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บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ได้ทําการเตรียมฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์เจืออะลูมินัม (AZO) ด้วยเทคนิครีแอคทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง โดยใช้
เป้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (inch) ของโลหะผสมซิงค์เจืออะลูมินัมในสัดส่วน 2 wt% ฟิล์มบาง AZO ถูกเคลือบลงบนกระจกสไลด์
และแผ่นซิลิกอนระนาบ (100) ท่ีกําลังไฟฟ้า 150 W เวลา 5 นาที และอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอน 10 sccm ฟิล์มถูกเคลือบโดยใช้
โหมดโลหะ โหมดทรานซิชัน และโหมดออกไซด์ ซ่ึงถูกควบคุมโดยการปรับค่าศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จท่ีเป็นฟังก์ชันของอัตราการไหล
ของแก๊สออกซิเจน ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าด้วยเทคนิคหัววัดสี่จุดและคุณสมบัติทางแสงด้วยเทคนิควิเคราะห์การดูดกลืน
แสงในย่านยูวีถึงอินฟราเรดของฟิล์ม AZO พบว่าฟิล์มท่ีถูกเตรียมโดยใช้โหมดออกไซด์ท่ีเงื่อนไขศักย์ไฟฟ้า 370 ถึง 380 V และอัตรา
การไหลของแก๊สออกซิเจน 4.32 ถึง 4.42 sccm มีค่าฟิกเกอร์ออฟเมอริทหรืออัตราส่วนการส่งผ่านแสงในย่านท่ีตามองเห็นได้ยกกําลัง
สิบต่อค่าความต้านทานเชิงแผ่นสูงท่ีสุด ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของฟิล์มด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ พบพีคของ
ระนาบ (002) ของผลึก ZnO อย่างเด่นชัด ซ่ึงแสดงถึงฟิล์มมีความเป็นผลึกท่ีดีและมีการจัดเรียงตัวตามแนวแกน c อย่างเป็นระเบียบ 
 

ABSTRACT 
In this work, the aluminum-doped zinc oxide (AZO) thin films were prepared using the reactive direct 

current (DC) magnetron sputtering. The Zn/Al alloy with 2 wt% of aluminum and 2 inch of diameter was used as a 
target. The glass slide and p-type Si (100) wafer were used as a substrate. The deposition time of 5 min, power of 
150 W, and argon flow rate of 10 sccm were used as the controlled parameter. While the discharge voltage and 
the oxygen flow rate were adjusted corresponding to the metal, transition, and oxide modes. The electrical and 
optical properties of AZO thin films were characterized by Hall effect measurement and ultraviolet-visible-infrared 
spectroscopy, respectively. It is found that the AZO thin films prepared by the discharge voltage of 370-380 V and 
the oxygen flow rate of 4.32- 4 .4 2  sccm which is corresponding to oxide mode gives the highest value of figure of 
merit. This result shows that the film has the highest ratio of the optical transmission and sheet resistance. The 
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structural property of the AZO thin films was characterized by X-ray Diffraction (XRD). It is observed that the AZO 
thin films are predominantly oriented at c-axis (002) and achieved high crystalline quality. 
 

คําสําคัญ: ฟิกเกอร์ออฟเมอริท  ฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์เจืออะลูมินัม  รีแอคทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง 
Keywords: Figure of merit, Aluminum-doped zinc oxide thin films, Reactive dc magnetron sputtering 
 

บทนํา 
ใ น ปั จ จุ บั น ฟิ ล์ ม อ อ ก ไ ซ ด์ นํ า ไ ฟ ฟ้ า โ ป ร่ ง แ ส ง 

(Transparent conductive oxides, TCOs) ถูกใช้เป็นข้ัวไฟฟ้า
โปร่งแสงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง (Optoelectronic 
devices) หลายชนิด เช่น จอแสดงผลแบบบาง (Flat panel 
display) เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) และอุปกรณ์เปล่งแสง
ช นิ ด อิ น ท รี ย์  ( Organic light-emitting devices) เ ป็ น ต้ น 
เนื่องจากมีคุณสมบัติท่ีโดดเด่น คือ มีสภาพต้านทานไฟฟ้าท่ีตํ่า  
(   10-3 ถึง 10-4   cm) และสามารถส่งผ่านแสงได้ดีในช่วง
ท่ีตามองเห็นได้ ( % avT > 80%) (Ko, 2005) ซ่ึง วัสดุท่ีนิยม
นํามาใช้เป็น ข้ัวไฟฟ้าโปร่งแสง ได้แก่ Indium doped tin oxide 
(ITO), Fluorine doped tin oxide (FTO) และ  Zinc oxide 
(ZnO) แต่เนื่องจากอินเดียม (In) และดีบุก (Sn) เร่ิมขาดแคลนใน
ธรรมชาติ จึงทําให้วัสดุท่ีใช้ในการผลิต ITO และ FTO มีราคา
แพงข้ึน นอกจากนั้นอินเดียม และดีบุกยังเป็นโลหะหนักท่ีเป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาวัสดุท่ีสามารถ
ใช้เป็นข้ัวไฟฟ้าโปร่งแสงทดแทน ITO และ FTO ทําให้ฟิล์มบาง 
ZnO ได้รับความสนใจเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถ
ส่งผ่านแสงในย่านท่ีตามองเห็นได้ดี และเม่ือเจือธาตุโลหะบาง
ชนิด (Metal-doped zinc oxide) เข้าไป สามารถทําให้ฟิล์มมี
สภาพนําไฟฟ้าท่ีดีข้ึน อีกท้ังฟิล์มบาง ZnO เป็นวัสดุท่ีมีอยู่มากใน
ธรรมชาติ จึงมีต้นทุนในการผลิตตํ่า ฟิล์มมีเสถียรภาพทางความ
ร้อนสูง และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

