพในการสร้างระบบการวัด ใน
กระบวนการผลิต การตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัด และการวัดแบบ
ข้อมูลนับ ในแต่ละกระบวนการต้อ งกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ การ
ยอมรับให้สอดคล้องกันระหว่างผูต้ รวจสอบหลายคน และแต่ละครัง้ ของ
การตรวจสอบถูกต้องและซ้ากัน
การตรวจสอบคุณลักษณะ (Attribute) ส่วนมากจะประสบปญั หาใน
การตัด สิน ใจของพนัก งานที่ไ ด้ร ับมอบหมาย ถ้า การตัด สิน ใจอนุ มตั ิ
“มากกว่าหรือน้อยกว่า ” เกณฑ์ท่ลี ูกค้าต้องการ จะเป็ นปจั จัยให้มีของ
เสีย ในการผลิต ความสามารถและทักษะการตัด สิน ใจส่ง ผลกระทบ
โดยตรงกับการยอมรับสินค้าของลูกค้า จะต้องมันใจว่
่ าพนักงานทัง้ หมด
ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ และตัดสินใจด้านคุณภาพมีมาตรฐานที่
ยอมรับได้ คืออะไร "ผ่าน" และ "ไม่ผ่าน" ให้เหมือนกัน น่ าเชื่อถือ มี
ทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้แน่ใจว่า ความน่ าเชื่อถือของผลการตัดสินใจในขัน้ ตอนการ
อนุ มตั ิ ซึ่งเป็ นพื้นฐานการทาการตรวจสอบคุณภาพเชิงคุณลักษณะที่
ส าคัญ ความสามารถในการให้ผ ลซ้ า และการให้ ผ ลซ้ า และถู ก ต้ อ ง
(Repeatability and Reproducibility: R&R) เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ
ส าหรับ การประเมิ น ความแม่ น ย าของการวิ เ คราะห์ ร ะบบการวัด
( Measurement System Analysis: MSA) แ ม้ ว่ า มี ก า ร ศึ ก ษ า

คำสำคัญ : Attribute Gauge R&R, Fransworth-Munsell, ANOVA,
ความสามารถในการให้ผลซ้า, ความสามารถการให้ผลซ้าและถูกต้อง
ABSTRACT
The research utilizes Attribute Gauge R&R Technique as a data
decision tool to set standard acceptance criteria in approval of the color
of the lipstick product. The experiment was designed by selecting test
groups, such as factory staff and customer group. Setting the Ho (Null
Hypothesis): Repeatability and Reproducibility was not significantly
different among all groups. The experiment has applied the colour
shades theory of Fransworth-Munsell 100 hue to measure decision
making capabilities which demonstrate in percentage of repeatability (%
Repeatability) and percentage of reproducibility (% Reproducibility). The
results of the experiment used the variance of each group to analyze the
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ความสามารถของการตัดสินใจที่เป็ นเรื่องธรรมดาทัวไปโดยเฉพาะใน
่
อุตสาหกรรมการผลิต การทา Gauge R&R ที่เป็ นแบบคุณลักษณะ แต่
การจัดทาให้เป็ นมาตรฐานของแต่ล ะอุ ตสาหกรรมไม่ ได้ถูกจัด ท าขึ้น
อย่า งเป็ น ระบบ ไม่ ส ามารถวัด เป็ น เกณฑ์ต ัว เลขที่ติด ตามได้แบบชี้
เฉพาะเจาะจงที่ชดั เจน ส่ ว นมากจะใช้วิธีดูต ัว อย่างเทีย บ ซึ่ง ขึ้น กับ
สายตาแต่ ล ะคน และมัก จะมี ข ้อ โต้ แ ย้ง กัน ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล
คุณลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อมีการทางานเกี่ยวข้องกับสองคน
หรือมากกว่าในลักษณะเป็ นกลุ่ม ในการตรวจสอบตัดสินใจคุณภาพด้าน
คุณลักษณะ การประเมินผลการตัดสินใจ Gauge R&R สาหรับข้อมูล
คุ ณ ลัก ษณะ (Attribute) งานวิจ ัย นี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ กาหนดเกณฑ์
มาตรฐานสาหรับการตัดสินใจการยอมรับการวัดแบบข้อมู ล นับ หรือ
ข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute)

