บทที่ 1
บทนำ
ปั จ จุ บ ัน รถจัก รยานยนต์เ ป็ นปั จ จัย ห้ า ที่ เ พิ่ ม เข้า มาต่ อ การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ดัง นั้น
รถจักรยานยนต์จึงเป็ นยานพาหนะที่คนไทยและคนทัว่ ประเทศนิ ยมใช้กนั มาก เพราะใช้ได้สะดวก
รวดเร็ ว และมีความคล่องตัวในการขับขี่ อีกทั้งเป็ นการประหยัดเวลา ประหยัดน้ ามัน และราคาก็ไม่
แพงต่อผูซ้ ้ื อการที่ปัจจุบนั เราได้อาศัยยานพาหนะ เครื่ องจักร หรื อเครื่ องทุ่นแรงต่าง ๆ มาอานวย
ความสะดวกแก่มนุษย์เราจนถึงทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่เกิดจากแนวคิดจินตนาการ และความสามารถ
ของมนุ ษย์ที่มีวิวฒั นาการความคิดในการประดิ ษฐ์สิ่งที่เป็ นนามธรรม ให้กลายเป็ นรู ปธรรมโดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎี ต่าง ๆ บุคคลเหล่านั้นคือนักวิทยาศาสตร์ เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ต่าง ๆ ซึ่ งกว่า
จะมาเป็ นรถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่ องจักรย่อมมีววิ ฒั นาการประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน
หลัก ในการท างานของเครื่ องยนต์ซ่ ึ ง เป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นที่ ส ามารถท าให้รถจัก รยานยนต์วิ่ง
ออกไปได้ คือ น้ ามันเบนซิ นถูกทาให้ผสมกับอากาศด้วยเครื่ องผสมน้ ามันเชื้ อเพลิ งกับอากาศ หรื อ
คาร์ บูเรเตอร์ (Carbureter) จนกลายเป็ นไอ แล้วถูกส่ งเข้าไปในกระบอกสู บ และไอนั้นถูกแรงอัด
ของลูกสู บอัดจนเหลือปริ มาตรน้อยลง เมื่อหัวเทียนจุดประกายไฟออกมาเผาไหม้ไอดังกล่าว ทาให้
เกิดการระเบิดในห้องเผาไหม้ จึงเกิดแรงดันผลักลูกสู บให้เคลื่อนลง จึงกลายเป็ นพลังงานถ่ายทอด
ผ่านกลไกต่างๆไปขับเคลื่อนล้อให้หมุนไป ดังนั้นประเภทของรถจักรยานยนต์จึงแบ่งตามชนิ ดของ
เครื่ องยนต์ได้เป็ น 2 ประเภท คือ แบบ 2 จังหวะ และแบบ 4 จังหวะ มีส่วนประกอบที่สาคัญของ
รถจักรยานยนต์สี่ส่วนด้วยกัน คือ
1. ตัวถังหรื อโครงรถ
2. เครื่ องยนต์และส่ วนที่ใช้ในการขับเคลื่อน
3. ล้อหน้าและล้อหลัง
4. ถังน้ ามัน
รถจักรยานยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 แบบ คือ
 แบบครอบครัว
 แบบสปอร์ตครอบครัว
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 แบบสปอร์ต
รถจัก รยานยนต์แบบครอบครั วเป็ นรถขนาดเล็ ก มี ก าลัง เครื่ องยนต์น้อยมี ก ารออกแบบ
รู ปลักษณ์เพื่อให้เหมาะและสะดวกสาหรับผูห้ ญิงและเด็ก แบบสปอร์ ตครอบครัวเป็ นรถขนาดกลาง
มีกาลังเครื่ องยนต์มากกว่ารถจักรยานยนต์แบบครอบครัว ส่ วนแบบสปอร์ ตมีกาลังเครื่ องยนต์มาก
และมี ถงั น้ ามันเบนซิ นติ ดอยู่ดา้ นหน้าคนขับโดยเชื่ อมต่อกับเบาะเป็ นแบบที่เหมาะสาหรั บผูช้ าย
และใช้ขบั ขี่ในระยะทางไกล