ฟิล์มบาง ZnO เป็นวัสดุประเภทสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น 
(N-type) โดยธรรมชาติท่ีมีขนาดช่องว่างพลังงานกว้างประมาณ 
3.37 eV การเจืออะตอมของธาตุโลหะอะลูมินัม (Al) ถูกเรียก
ย่อๆ  ว่ า  ฟิ ล์ มบา ง  AZO (Aluminum-doped zinc oxide) 
สามารถทําให้ค่าสภาพต้านทานลดลงไปได้ในระดับ 10-4   cm 
และสามารถส่งผ่านแสงในย่านท่ีตามองเห็นได้มากกว่า 90% (Liu 
et al., 2013) อีกท้ังธาตุโลหะอะลูมินัมมีราคาถูก จึงทําให้มี
งานวิจัยจํานวนมากสนใจศึกษาการเตรียมฟิล์มบาง AZO ด้วย
เทคนิคต่างๆ เช่น  เทคนิคโซเจล (Sol-gel) (Shahid et al., 

2016) การตกสะสมโดยใช้เลเซอร์แบบพัลซ์ (Pulsed laser 
deposition) (Sibiński et al., 2 014 )  การ พ่น ร้ อน  ( Spray 
pyrolysis) (Ajili et al., 2012) การตกสะสมด้วยไอเชิงเคมี 
(Chemical vapor deposition) (Kim et al., 2010) และแมกนี-
ตรอนสปัตเตอริง (Magnetron sputtering) (Nomoto et al., 
2011) เป็นต้น ซ่ึงเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริงถือเป็นเทคนิคท่ี
ใช้ในการกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมทางด้านการเตรียม
ฟิล์ม เนื่องจากเป็นเทคนิคท่ีไม่ซับซ้อน ฟิล์มท่ีเตรียมได้มีความ
เป็นระเบียบสูง และสามารถเตรียมลงบนพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ได้  

เทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริง สามารถทํางานร่วมกับ
แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง (DC) แหล่งจ่ายไฟแบบไบโพลาร์พัลส์ 
(Bipolar-pulsed) และแหล่งจ่ายไฟความถ่ีวิทยุ (RF) การเลือกใช้
ชนิดของแหล่งจ่ายไฟท่ีเหมาะสมจะข้ึนอยู่กับชนิดของเป้าสาร
เคลือบ  เช่น  เป้ า เซรา มิคของซิงค์ออกไซด์ เจืออะลู มินา 
(ZnO/Al2O3 ceramic target) ท่ีมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า 
การเตรียมฟิล์มบาง AZO จําเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟแบบ
ไบโพลาร์พัลส์ หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าความถี่วิทยุ แต่ข้อเสียของการ
ใช้เป้าเซรามิค AZO คือ เป้ามีอัตราการถูกสปัตเตอร์ตํ่า จึงทําให้
ฟิล์มบาง  AZO ท่ี เต รียมได้ มี อัตราการตกสะสมตํ่าไปด้วย 
นอกจากนั้นเป้าเซรามิค AZO ยังง่ายต่อการแตกร้าวระหว่างการ
ใช้งานอีกด้วย ในขณะท่ีเป้าโลหะผสมซิงค์เจืออะลูมินัม (Zn/Al 
alloy target) มีราคาถูกกว่าเป้าเซรามิค และยังสามารถทํางาน
ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง ซ่ึงมีราคาท่ีถูกกว่าแหล่งจ่ายไฟ
แบบไบโพลาร์พัลส์หรือความถ่ีวิทยุ อีกท้ังการใช้แหล่งจ่ายไฟ
กระแสตรงในการเตรียมฟิล์ม ยังให้ฟิล์มท่ีมีอัตราการตกสะสมสูง
กว่าอีกด้วย  

แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมฟิล์มบาง AZO โดยใช้เป้า
โลหะผสมซิงค์เจืออะลูมินัม จําเป็นต้องใช้แก๊สออกซิเจนใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสมช่วยในการก่อตัวของฟิล์ม ซ่ึงเทคนิคนี้เรียกว่า 
รี แอค ทีฟแมกนีตรอนสปัต เตอ ริ ง  (Reactive magnetron 
sputtering) เนื่องจากแก๊สออกซิเจนเป็นแก๊สท่ีว่องไวในการ
เกิดปฏิกิริยา ทําให้การควบคุมอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน 
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เพ่ือหาจุดท่ีเหมาะสมต่อการสปัตเตอร์ และเพ่ือให้ได้ฟิล์มบาง 
AZO ท่ีมีคุณสมบัติการนําไฟฟ้าและส่งผ่านแสงที่ดีทําได้ยาก ใน
งานวิจัยนี้จึงได้สนใจศึกษาวงฮีสเตอรีซีสของศักย์ไฟฟ้าในการ
ดิสชาร์จท่ีเป็นฟังก์ชันของอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน เพ่ือ
หาโหมดท่ีเหมาะสมต่อการเตรียมฟิล์มบาง AZO จากเป้าโลหะ
ผสมซิงค์เจืออะลูมินัม และศึกษาคุณสมบัติเชิงโครงสร้าง ทาง
ไฟฟ้าและทางแสงของฟิล์มท่ีเตรียมได้ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ในการเคลือบฟิล์มบาง AZO เร่ิมต้นด้วยการทําความ