รูปที่ 1 แสดงรายการ Reject & Recall ของปี 2557 (2014)

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการยังไม่เคยมีการกาหนดเป็ นตัวเลข
หรือเกณฑ์มาตรฐานที่ตรวจตรวจสอบได้ในบริษทั กรณี ศึกษามาก่อน
โดยการปฏิบตั ิงานอ้างอิงมาตรฐานของบุคคลเพียงคนเดีย ว เมื่อมีการ
เปลี่ยนพนักงานด้วยกรณี ใดๆ ทาให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพไม่ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่เคยยอมรับ สาเหตุของปญั หามาจากความผันแปร
ของการตัดสินใจ เช่น ขัน้ ตอนการอนุมตั สิ ี และขัน้ ตอนในกระบวนการ
ผลิต

2) หลักการพืน้ ฐาน เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิ เ คราะห์ ร ะบบการวั ด แบบข้ อ มู ล นั บ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
อุ ต สาหกรรม ควรคัด เลื อ กเครื่ อ งมือ ใช้ ป ระเมิ น การตัด สิน ใจของ
พนักงาน เพื่อศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement
System Analysis) แบบข้อมูลนับ (Attribute) ในอุตสาหกรรมผลิตถ้ามี
เกณฑ์ ใ นการตัด สิ น ใจครบถ้ ว น เห็ น ภาพชัด ความสามารถของ
กระบวนการเพิ่มขึน้ ซึ่งสามารถจะนาไปศึกษาต่อเพื่อประยุกต์เข้ากับ
กระบวนการอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ชนิ ด อื่ น ๆ [1] เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และการลด
ของเสียในกระบวนการผลิต [1,2] ผลการประมวลการตรวจสอบแบบ
ข้อ มู ล นั บ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ น แนวทางการวิ เ คราะห์ร ะบบการวัด
(Measurement System Analysis) แบบข้ อ มู ล นั บ [3] เพื่ อ น าไป
ประยุกต์เป็ นตัวอย่าง เพื่อนาไปใช้ในการประเมิน เกณฑ์มาตรฐานการ
ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการตรวจสอบที่เป็ นข้อมูลคุณลักษณะแบบ
ข้อมูลนับ [4] โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ในมุมมองของการจัดการคุณภาพใน
เชิง สถิติ [5] เป็ น เครื่อ งมือ สร้า งความเชื่อมันส
่ าคัญ ของงานบริหาร
คุณภาพ วิธวี เิ คราะห์นาเทคนิค Attribute Gauge R&R ด้วยวิธี ANOVA
เพื่อ หาความแปรปรวนของการตัด สิ น ใจด้า นคุ ณ ภาพ โดยเฉพาะ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ จาเป็ นต้องมีคนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย กลุ่ม
คนสองกลุ่ ม หรือ มากกว่ า [4,6] ผลที่ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ ส ามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบที่มเี ทคโนโลยีขนั ้ สูงและ
ต้องมันใจว่
่ าจะสนองความต้องการของลูกค้าของบริษทั [6]