1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
ในปั จ จุ บ ัน มี ร ถจัก รยานยนต์ เ ข้า มาใช้ บ ริ ก ารซ่ อ มปะยาง-เปลี่ ย นยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์เป็ นจานวนมากโดยประมาณ 20-30 คันในแต่ละวัน รถจักรยานยนต์ที่เข้ามาใช้
บริ การเป็ นส่ วนมากคือการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ที่เกิดการชารุ ดจาก , การระเบิด , การถูก
ตะปู-เศษลวดและเศษแก้วหรื อเศษของมีคมทิ่มตายางจนแตก การเปลี่ ยนยางในรถจักรยานยนต์
1 คัน จะใช้เวลาในการเปลี่ ย นโดยประมาณ 20-30 นาที โดยประมาณ ดัง นั้นการศึ ก ษานี้ จึง มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการลดลาดับขั้นตอนในการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ เพื่อลด
ระยะเวลาในการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ให้รวดเร็ วขึ้นจาก 20-30 นาที ให้เหลือ 10-15 นาที
สาเหตุการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ล่าช้าพอสรุ ปได้ดงั นี้
 การถอดน๊อตล๊อคท่อไอเสี ยและถอดน๊อตล๊อคล้อออกจากตัวรถจักรยานยนต์
 การถอดท่อไอเสี ยออกจากตัวรถจักรยานยนต์
 การถอดเอาล้อออกจากตัวรถจักรยานยนต์
 ยางนอกเสื่ อมคุณภาพ/ยางนอกแข็งงัดยางออกยาก
 การลูบตรวจเช็คภายในของยางนอกเพื่อหาเศษของมีคมต่างๆ
 ยางนอกเสี ยรู ปทาให้เติมลมยางไม่ข้ ึนขอบกระทะล้อ
 การประกอบล้อกลับเข้าไปในตัวรถจักรยานยนต์
 การประกอบท่อไอเสี ยกลับเข้าไปในตัวรถจักรยานยนต์
 การประกอบล๊อคน๊อตล้อและล๊อคน๊อตท่อไอเสี ยกลับเข้าตัวรถจักรยานยนต์
 สาเหตุอื่นๆ เช่น อาการเมื่อยล้าสะสม , ร่ างกายไม่ค่อยพร้อม , ช่างติดธุ ระ
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดงั นี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์
2. ศึกษาการเกิดปั ญหาของสาเหตุที่ทาให้เปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ล่าช้า
3.กาหนดวิธีการลดลาดับขั้นตอนและการลดระยะเวลาในการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์

1.3 ขั้นตอนกำรศึกษำ
ขั้นตอนการศึกษามีดงั นี้
1. ศึกษารายละเอียดเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับขั้นตอนและวิธีการเปลี่ ยนยางในรถจักรยานยนต์
YAMAHA MIO 2007
2. ศึกษาปั ญหาของสาเหตุที่ทาให้เปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ล่าช้า
3. ทาการจับเวลาการทางานในแต่ละขั้นตอนของการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์
ทั้ง 2 กรณี
4. กาหนดเปรี ยบเทียบวัดผลวิธีการทางานและสรุ ปผลการจับเวลาการทางานของการ
เปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ YAMAHA MIO 2007 ทั้ง 2 กรณี

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ขอบเขตของการศึกษามีดงั นี้
1. ใช้รถจักรยานยนต์ YAMAHA MIO 2007 ในศึกษาขั้นตอนการเปลี่ยนยางใน
รถจักรยานยนต์
2. การเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์มี 2 กรณี คือ กรณี การเปลี่ยนยางในแบบนอกตัว
รถจักรยานยนต์กรณี ไม่ลดขั้นตอน และกรณี การเปลี่ยนยางในแบบในตัว
รถจักรยานยนต์เป็ นกรณี ลดขั้นตอน
3. ทาการจับเวลาการทางานในแต่ละขั้นตอนของการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์
ทั้ง 2 กรณี
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดงั นี้
1.ได้รับความรู ้และรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์
2. ได้รับรู ้เกี่ยวกับปั ญหาของสาเหตุที่ทาให้เปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ล่าช้า
3. สามารถเปลี่ ยนยางในรถจักรยานยนต์ได้เพิ่มขึ้นจากเดิ ม 1 คันเป็ น 2 คันในระยะเวลา
เท่าเดิม