สะอาดแผ่นฐาน กระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนระนาบ (100) ถูก
ทําความสะอาดด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกท่ีสั่นด้วยความถ่ีสูง ใน
สารละลายอะซิโตน (C3H6O) เมทานอล (CH3OH) และน้ํา
ปราศจากไอออน (Deionized water) เป็นเวลานานอย่างละ 10 
นาที ตามลําดับ แล้วนําไปเป่าให้แห้ง จากนั้นติดต้ังลงบนฐานรอง
แผ่นฐาน (Substrate holder) แล้วนําไปติดต้ังเข้ากับระบบ
แมกนีตรอนสปัตเตอริง ภายในภาชนะสุญญากาศ (Vacuum 
chamber) ดังแสดงตามรูปท่ี 1 โดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนส่งชิ้นงาน 
(Load lock) สําหรับเงื่อนไขในการเคลือบได้ใช้ระยะห่างระหว่าง
เป้าสารเคลือบกับแผ่นฐานประมาณ 8 cm ภายใต้กําลังไฟฟ้าใน
การดิสชาร์จ 150 W ใช้เวลาในการเคลือบ 5 นาที เป้าโลหะผสม
ซิ งค์ เ จื อ อะลู มิ นั ม  ในสั ดส่ วน  98  ต่ อ  2  wt% มี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 inch และมีความบริสุทธ์ิ 99.99 % ซ่ึงถูก
ติดต้ังเข้ากับหัวแมกนีตรอนท่ีอยู่ภายในภาชนะสุญญากาศ ปั๊มโร
ตา รี  (Rotary pump) ทํางานร่วมกับปั๊มไอแพร่  (Diffusion 
pump) เพ่ือให้ได้ความดันฐาน (Base pressure) ประมาณ 10-6 
torr ก่อนทําการเคลือบฟิล์ม จากนั้นจ่ายแก๊สอาร์กอนท่ีมีความ
บริสุทธ์ิ 99.999 % ท่ีอัตราการไหลของแก๊ส 10 sccm เพ่ือทํา
หน้าท่ีในการสปัตเตอร์ 

การหาโหมดการเคลือบฟิล์มบาง AZO ท่ีเหมาะสม ทํา
ได้จากการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จ (Discharge voltage, 
Vd) ท่ีสัมพันธ์กับอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน ซ่ึงทําให้ได้
กราฟวงฮีสเตอรีซีส (Hysteresis loop) ท่ีเป็นตัวกําหนดรูปแบบ
ของการเคลือบฟิล์มว่าอยู่ในโหมดโลหะ โหมดทรานซิซัน หรือ
โหมดออกไซด์ และฟิล์มบาง AZO ท่ีถูกเตรียมด้วยโหมดต่างๆ 
กัน ถูกนํามาศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนผิวและวัดความ
หนาโดยใช้ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง

ก ร า ด  ( Scanning Electron Microscope, SEM) วิ เ ค ร า ะ ห์
คุณสมบัติเชิงโครงสร้างด้วยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ 
(X-ray Diffraction, XRD) ศึกษาคุณสมบัติทางแสงด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์การดูดกลืนแสงในย่านยูวีถึงอินฟราเรด (UV-Vis-IR 
spectroscopy) และสุดท้ายศึกษาคุณสมบัติการนําไฟฟ้าด้วย
เ ท ค นิ ค ก า ร วั ด แ บบป ร า กฏก า รณ์ ฮ อ ล ล์  ( Hall effect 
measurement) และเทคนิคหัววัดสี่จุด (Four-point probe) 

รูปท่ี 2 แสดงวงฮีสเตอรีซีสของความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จกับอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน ช่วง
ท่ีเพ่ิมอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน (เส้น --) จาก 0 ถึง 5 
sccm ค่าศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จมีค่าสูงสุดและมีค่าค่อยๆ 
ลดลง ในช่วง 650 ถึง 550 V แต่ไม่มากนัก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผิว
ของเป้าสารเคลือบยังมีความเป็นโลหะท่ีดีอยู่ ยังไม่มีการก่อตัว
เป็นชั้นออกไซด์บนผิวเป้ามากนัก จึงทําให้ฟิล์มท่ีเคลือบได้ในช่วง
นี้เป็นฟิล์มโลหะผสมของซิงค์เจืออะลูมินัม เรียกพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนในช่วงนี้ว่า โหมดโลหะ (Metal mode) ต่อมาเม่ือทําการ
เพ่ิมอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนจนถึงจุดวิกฤตท่ีทําให้ค่า
ศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จลดลงอย่างฉับพลัน ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบนผิวของเป้าสารเคลือบอัน
เนื่องมาจากผิวของเป้าสารเคลือบมีการก่อตัวของชั้นออกไซด์
แบบอ่ิมตัว ซ่ึงอัตราการก่อตัวของชั้นออกไซด์บนผิวของเป้าสาร
เคลือบกับอัตราการสปัตเตอร์ท่ีทําให้สารประกอบออกไซด์บนผิว
ของเป้าสารเคลือบหลุดออกมีค่าคงท่ี เรียกพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงนี้ว่า โหมดออกไซด์ (Oxide mode) และฟิล์มท่ีเคลือบได้
ในช่วงนี้ก็เป็นฟิล์มของสารประกอบซิงค์ออกไซด์เจืออะลูมินัม 
ต่อมาเม่ือเพ่ิมอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนสูงข้ึนจนถึง 8 
sccm ค่าศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จก็ค่อยๆ ลดลงจนเกือบคงท่ี ซ่ึง
ในช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นโหมดออกไซด์ โดยในโหมดออกไซด์นี้มีค่า
ศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จอยู่ในช่วง 380 ถึง 340 V เหตุผลท่ี
ศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จลดลงจากโหมดโลหะเป็นเพราะว่า
สัมประสิทธ์ิการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary 
electron emission yield) ของโหมดออกไซด์มีค่าสูงกว่าโหมด
โลหะนั่นเอง (Jang et al., 2012; Mickan, 2017) และพฤติกรรม
ท่ีอยู่ในช่วงระหว่างโหมดโลหะกับโหมดออกไซด์ ถูกเรียกว่า 
โหมดทรานซิชัน (Transition mode) โดยในช่วงนี้ เป็นช่วงท่ี
ศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด ซ่ึงเป็นผล
มาจากการก่อตัวของชั้นออกไซด์ท่ีผิวของเป้าสารเคลือบกับอัตรา
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การสปัตเตอร์ท่ีทําให้สารประกอบออกไซด์บนผิวของเป้าสาร
เคลือบหลุดออกมีค่าไม่คงท่ี และเม่ือทําการลดอัตราการไหลของ
แก๊สออกซิเจนลง (เส้น --) จาก 8 ถึง 0 sccm ศักย์ไฟฟ้าใน
การดิสชาร์จมีค่าค่อยๆ เพ่ิมข้ึน จากนั้นเพ่ิมข้ึนอย่างฉับพลัน และ
เริ่มเข้าสู่ค่าคงท่ี ผลจากการเก็บข้อมูลค่าศักย์ไฟฟ้าในการ
ดิสชาร์จท่ีเป็นฟังก์ชันของอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนข้างต้น 