3.2) เตรียมตัวอย่างอ้างอิง และอุปกรณ์ในการทดลอง
การควบคุมกระบวนการผลิตขัน้ ตอนที่สาคัญ คือการปรับแต่ ง สี
(Mixing) ส่วนเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ (สี) ประกอบด้วยกลุ่ม ของ
ช่างผสมสี กลุ่มพนักงานประกันคุณภาพ และกลุ่ม ลูกค้า ต้องมีเกณฑ์
มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ บุคลากรผูต้ รวจสอบเพื่อตัดสินใจอนุมตั ิ
คุณภาพสี ว่า “ผ่าน/ไม่ผา่ น” เป็ นการตรวจสอบแบบ Attribute ที่ใช้เป็ น
เครื่องมือในการวัดความสามารถการตัดสิน ใจของการตรวจสอบ จึง
จาเป็ นต้องนาระบบการตรวจสอบ Attribute Gauge R&R [3] มาเป็ น
เครื่องมือ ในการวิเ คราะห์ เพื่อกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็ นตัว เลขที่
ยอมรับและตรวจติดตามได้ ดาเนินการดังต่อไปนี้
การคัดเลือกผูท้ ่ที าการทดสอบ ดาเนินการแยกความสามารถการใช้
สายตา และความสามารถในการตัดสินใจ ในเรื่องสีของตัวอย่าง เมื่อ
เทียบกับมาตรฐานโดยคัดเลือกให้ผทู้ ่ที าการทดสอบมาจากผูท้ ่ไี ม่มีส่วน
เกี่ย วข้อ งในการอนุ ม ัติสี 5 คน (G1) ลู ก ค้า ที่ต ัด สิน ใจอนุ มตั ิสี 4 คน
(G2) แผนกผลิตช่างผสมสี 5 คน (G3) และพนักงานประกันคุณภาพ 5
คน (G4) เพื่อยืนยันว่าบุคคลากรที่จะทาการทดสอบมีความสามารถใน
การแยกเฉดสีได้เหมือนกันทุกคน โดยการแยกเฉดสีมาตรฐาน 4 เฉดสี
คือ เหลือง แดง น้ าเงิน และเขียว ตัวอย่างละ 7 เฉดสีตามมาตรฐานสี
Pantone เพื่อยืนยันความสามารถการแยกเฉดสี
การเตรียมสี “ตัวอย่างอ้างอิง” มาตรฐานที่ยอมรับต้องได้การอนุ มตั ิ
จากผู้มีอ านาจทัง้ จากฝ่า ยโรงงานและฝ่า ยลู ก ค้า และตัว อย่า งจาก
กระบวนการผลิ ต เพื่ อ น ามาเป็ น ตัว อย่ า งอ้ า งอิ ง ส าหรับ ทดสอบ
ความสามารถในการตัดสินใจ 40 ชิน้ โดยกาหนดให้มตี วั อย่างที่เหมือน
สีมาตรฐานทุกประการ 22 ชิ้น และสีท่ีใกล้เคียงแต่ ยอมรับ ไม่ ไ ด้ เ มื่อ
เทียบกับตัวอย่างมาตรฐาน 18 ชิ้น [3] จากนัน้ ต้องมาดาเนิน การให้
ตรวจสอบตัว อย่า งเทีย บกับ มาตรฐาน ความสามารถในการวัด ซ้ า
(Repeatability) และ ความสามารถในการให้ ผ ลซ้ า และถู ก ต้ อ ง
(Reproducibility) โดยทุกคนจะต้องทาการวัดซ้า 3 ครัง้ ให้ระยะห่างแต่

