บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย มุ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การลดล าดับ ขั้น ตอนในการเปลี่ ย นยางใน
รถจัก รยานยนต์ เพื่ อลดระยะเวลาในการเปลี่ ย นยางในรถจักรยานยนต์ใ ห้รวดเร็ วขึ้ น การซ่ อม
รถจักรยานยนต์ คือ การซ่ อมบารุ งรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้นมีส่วนประกอบการซ่ อมแซมส่ วน
ที่สึกหรอโดยส่ วนหลักๆ คือ การเปลี่ ยนถ่ายน้ ามันเครื่ อง-เฟื องท้าย , เปลี่ยนหัวเทียน , เปลี่ยนผ้า
เบรกหน้า-หลัง , เปลี่ยนหลอดไฟหน้า-ไฟท้าย , เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้า-หลัง , เปลี่ยนไส้
กรอง , เปลี่ยนยางนอก , เปลี่ยนยางใน ,

เปลี่ยนแบตเตอรี่ , เติมลมยาง , และอื่นๆ เป็ นต้น

ส่ วนประกอบต่างๆเหล่านี้ เป็ นส่ วนประกอบเบื้องต้นของการซ่ อมบารุ งรักษารถจักรยานยนต์จาก
การใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจาวัน โดยมีทฤษฎีและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นพื้นฐาน
และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั นี้