ทําให้ได้รูปแบบของกราฟวงฮีสเตอรีซีส ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ
โหมดการเคลือบต่างๆ ดังแสดงตามรูปท่ี 2 ซ่ึงลักษณะดังกล่าว
พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ May และคณะ (May et 
al., 2003) ท่ีได้ทําการศึกษาพฤติกรรมของกราฟวงฮีสเตอรีซีส
และศึกษาผลของการเคลือบฟิล์ม AZO ด้วยเทคนิครีแอคทีฟ
แมกนีตรอนสปัตเตอริง จากเป้าโลหะผสมซิงค์เจืออะลูมินัม 
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ในงานวิจัยนี้ได้กําหนดจุดในการเคลือบฟิล์มบาง AZO 
จํานวน 5 จุดท่ีอยู่บนวงฮีสเตอรีซีสข้างต้น แต่ละจุดมีรายละเอียด 
ดังนี้  

จุดท่ี 1 โหมดโลหะ (M1) ได้ทําการปรับเพ่ิมอัตราการ
ไหลของแก๊สออกซิเจนจาก 0 sccm เพ่ิมข้ึนไปเรื่อยๆ จนทําให้ได้
ค่าศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จท่ี 550 V  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีค่า
ศักย์ไฟฟ้ามีค่าสูงสุดก่อนท่ีจะลดลงอย่างฉับพลันไปยังโหมด
ออกไซด์  

จุดท่ี 2 โหมดทรานซิชัน (T1) การเคลือบฟิล์มในโหมด
นี้จําเป็นต้องกําหนดศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จให้เป็นช่วงกว้างๆ 
เพ่ือให้สามารถควบคุมอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนได้ง่าย 
และได้กําหนดค่าศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จไว้ในช่วง 440 ถึง 450 
V โดยขั้นตอนการเคลือบได้ทําการปรับเพ่ิมอัตราการไหลของ
แก๊สออกซิเจนไปท่ี 8 sccm เพ่ือให้อยู่ในโหมดออกไซด์ก่อน แล้ว
ค่อยๆ ปรับลดอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน ให้มาอยู่ใน
โหมดทรานซิชันตามค่าศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จท่ีกําหนดไว้ 
จากนั้นก็ควบคุมศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จด้วยการค่อยๆ เพ่ิม 
หรือ ลด อัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน หากศักย์ไฟฟ้าในการ
ดิสชาร์จเพ่ิมข้ึน ให้ปรับเพ่ิมอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจน แต่

ถ้าศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จลดลง ให้ปรับลดอัตราการไหลของ
แก๊สออกซิเจน  

จุดท่ี 3 โหมดออกไซด์ช่วงท่ี 1 (O1) เกิดจากการปรับ
เพ่ิมอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนไปท่ี 8 sccm แล้วค่อยๆ 
ปรับลดอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนลงจนได้ค่าศักย์ไฟฟ้าใน
การดิสชาร์จท่ีตําแหน่ง 380 V ซ่ึงเป็นจุดก่อนท่ีศักย์ไฟฟ้าในการ
ดิสชาร์จจะเปลี่ยนจากโหมดออกไซด์ไปเป็นโหมดโลหะ  

จุดท่ี 4 โหมดออกไซด์ช่วงท่ี 2 (O2) เกิดจากการปรับ
เพ่ิมอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนไปท่ี 8 sccm แล้วค่อยๆ 
ปรับลดอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนลงจนได้ค่าศักย์ไฟฟ้าใน
การดิสชาร์จอยู่ท่ีตําแหน่ง 370 V 

จุดท่ี 5 โหมดออกไซด์ช่วงท่ี 3 (O3) เกิดจากการปรับ
เพ่ิมอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนไปท่ี 8 sccm แล้วค่อยๆ 
ปรับลดอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนลงจนได้ค่าศักย์ไฟฟ้าใน
การดสิชาร์จอยู่ท่ีตําแหน่ง 360 V 

การเคลือบฟิล์มบาง  AZO ตามจุดท่ี 3 4 และ 5 
ดังกล่าวเป็นการศึกษาผลของแก๊สออกซิเจนท่ีส่งผลต่อคุณสมบัติ
ต่างๆ ของฟิล์มบาง AZO เพ่ือให้ได้ฟิล์มท่ีมีคุณสมบัติการนํา
ไฟฟ้าและส่งผ่านแสงท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยเงื่อนไขท่ีใช้ในการ
เคลือบฟิล์มท้ังหมดได้สรุปไว้ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 เงื่อนไขในการเคลือบฟิล์ม AZO ท่ีโหมดการเคลือบต่างๆ 

Sample Mode 
Controlled parameters Vd  

(V) 
O2 flow rate 

(sccm) Power (W) Time (min) Ar flow rate (sccm) 
M1 Metal mode 

150 5 10 

550 5 
T1 Transition mode 440-450 4.76 
O1 Oxide mode 380 4.32 
O2 Oxide mode 370 4.42 
O3 Oxide mode 360 4.52 

 