3) ระเบียบวิธวี จิ ยั วิธกี ารดาเนินการวิจยั เครื่องมือ/วิธกี าร
3.1) ศึกษาวิเคราะห์ระบบการวัด การตัดสินใจ
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาจากปญั หาที่ได้รบั การร้องเรียนจากลูกค้า
และในสภาพการตลาดที่มกี ารแข่งขันสูงเช่นนี้ ลูกค้ามีทางเลือกในการ
ซือ้ สินค้ามากขึน้ ส่วนเรื่องสินค้าที่ได้รบั การร้องเรียนจากทางลู กค้า นัน้
คือปญั หาคุณภาพเกี่ยวข้องกับ สีของผลิภณ
ั ฑ์ป ระเภทลิปสติก ที่เ ป็ น
ั
ปญหาอันดับแรก สีไม่ตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้กบั ลูกค้ามีจานวน
มากขึ้น ท าให้เ สีย โอกาสทางการค้า และไม่ ไ ด้ร ับ ความเชื่ อ ถื อ ใน
กระบวนการอนุมตั สิ ลี ปิ สติก สามารถมองเห็นได้ชดั เจนจากข้อมูลแสดง
ั
ภาพรวมของปญหาที
่พบมากที่สุดคือสินค้าประเภท Lipstick ดังรูปที่ 1
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ละครัง้ 1-2 วัน ผลที่ได้จากการทดสอบนาค่าที่ได้มาวิเคราะห์ระบบการ
วัด ใช้เทคนิค ANOVA โดยวิธีตงั ้ สมมติฐาน (Null Hypothesis Test
Analysis)
ตัง้ สมมติฐานของการศึกษา
H0 ความสามารถในการให้ผ ลซ้ า และให้ผ ลซ้ า อย่า งถู ก ต้ อ งไม่
แตกต่างกันของทุกกลุ่มทดสอบ
H 0 : 1 = 2 = 3 = 4
H1 ความสามารถของกลุ่มที่ทดสอบ มีความแตกต่างอย่างน้อย 1
กลุ่มในการให้ผลซ้าและให้ผลซ้าและถูกต้อง
H 1 : i ≠ j

รูปที่ 3 ทดสอบการกระจายของแต่ละกลุ่มที่ทดสอบ (%Reproducibility)

5.นาข้อมูลของแต่ละกลุ่มที่มกี ารกระจายปกติ %Repeatability และ
%Reproducibility ไปทาการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนด้วยเทคนิค
ANOVA

3.3) การจัดทาการทดลอง
3.3.1) ทวนสอบเรือ่ งตาบอดสี และความสามารถการแยกเฉดสี
คัดเลือกผูเ้ ข้ารับการทดสอบจาก กลุ่มของช่างผสมสี กลุ่มพนักงาน
ประกันคุณภาพ กลุ่มของพนักงานที่ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการตัด สิน ใจ
อนุ มตั ิสี และกลุ่ม ลูกค้า ดาเนินการทดสอบเฉดสี เหลือง เขียว น้ าเงิน
และแดง ดัง ได้ก ล่ า วแล้ว ข้า งต้น จากแผ่น มาตรฐาน Pantone ตัด มี
ขนาดเท่ า กับ ชิ้น มาตรฐานที่ทาการทดสอบ (เพื่อ ควบคุ ม ขนาดของ
ตัวอย่าง และพื้นที่การมอง) ผลที่จะต้องผ่านการทดสอบ คือต้องแยก
เฉดสีได้ครบถ้วนตามเวลาที่กาหนด ผลการทดสอบของพนักงาน ต้องมี
คะแนนเต็ม 100% จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบนี้
3.3.2) การทดสอบการให้ผลซ้ า (Repeatability) และการให้ผลซ้ า
และถูกต้อง (Reproducibility) ดาเนินการดังต่อไปนี้
1.การทดสอบโดยให้ผถู้ ูกทดสอบทาการดูตวั อย่างอ้างอิงเทียบกับ
ตัวอย่างมาตรฐานที่เตรียมไว้ โดยกาหนดให้มจี านวนตัวอย่างอ้างอิงที่
เป็ นสีมาตรฐานรุ่นผลิตเดียวกันกับ มาตรฐานอ้างอิง เป็ นชิ้นงานที่มีสี
ยอมรับ จานวน 22 ชิน้ และสีท่ไี ม่ยอมรับ จานวน 18 ชิน้ ตัวอย่างของสี
ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น (Bulk) ใส่ในภาชนะที่มีขนาดเท่าๆ กันทุกชิ้น ทา
หมายเลขลงบันทึก ลักษณะ และค่าอ้างอิงของการยอมรับแยกไว้
2.ควบคุมการทดสอบภายใต้สภาวะที่ควบคุมทัง้ พื้นที่การมองเห็น
ระยะการมอง และเวลา
3.การทดสอบต้อ งให้ ผู้ท่ี ท าการทดสอบตัด สิน ใจจากตั ว อย่ า ง
เดียวกัน 3 ครัง้ โดยเว้นระยะห่างของการทดสอบไม่น้อยกว่า 1-2 วัน
4.การบันทึกผลการทดสอบให้ผคู้ วบคุมการทดสอบบันทึก ในใบ
รายงานผลโดยกาหนดสัญลักษณ์ Y, N โดยที่รวบรวมผลที่ได้ข องแต่
ละคนในกลุ่ม ไปทดสอบการกระจายแบบปกติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
(ระดับความมันใจ
่ 95%) โดยใช้ค่า P-Value ได้ผลดังรูปที่ 2 และ 3