ผลการวิจัยและวิจารณผ์ล 
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์ม 

ลักษณะภาพถ่ายทางกายภาพของฟิล์ม AZO แสดงได้
ดังรูปท่ี 3 พบว่าฟิล์ม M1 และ T1 ท่ีถูกเคลือบในโหมดโลหะและ
โหมดทรานซิชัน ฟิล์มมีสีดํา ทึบแสง ส่วนฟิล์มท่ีถูกเคลือบใน
โหมดออกไซด์ O1 และ O2 ฟิล์มมีลักษณะโปร่งแสงและสีของ

ฟิล์มเป็นสีน้ําตาลอ่อนอมเขียว ขณะท่ีฟิล์ม O3 ฟิล์มมีลักษณะใส
และโปร่งแสงมากกว่าฟิล์ม O1 และ O2 ซ่ึงเห็นได้ว่าการเคลือบ
ฟิล์มด้วยโหมดการเคลือบท่ีแตกต่างกันมีผลต่อลักษณะทาง
กายภาพของฟิล์มอย่างชัดเจน นอกจากนี้การเคลือบฟิล์มใน
โหมดออกไซด์ด้วยศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จท่ีแตกต่างกัน ก็ส่งผล
ให้ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซ่ึง
จําเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของฟิล์มต่อไป 
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รูปที่ 3 ภาพถ่ายลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบนกระจกสไลด์ ท่ีโหมดการเคลือบต่างกัน ก) M1 ข) T1 ค) O1 ง) O2 และ จ) O3 
ตามลําดับ 

 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของฟิล์มถูกตรวจสอบ โดยใช้
กล้องจุลทรรศน์ อิ เล็กตรอนแบบส่องกราด  (FESEM ย่ี ห้อ 
HITACHI รุ่น SU-8030) แสดงได้ดังรูปท่ี 4 ในขณะท่ีภาพถ่าย
ภาคตัดขวางของฟิล์ม แสดงได้ดังรูปท่ี 5 และได้ทําการวัดความ
หนาของฟิล์มท่ีตําแหน่งต่างกันแบบสุ่มจํานวน 20 จุด โดยใช้
โปรแกรม ImageJ แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ย พบว่าฟิล์ม M1 ท่ีเคลือบ
ภายใต้เงื่อนไขของโหมดโลหะ พ้ืนผิวมีลักษณะการก่อตัวท่ี
หนาแน่น ในขณะที่ภาพตัดขวางของฟิล์มมีลักษณะการก่อตัวท่ียัง
ไม่เป็นระเบียบ มีความหนาของฟิล์มอยู่ท่ีประมาณ 509.51 nm 
ในขณะ ท่ี ฟิล์ ม  T1 ฟิล์ ม เ ร่ิ ม มีการก่ อ ตั ว เป็ นคอลั มนา ร์  
(Columnar) ท่ีจัดเรียงตัวในทิศทางต้ังฉากกับแผ่นฐาน ซ่ึงถือเป็น
ลักษณะโครงสร้างเฮกซะโกนอลของผลึก ZnO และพบว่าฟิล์มมี
ความหนาประมาณ 656.92 nm ซ่ึงหนามากกว่าฟิล์มในโหมด
โลหะ ท้ังนี้เนื่องจากปริมาณออกซิเจนท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้อะตอม
ของออกซิเจนสามารถเข้าไปสร้างพันธะกับอะตอมของซิงค์ให้
เป็นแบบเตตระฮีดรอล จนส่งผลให้ฟิล์มสามารถก่อตัวเป็น
โครงสร้างของผลึก ZnO ได้สมบูรณ์มากข้ึน หรือมีจัดเรียงตัวใน
ทิศทางแกน c ต้ังฉากกับแผ่นฐานได้ดีข้ึน จึงส่งผลให้ฟิล์มมีความ
หนามากข้ึนนั้นเอง ต่อมาฟิล์ม O1 ท่ีเคลือบภายใต้เงื่อนไขของ
โหมดออกไซด์ ท่ีศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จ 380 V พบว่าฟิล์มมี
การก่อตัวเป็นระเบียบและสมํ่าเสมอมากข้ึน และจากภาพถ่าย
ภาคตัดขวางพบว่าฟิล์มมีการก่อตัวเป็นแท่งเรียวท่ีหนาแน่นและ
สมํ่าเสมอ มีการก่อตัวเป็นคอลัมนาร์ท่ีดีข้ึนและมีความหนาอยู่ท่ี

ประมาณ 481.86 nm ความหนาท่ีลดลงไปจากโหมดโลหะและ
โหมดการทรานซิชันนี้ เป็นผลมาจากการเคลือบฟิล์มท่ีเป็น
สารประกอบออกไซด์มีค่าสปัตเตอริงยีลด์ท่ีตํ่า เนื่องจากค่า
พลังงานยึดเหนี่ยว (Binding energy) ของสารประกอบออกไซด์
ท่ีพ้ืนผิวของเป้าสารเคลือบมีค่าสูงกว่าโลหะ (Mickan, 2017) 
นอกจากนี้จากภาพถ่ายพ้ืนผิวยังพบว่าเกรนมีขนาดลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด ในขณะท่ีฟิล์ม O2 มีการก่อตัวเป็นระเบียบและ
สมํ่าเสมอคล้ายกับฟิล์ม O1 และจากภาพตัดขวางฟิล์มมีการก่อ
ตัวเป็นคอลัมนาร์ท่ีหนาแน่นและมีความสมํ่าเสมอ และฟิล์มมี
ความหนาอยู่ท่ีประมาณ 502.17 nm ซ่ึงหนามากกว่าฟิล์ม O1 
เล็กน้อย และสุดท้ายฟิล์ม O3 พ้ืนผิวของฟิล์มมีความเรียบ 
แตกต่างจากพื้นผิวของฟิล์มท่ีเงื่อนไขก่อนหน้านี้ เป็นผลมาจาก
ปริมาณของแก๊สออกซิเจนท่ีมากเกินไป จึงส่งผลให้ความเร็วและ
พลังงานของอนุภาคท่ีเข้าชนกับเป้าสารเคลือบลดลง เนื่องจาก
การเกิดชั้นออกไซด์บนผิวของเป้าสารเคลือบมากขึ้น (Kim et al., 
2013) ผลจากภาพถ่ายภาคตัดขวาง พบว่าฟิล์มมีการก่อตัวเป็น
คอลัมนาร์และมีความหนาอยู่ท่ีประมาณ 248.95 nm ซ่ึงลดลง
มาอย่างมากจากเงื่อนไข O2 ท้ังท่ีศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จ
ต่างกันเพียง 10 V โดยเกิดจากปริมาณของแก๊สออกซิเจนท่ีมาก
ข้ึนจนเกินจุดวิกฤติ ดังนั้นความเป็นสารประกอบออกไซด์ท่ีผิวเป้า
สารเคลือบก็มากข้ึนตามไปด้วยและจนส่งผลให้ค่าสปัตเตอริงยีลด์
ลดลงอย่างมาก 
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รูปที่ 4 ภาพถ่าย FESEM แสดงพ้ืนผิวของฟิล์มบนแผ่นซิลิกอนระนาบ (100) ท่ีโหมดการเคลือบต่างกัน ก) M1 ข) T1 ค) O1 ง) O2 
และ จ) O3 ตามลําดับ 

 

 
 

รูปที่ 5 ภาพถ่าย FESEM แสดงภาคตัดขวางและความหนาของฟิล์มบนแผ่นซิลิกอนระนาบ (100) ท่ีโหมดการเคลือบต่างกัน  
ก) M1 ข) T1 ค) O1 ง) O2 และ จ) O3 ตามลําดับ 

 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงโครงสร้างของฟิล์ม 
ในการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงโครงสร้างได้นําฟิล์มบาง 

AZO ท่ีเตรียมได้ไปตรวจวัดโดยใช้เครื่อง XRD ย่ีห้อ Bruker  
รุ่น D8 Advance ท่ีศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใช้แหล่งกํา เนิดรั งสี เอกซ์จาก 
เป้าทองแดง (Cu-K) ท่ีมีความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์เท่ากับ 

1.5485 o

A ทําการกวาดมุม 2θ  ต้ังแต่ 20 ถึง 80 องศา ใช้ความ
ละเอียดในการสแกน 0.04 องศาต่อวินาที ซ่ึงริ้วรอยการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอกซ์ท่ีผ่านโครงสร้างผลึกทําให้เกิดมุมของรังสีเอกซ์ท่ี
สะท้อนออกมา โดยเป็นรูปแบบเฉพาะของโครงสร้างผลึกแต่ละ
ชนิด จึงสามารถระบุชนิดของโครงสร้างผลึก และดัชนีมิลเลอร์
ของผลึกได้ (Cullity, 1978) ตามรูปท่ี 6 จะเห็นได้ว่าฟิล์ม M1 ท่ี
ถูกเคลือบด้วยโหมดโลหะ ปรากฏพีคการเลี้ยวเบนของ Zn ซ่ึงทํา



334 KKU Science Journal Volume 47 Number 2 Research 
 
ให้ฟิล์ม M1 จัดเป็นฟิล์มประเภทฟิล์มโลหะ ไม่ใช่ฟิล์ม AZO 
ในขณะที่ฟิล์ม T1 ท่ีถูกเคลือบด้วยโหมดทรานซิชันและฟิล์ม O1 
O2 และ O3 ท่ีถูกเคลือบด้วยโหมดออกไซด์ พบว่ามีพีคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์หลักๆ อยู่ 2 พีคท่ีคล้ายกันท่ีตําแหน่งมุม
2θ ประมาณ 34 และ 62 องศา และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับ
ไฟล์ข้อมูลมาตรฐานของ PDF หมายเลข 30-1451 พบว่าพีค
เหล่านั้นสอดคล้องกับระนาบการเลี้ยวเบนของโครงสร้างแบบเฮก

ซะโกนอล (Hexagonal) ของผลึก ZnO ท่ีระนาบ (002) และ 
(103) ตามลําดับ จึงทําให้ฟิล์มดังกล่าวนี้จัดเป็นฟิล์มบาง AZO 
และยังสังเกตเห็นได้ว่าท่ีระนาบ (002) พีคมีความสูงกว่าท่ีระนาบ 
(103) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าฟิล์มบาง AZO สามารถจัดเรียงตัวตาม
ระนาบ (002) ของผลึก ZnO ตามแกน c ท่ีต้ังฉากกับแผ่นฐานได้
ดี   
(c-axis preferred orientation)  

 

 
รูปท่ี 6 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของฟิล์ม M1 T1 O1 O2 และ O3 

 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์ม 
คุณสมบัติการนําไฟฟ้าของฟิล์มบาง AZO ถูกตรวจ

วิเคราะห์โดยใช้การวัดแบบปรากฏการณ์ฮอลล์ (ย่ีห้อ ECOPIA 
รุ่น 3000) ผลการทดลองพบว่าฟิล์ม M1 T1 O1 และ O2 มีค่า
สภาพต้านทานอยู่ในช่วง  1.21x10-3 ถึง  1.97x10-3   cm 
ขณะท่ีฟิล์ม O3 ไม่นําไฟฟ้า (Non-conductive) ดังแสดงตามรูป
ท่ี 7 จะเห็นว่าฟิล์ม T1 ท่ีถูกเคลือบด้วยโหมดทรานซิชัน มีค่า
สภาพความต้านทานไฟฟ้าตํ่าท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะฟิล์มมี
ความเป็นผลึก ZnO ท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกับผล XRD ในขณะท่ีฟิล์ม 
M1 ท่ีมีลักษณะเป็นฟิล์มโลหะผสมของซิงค์เจืออะลูมินัม แต่ด้วย
ความไม่เป็นระเบียบของฟิล์ม จึงทําให้ฟิล์ม M1 นําไฟฟ้าได้น้อย