3.3.3) วิเคราะห์ผลการทดลอง
ผลการทดสอบของพนั ก งานทุ ก คนในแต่ ล ะกลุ่ ม ต้ อ งน าไป
ประมวลผล โดยผ่านการรวบรวมผลการตัด สิน ใจ เทียบกับตัว อย่า ง
มาตรฐาน เมื่อการตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่ควบคุม คือ
ระยะห่างคงที่ตรวจสอบภายในตูแ้ สง (Color Booth)
ผลการทดลองได้น าไปวิเคราะห์ต ามเทคนิ คการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ของ %Repeatability และ %Reproducibility ด้วยANOVA
เพื่อหาค่า Fคานวณ เปรียบเทียบกับ Fวิกฤต โดยเปรียบเทียบ ทุกกลุ่ม
ที่ศกึ ษา
4) ผลการวิจยั และการวิเคราะห์ผล
การทดลองการศึกษาในครัง้ นี้ ต้องการศึกษาผลของการตัดสินใจ
อนุ มตั ิสีลิปสติกและการวิเ คราะห์ค่าที่ยอมรับ ได้ในระดับ ความมันใจ
่
95% หรือที่ค่าระดับนัยสาคัญ 0.05
4.1) การวิเคราะห์ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ% Repeatability ของแต่ละกลุ่ม
G1
82.50
77.50
62.50
77.50
72.50

G2
77.50
82.50
90.00
92.50

G3
90.00
75.00
85.00
80.00
92.50

G4
75.00
77.50
87.50
72.50
90.00

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ% Reproducibility ของแต่ละกลุ่ม%
G1
38.00
50.00
42.50
50.00
45.00

รูปที่ 2 ทดสอบการกระจายของแต่ละกลุ่มที่ทดสอบ (%Repeatability)

G2
80.00
76.43
79.00
89.00

G3
75.00
90.00
85.00
78.00
85.00

G4
85.00
85.00
80.00
75.00
90.00

ผลกา รทดส อ บ ของ % Repeatability ดั ง ตา รา งที่ 1 แ ละ%
Reproducibility ดังตารางที่ 2 ได้ดาเนินการวิเคราะห์เพื่อประมวลผล
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มด้วยเทคนิค ANOVA
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4.2) การค านวณวิเ คราะห์ค่ า ความแปรปรวนขอการตัด สิน ใจ ด้ ว ย
เทคนิค ANOVA
นาค่า %Repeatability และ %Reproducibility ในการคานวณด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ ANOVA ผลของการคานวณทัง้ 4 กลุ่ม จะได้จาก
แทนค่ า ต่ า งๆ ลงในตารางเพื่อ หาค่ า F (การหา ANOVA: Single
Factor 4 Groups) %Repeatability ผลการวิเคราะห์ค่า F ทัง้ 4 กลุ่ม
ให้ผล ดังตารางที่ 3

Fวิกฤต.05,2,11 เปิ ดจากตารางจะได้ค่า Fวิกฤต.05,2,11 = 3.98 แต่ผล
การคานวณ F.05,2,11= 0.13 ผลการคานวณ ค่า F คานวณ น้อยกว่าค่า
F วิกฤต (F คานวณ < F วิกฤต) จึงไม่สามารถปฏิเสธ H0
สรุปผลการทดลองเมื่อตัดกลุ่มที่ 1 ออก จะให้ค่า Fคานวณน้อย
กว่า Fวิกฤต ทัง้ %Repeatability และ %Reproducibility
4.3) นาผลทีไ่ ด้จากการทดสอบจากหลักการในตารางที ่ 5
โดยการนาผลการทดสอบดังกล่าวของ 3 กลุ่ม (ตัดกลุ่มที่ 1 ออก)
ที่เหลือ ไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Minitab ที่ระดับความเชื่อ มัน่
95% ผลการทดลองสามารถสรุปได้เป็ นตาราง %Repeatability และ
%Reproducibility ได้ ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่า F ใน %Repeatability ทัง้ 4 กลุ่ม
Source of variation