กว่าฟิล์ม T1 ส่วนฟิล์ม O1 และ O2 มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า
สูงข้ึนเล็กน้อย ท้ังนี้เกิดจากการเคลือบฟิล์มท่ีอยู่ในโหมดออกไซด์
ท่ีมีปริมาณออกซิเจนมากข้ึน ส่งผลให้อะตอมของออกซิเจนเข้าไป
ทําปฏิกิริยากับอะตอมของอะลูมินัมมากข้ึน เกิดเป็นโครงสร้าง
ผลึก Al2O3 ซ่ึงไม่นําไฟฟ้า ปะปนอยู่ในฟิล์มบาง AZO และเม่ือ
เพ่ิมอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนมากข้ึนถึงจุดวิกฤติ จนทําให้
สัดส่วนของอะตอมของซิงค์ท่ีถูกแทนท่ี (Zn interstitial atoms) 
ลดลง (Li et al., 2012) นั่นคืออะตอมของอะลูมินัมเกือบท้ังหมด
ไม่ได้เข้าไปแทนท่ีอะตอมของซิงค์ แต่จะไปก่อตัวเป็นฟิล์ม Al2O3 
จึงทําให้ฟิล์ม O3 มีความเป็นผลึก ZnO น้อยลง และไม่นําไฟฟ้า
ในท่ีสุด  

 
รูปท่ี 7 ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของฟิล์ม M1 T1 O1 O2 และ O3 
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ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางแสงของฟิล์ม 

คุณสมบัติทางแสงของฟิล์มบาง AZO ถูกวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคการดูดกลืนแสงในย่านยูวีถึงอินฟราเรด โดยใช้เคร่ือง 
Universal measurement spectrophotometer (ย่ีห้อ CARY 
รุ่น 7000) ซ่ึงได้ทําการวัดค่าเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสง (% )T  
ของฟิล์มในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 2000 nm แสดงดังรูปท่ี 

8 จากกราฟพบว่าฟิล์ม M1 และ T1 ท่ีถูกเคลือบด้วยโหมดโลหะ
และโหมดทรานซิชัน (ภาพเล็ก) ฟิล์มไม่สามารถส่งผ่านแสงได้ 
ในขณะท่ีฟิล์ม O1 O2 และ O3 ท่ีถูกเคลือบด้วยโหมดออกไซด์ 
ด้วยศักย์ไฟฟ้าท่ี 380 370 และ 360 V ตามลําดับ ฟิล์มสามารถ
ส่งผ่านแสงได้และพบขอบการดูดกลืนในย่านยูวี 

 

 
 

รูปท่ี 8 สเปกตรัมเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงของฟิล์ม M1 T1 O1 O2 และ O3 
 

เม่ือทําการหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงของ
ฟิล์มในย่านท่ีตามองเห็นได้ในช่วงความยาวคลื่น 400 ถึง 800 
nm พบว่าฟิล์ม M1 และ T1 ท่ีถูกเคลือบด้วยโหมดโลหะและ
โหมดทรานซิชันมีค่าเฉลี่ยการส่งผ่านแสงเป็นศูนย์ นั่นแสดงว่า
ฟิล์มไม่สามารถส่งผ่านแสงในช่วงท่ีตามองเห็นได้เลย จึงไม่
สามารถนํามาเป็นข้ัวไฟฟ้าโปร่งแสงได้ ส่วนฟิล์ม O1 O2 และ 
O3 ท่ีเคลือบด้วยโหมดออกไซด์ มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การส่งผ่าน
แสงเท่ากับ 79 80 และ 83 % ตามลําดับ ซ่ึงพบว่าค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือฟิล์มเข้าสู่โหมดออกไซด์
มากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฟิล์ม O3 ไม่นําไฟฟ้า จึงไม่
สามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นข้ัวไฟฟ้าโปร่งแสงได้ 

นอกจากนี้ ยังสามารถหาค่าช่องว่างแถบพลังงาน 
( Energy band gap, gE )  ของ ฟิล์ มบาง  AZO ท่ี มี ลั กษณะ
ช่องว่างแถบพลังงานเป็นแบบตรง (Direct band gap) ได้จาก
ความสัม พัน ธ์ของการพล็อตกราฟแบบทั งค์  (Tauc plot 
method) โดยใช้สมการท่ี 1 

 

  1/2

gh A h E     (1) 
เม่ือ   คือ สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนแสง (Absorption 

coefficient) hv  คือพลังงานของโฟตอน (Photon energy) 
และ A  คือค่าคงท่ี จากสมการท่ี 1 เม่ือพล็อตกราฟเปรียบเทียบ
ระหว่าง  2

h  กับ hv  โดยกําหนดให้แกน  2
y h  และ

แกน x hv  ทําให้สามารถประมาณค่าช่องว่างแถบพลังงานทาง
แสงได้ โดยทําการลากเส้นตรงตัดกับแกน x  ซ่ึงเป็นแกนของ
พลังงานโฟตอน และจากการวิเคราะห์ค่าช่องว่างแถบพลังงาน
ของฟิล์มพบว่าฟิล์ม M1 และ T1 ท่ีถูกเคลือบด้วยโหมดโลหะและ
โหมดทรานซิชัน ไม่สามารถหาค่าช่องว่างแถบพลังงานได้ 
เนื่องจากฟิล์มไม่สามารถส่งผ่านแสง ในขณะท่ีฟิล์ม O1 O2 และ 
O3 ท่ี ถู ก เค ลือบ ด้วย โหมดออกไซ ด์  พบว่า มีค่ าช่ อ ง ว่ า ง
แถบพลังงานอยู่ในช่วง 3.31 ถึง 3.58 eV ดังแสดงตามรูปท่ี 9 จะ
เห็นว่าฟิล์ม O3 มีค่าช่องว่างแถบพลังงานน้อยท่ีสุด ซ่ึงผลนี้มี
ความสอดคล้องกับผลของคุณสมบัติเชิงโครงสร้างจากเทคนิค 
XRD ท่ีว่าฟิล์ม O3 มีความเป็นผลึกของโครงสร้าง ZnO ท่ีน้อย
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ท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับฟิล์ม O1 และ O2 หรือฟิล์ม O3 มีค่า 
FWHM มากท่ีสุดนั่นเอง ในขณะที่ฟิล์ม O2 จากผล XRD ก็พบว่า

มีค่า FWHM ท่ีน้อยท่ีสุดหรือฟิล์มมีความเป็นผลึกท่ีดีท่ีสุด จึง
พบว่าฟิล์มมีค่าช่องว่างพลังงานมากท่ีสุดท่ี 3.58 eV 

 

 
 

รูปท่ี 9 การพล๊อตกราฟแบบทังค์ ท่ีแสดงค่าช่องว่างแถบพลังงานของฟิลม์ท่ีถูกเคลือบในโหมดออกไซด์ต่างกัน 
 

ผลการคํานวณค่าฟิกเกอร์ออฟเมอริท 
ค่าฟิกเกอร์ออฟเมอริท (Figure of merit, HF ) นิยาม

มาจากค่าเฉลี่ยการส่งผ่านแสงในช่วงท่ีตามองเห็นได้ ยกกําลังสิบ 
( 10T ) ต่อค่าความต้านทานเชิงแผ่น (Sheet resistance, shR ) 
ของฟิล์ม ดังแสดงในสมการท่ี 2 (Haacke, 1976) โดยท่ัวไปมัก
นํามาใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติทางแสงและคุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าของฟิล์มออกไซด์นําไฟฟ้าโปร่งแสง ถ้าค่าฟิกเกอร์ออฟ- 
เมอริทมากท่ีสุด แสดงว่าฟิล์มมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ซ่ึงในงานวิจัย
นี้ พบว่าฟิล์ม M1 และ T1 มีค่าฟิกเกอร์ออฟเมอริทเป็นศูนย์ 
เนื่องจากมีค่าเฉล่ียการส่งผ่านแสงในช่วงท่ีตามองเห็นเท่ากับศูนย์ 
ในขณะฟิล์ม O3 ไม่สามารถหาค่าฟิกเกอร์ออฟเมอริทได้ 
เนื่องจากฟิล์มไม่นําไฟฟ้า ส่วนฟิล์ม O1 และฟิล์ม O2 มีค่า 
ฟิกเกอร์ออฟเมอริทสูงใกล้เคียงกัน ดังแสดงตามรูปท่ี 10 ซ่ึงมีค่า
ฟิกเกอร์ออฟเมอริทสูงสุดเท่ากับ 4.29x10-3 1 และยังมีค่า
มากกว่าเม่ือเทียบกับงานวิจัยของ Lin (Lin et al., 2015) ท่ีมีค่า
ฟิกเกอร์ออฟเมอริทสูงสุดเท่ากับ 3.22x10-3 1 จึงสามารถสรุป
ได้ว่าเงื่อนไขในการเคลือบฟิล์ม AZO ท่ีเหมาะสมคือเคลือบด้วย
โหมดออกไซด์ท่ีใช้อัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนในช่วง 4.32 
ถึง 4.42 sccm ซ่ึงทําให้ค่าศักย์ไฟฟ้าในการดิสชาร์จอยู่ในช่วง 

370 ถึง 380 V และไม่ควรเคลือบในช่วงท่ีเข้าสู่โหมดออกไซด์
มากเกินไป เพราะจะทําให้ฟิล์ม AZO ท่ีเตรียมได้ไม่นําไฟฟ้า 
 10

H
sh

T
F

R
  (2) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเคลือบฟิล์มบาง 

ซิงค์ออกไซด์เจืออะลูมินัม โดยใช้เป้าโลหะผสมซิงค์เจืออะลูมินัม 
ด้วยเทคนิครีแอคทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง การปรับค่าอัตรา
การไหลของแก๊สออกซิเจนจะส่งผลโดยตรงต่อโหมดการเคลือบ
ฟิล์ม ถ้าเคลือบฟิล์มในโหมดโลหะและโหมดทรานซิชัน ฟิล์ม
สามารถนําไฟฟ้าได้ดี แต่ไม่สามารถส่งผ่านแสงได้ โหมดดังกล่าว
นี้จึงไม่เหมาะสมต่อการเคลือบฟิล์มท่ีใช้เป็นข้ัวไฟฟ้าโปร่งแสง 
ในขณะที่ฟิล์มท่ีเคลือบด้วยโหมดออกไซด์สามารถส่งผ่านแสงได้
ในช่วง 79 ถึง 83 % มีค่าช่องว่างแถบพลังงานอยู่ในช่วง 3.31 ถึง 
3.58 eV และพบว่าเม่ือเพ่ิมอัตราการไหลของแก๊สออกซิเจนมาก
ข้ึนถึงจุดวิกฤติ จะทําให้ฟิล์ม AZO มีความเป็นผลึกน้อยลงและไม่
นําไฟฟ้าในท่ีสุด โดยฟิล์มท่ีมีค่าฟิกเกอร์ออฟเมอริทมากท่ีสุด คือ
ฟิล์มท่ีเคลือบในโหมดออกไซด์ท่ีใช้ อัตราการไหลของแก๊ส
ออกซิเจนในช่วง 4.32 ถึง 4.42 sccm ซ่ึงทําให้ค่าศักย์ไฟฟ้าใน
การดิสชาร์จอยู่ในช่วง 370 ถึง 380 V 
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รูปท่ี 10 ก) ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงในช่วงท่ีตามองเห็นได้ ข) ค่าความต้านทานเชิงแผ่น และ ค) ค่าฟิกเกอร์ออฟเมอริทของ

ฟิล์ม M1 T1 O1 O2 และ O3 
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