SS

df

MS

Between groups
Within groups
Total

359.2598
819.6875
1178.9473

3
15
18

119.7532
54.6458

F
2.19

ตารางที่ 6 ตารางสรุปผล %Repeatability และ %Reproducibility ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95%
%Repeatability
0.167
83.393
7.112

เมื่อเปิ ด Fวิกฤต.05,3,15 เปิ ดจากตาราง Degree of freedom ของ FTable จะได้ค่า Fวิกฤต.05,3,15 = 3.29 แต่ผลการคานวณ F.05,3,15=2.19
ผลการค านวณ ค่ า F ค านวณน้ อ ยกว่ าค่ า F วิก ฤต (F ค านวณ < F
วิกฤต ) จึงไม่สามารถปฏิเสธ H0 แสดว่า %Repeatability ของทัง้ 4
กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
แต่เมื่อวิเคราะห์ผลของความสามารถในการวัดซ้าและถูกต้อง (%
Reproducibility) ผลการวิเคราะห์ค่า F %Reproducibility 4 กลุ่ม จะได้
ดังตารางที่ 4

ค่า P-Value
Mean
St.Dev.
95% Confidence Interval
for Mean
79.286 - 87.499
95% Confidence Interval
for Median
77.371 - 90.00
95% Confidence Interval
for St.Dev.
5.156 - 11.458

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่า F ใน %Reproducibility ทัง้ 4 กลุ่ม
Source of
variation
Between groups
Within groups
Total

SS
5111.42
470.25
5581.67

df
3
15
18

MS

F

1703.8073
31.3501

54.35

df

MS

F

8.59
365.05
373.64

2
11
13

4.2939
33.1865

0.13

77.919 - 85.206
3.887 - 8.637

5) สรุปผลการวิจยั
ผลของการวิจ ยั ในครัง้ นี้ น าค่ าความแปรปรวนของการตัดสินใจ
%Repeatability และ %Reproducibility มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค
ANOVA จ า ก ส ม ม ติ ฐ า น H0 ( Null Hypothesis) ที่ ตั ้ ง ไ ว้ ว่ า
%Repeatability และ %Reproducibility ไม่ แ ตกต่ า งกัน ทัง้ 3 กลุ่ ม
(หลังจากตัด G1) กล่าวคือ การคัดเลือกผูท้ ่ผี า่ นการทดสอบตามวิธีวิจยั
ทัง้ กลุ่มลูกค้า (G2) กลุ่มพนักงานประกันคุณภาพ (G3) และช่างผสมสี
(G4) ที่ มี อ านาจในการอนุ ม ั ติ สี ลิ ป สติ ก มี %Repeatability และ
%Reproducibility ไม่ แ ตกต่ า งกัน และสามารถก าหนดเป็ น เกณฑ์
มาตรฐานเบือ้ งต้น โดยมีค่าเฉลี่ยของทัง้ สามกลุ่มอยู่ท่ี %Repeatability
= 83.39 % และค่า %Reproducibility = 82.32 %
ผลการศึกษานี้ให้ผลเป็ นที่น่าพอใจ เพราะสามารถกาหนดเกณฑ์
มาตรฐานเบือ้ งต้นในการมอบหมายให้ผทู้ ่รี บั ผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเป็ นระบบระเบียบ ซึ่งได้รบั การยอมรับจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝา่ ย

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่า F ใน %Reproducibility ทัง้ 3 กลุ่ม
SS

79.221- 85.412

จากผลการทดลอง แสดงว่ า ถ้า พนัก งานที่ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นการ
ตัดสินใจตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะต้องมีเกณฑ์การทดสอบเรื่อง
ร้อยละความสามารถในการตรวจซ้า (%Repeatability) อยู่ท่ี 79.29 %
(One Tailed) และควรมีเกณฑ์ในการทดสอบเรื่อง ร้อยละความสามารถ
ในการตรวจสอบซ้ า และถู ก ต้อ ง (%Reproducibility) อยู่ท่ี 79.22 %
(One Tailed) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

Fวิกฤต.05,3,15 เปิ ดจากตาราง Degree of freedom ของ F-Table F
วิกฤต.05,3,15 = 3.29 แต่ผลการคานวณ F.05,3,15= 54.35 ผลการคานวณ
ค่ า F ค านวณ มากกว่ า ค่ า F วิก ฤต (F ค านวณ > F วิก ฤต ) จึง
ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 แสดงว่า มีขอ้ มูลอย่างน้อย 1 คู่ท่แี ตกต่าง
กัน หมายถึง ความสามารถในการให้ผลซ้าและถูกต้องของทัง้ 4 กลุ่ม มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
การทดสอบได้ลองตัดแต่ละกลุ่มออก ท้ายที่สุดได้ผลว่า การที่เกิด
ค่า Fคานวณ มีค่าน้อยกว่า Fวิกฤต คือการตัดกลุ่มที่ 1 เพียงกลุ่มเดียว
จะให้ผล ดังตารางที่ 5

Source of
variation
Between groups
Within groups
Total

%Reproducibility
0.202
82.316
5.361
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ฝ่ า ยพัฒ นาบุ ค ลากรจะใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ม าตรฐานเบื้ อ งต้ น นี้ ไป
ดาเนินการสรรหาพนักงาน และนาเกณฑ์มาตรฐานเบือ้ งต้นนี้ใช้ใ นการ
ทวนสอบพนักงานด้านความสามารถในการตัดสินใจเรื่องสีของพนักงาน
ว่า %Repeatability และ %Reproducibility ยังอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่
ยอมรับได้ เพื่อยืนยันสมรรถภาพการทางานของพนักงานอยู่ในเกณฑ์
ใช้ได้ และการนาเกณฑ์มาตรฐานเบือ้ งต้นนี้มาใช้แล้ว ทาให้สมรรถภาพ
พอที่จะสามารถนามาใช้กบั การตัดสินใจแบบอื่นๆอีกอย่างไร
เอกสารอ้างอิง
[1] สุทธิดา เอีย่ มเจริญ, “การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิน้ ส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ด้ ว ยหลัก การวิเ คราะห์ร ะบบการวัด และการควบคุม กระบวนการเชิง สถิติ ,”
วิทยานิพนธ์ (วศ.ม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร,ี ปทุมธานี, 2555.
[2] J. J. Lyn, M. N. Chen, “On Evaluation the Measurement Capability of Highquality Processes,” in Proceedings of the 2008 IEEE IEEM, 2008
[3] วัฒนวิทย์ ทัด เทียม, “การวิเคราะห์ร ะบบการวัดแบบข้อ มูลนับของขอบเลนส์
สายตาขุ่นใส,” สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , สถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญีป่ ่นุ , กรุงเทพฯ, 2554.
[4] J. Lyu and M. Chen, “A bivariate attribute measurement model for six sigma
project,” in 2008 4th IEEE International Conference on Management of
Innovation and Technology, 2008, pp. 1129–1134.
[5] H. Chen, “Study of prevention mechanism in process control,” in 2012 IV
International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control
Systems, 2012, pp. 442–445.
[6] D. W. Hoffa and C. Laux, “Gauge R&R: An effective methodology for
determining the adequacy of a new measurement system for micron-level
metrology,” Journal of INDUSTRIAL TECHNOLOGY, vol. 23, Oct. 2007.

9