2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. ประวัติรถจักรยานยนต์
2. กระบวนการผลิตรถจักรยานยนต์
3. ประเภทรถจักรยานยนต์
4. หลักการทางานของเครื่ องยนต์
5. รายการซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์
6. ทฤษฎีที่นามาใช้
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 ประวัติรถจักรยานยนต์
 ต้ นกาเนิดรถจักรยานยนต์
รถมอเตอร์ ไซค์ค นั แรกของโลกถื อกาเนิ ดขึ้ นมาในโลกแห่ งวิศวกรรม โดยมาเป็ นเวลา
เดี ยวกับรถยนต์ ที่ใช้พลังขับเคลื่ อนแบบสันดาปภายในทัว่ ไปเพียงแต่ว่ารู ปทรงในระยะแรกต้อง
อาศัยรถพ่วงเข้ามาช่ วยพ่วงเป็ นล้อที่ 3 เพื่อการทรงตัวดี ข้ ึ นโดยระยะแรกนั้น เจมส์ วัตต์ ได้สร้ าง
เครื่ องจักรไอน้ าขึ้นมา เป็ นตัวต้นแบบทาให้มีกาลังขับเคลื่อน ซึ่ งมีชิ้นส่ วนขนาดค่อนข้างใหญ่ และ
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มีน้ าหนักมากจนทาให้มีขีดจากัดในการใช้งานของเครื่ องยนต์ชนิ ดนี้ จึงถูกนาไปใช้ในยานพาหนะ
ขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดการสมดุลในน้ าหนักที่ค่อนข้างมากของตัวต้นกาลังเช่นรถจักรไอน้ าที่เราคุ น้
ตามาแต่ยคุ บุกเบิก หรื อเรื อกลไฟที่เราเคยใช้งานเพื่อขนถ่ายสิ นค้า
ในช่วงปลาย ค.ศ. 1884 เป็ นครั้งแรกที่มีการนาเสนอผลงาน “พิมพ์เขียว” แสดงให้เห็นถึง
การท างานของเครื่ องยนต์สั นดาปภายในขนาดเล็ กที่ จะมี ก ารพัฒนาส าหรั บ การนามาติ ดตั้ง ใน
รถจักรยานยนต์เป็ นครั้งแรก โดยทุนสนับสนุ นของมหาเศรษฐีชาวอังกฤษชื่ อ Edward Butler โดย
ได้ส ร้ า งเครื่ องยนต์ ที่ ใ ช้ค าบู เรเตอร์ เป็ นตัวผสมอากาศเป็ นครั้ งแรกโดยใช้ค อยล์จุดระเบิ ดเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เกิดการสันดาปภายในห้องเผาไหม้ในเวลาดังกล่าวนั้น เครื่ องยนต์แบบ 4 จังหวะของ
OTTO ซึ่งทาการวิจยั อยูโ่ ดยทางประเทศเยอรมนี ก็ต้ งั ความหวังในการสร้างรถจักรยานยนต์คนั แรก
ด้วยทีมงานของ Gottlieb Daimler และ Karl Benz ซึ่ งต่อมาทั้งคู่สามารถสร้างได้สาเร็ จ แต่เสี ยดายที่
รถต้นแบบถูกไฟไหม้ไปพร้อมๆกับโรงงานในปี ค.ศ. 1903
ในช่วงปี ค.ศ. 1892 เฟลิกซ์ ธี โอดอร์ มิลเลอร์ นักค้นคว้าชาวอังกฤษได้นาเอาเครื่ องยนต์
แบบ5สู บ (ในวงกาวิศวกรรมยานยนต์เรี ยกกันว่าสู บดาว) ส่ งกาลังโดยตรงจากห้องข้อเหวี่ยงลงสู่ ดุม
ของวงล้อโดยตรงโดยมิ ลเลอร์ ต้ งั ชื่ อรถของเขาว่าStellarซึ่ งมี ความหมายว่าดวงดาว ด้วยเหตุ ที่ว่า
โรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศอังกฤษยุคบุกเบิกในปลายศตวรรษที่ 18 Mr. John Boyd
Dunlop ซึ่ งเป็ นบุตรชายของบริ ษทั ผูผ้ ลิตยางดันลอปได้เข้ามามีบทบาทเสริ มในด้านการผลิตยาน
ยนต์ทาให้การวิจยั นั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในประเทศอิตาลี Mr. Enrico Bernardi ได้นาเอา
เครื่ องยนต์ตดั หญ้ามาเป็ นตัวต้นกาลังขับ-ผลักดันให้รถจักรยานธรรมดา กลายเป็ นรถมอเตอร์ ไซค์
ได้สาเร็ จเป็ นคนแรกของประเทศอิตาลีในช่วงปี ค.ศ.1893 โดยเครื่ องยนต์ชนิ ดนี้ ให้แรงม้าสุ ทธิ เพียง
ครึ่ งแรงม้า ที่รอบเครื่ อง 280-500 รอบ/นาที
เมื่อผ่านไปอีก 2 ปี การพัฒนาเครื่ องยนต์ขนาดเล็ก เพื่อนามาติดตั้งในพาหนะระดับย่อย ก็
ได้สาเร็ จขึ้น โดย Mr. De Dion สามารถนาเอาเครื่ องยนต์ แบบสู บเดี่ยว 4 จังหวะลงมาติดตั้งในรถ 3
ล้อขนาดเล็กได้สาเร็ จโดยเครื่ องยนต์ตน้ แบบชุดนี้ ยังไม่มีคาบูเรเตอร์ แต่ใช้กรรมวิธีในการดึงเอาไอ
ระเหยจากน้ ามันเบนซิ น ป้ อนเข้าไปในห้องเผาไหม้ในจังหวะดู ด ส่ วนผูท้ ี่ สร้ างระบบจุ ดระเบิ ด
สาหรับใช้กระตุน้ จังหวะงานของหัวเที ยน คือ Mr. Robert Bosch ซึ่ งต่อมาได้พฒั นาระบบไฟฟ้ าทุก
ชนิ ดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์จนกลายเป็ นบริ ษทั ยักษ์ใหญ่ของวงการรถยนต์และพาหนะ
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เกือบทุกชนิ ดไปในปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงยุคปั จจุบนั ส่ วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้วงล้อเดี่ยวและ
สามารถผลิ ตลงสู่ ตลาดโลกได้สาเร็ จ โดยได้ผลิตกันอยู่หลายประเทศ เช่ น อังกฤษ เยอรมนี อิตาลี
และฝรั่งเศส ทางด้านประเทศเยอรมนี เป็ นผลงานของ เดมเลอร์ และเบนซ์ ก่ อนที่จะยุบตัวลงใน
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่ องจากต้องปรับผังของโรงงานให้เข้ากับสถานการจึงต้องเปลี่ยน
แผนมาสร้ า งยุ ท ธปั จ จัย ต่ า งๆ เพื่ อ สนับ สนุ น กองทัพ ส่ ว นทางด้า นอัง กฤษมี ผ ลงานเด่ น ของ
“Raleigh” ที่เริ่ มผลิตรถจักรยานขายเป็ นอุตสาหกรรมมาก่อน แล้วจึงนาเครื่ องยนต์มาติดตั้งเอาไว้ที่
แผงคอหน้ารถจักรยานในปี ค.ศ. 1899 ด้วยรู ปทรงที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบในยุคนั้น
จากยุค 1900 มาจนถึง 2004 นับเป็ นเวลากว่า 100 ปี เศษ ที่วงการอุตสาหกรรมยานยนต์กา้ ว
เดิ นต่อมาด้วยแนวความคิดอันหลากหลาย ของวิศวกรหลายชาติ และหลายประเทศ รวมมาถึ งชน
ชาติญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเอเชียที่เริ่ มก้าวเข้าสู่ วงการผลิตรถลงสู่ ตลาดโลกในช่วงหลังของปี ค.ศ. 1950
ชื่อของรถจากประเทศญี่ปุ่น ก็เริ่ มดับรัศมี แนวความคิดเดิมๆ ของบริ ษทั ยักษ์ใหญ่ของทวีปยุโรปลง
อย่างสิ้ นเชิ งและแน่นอนว่าชื่ อของ ฮอนด้า ยามาฮ่า ซู ซูกิ และคาวาซากิ คือ 4 ในกระแสของความ
นิ ยมในระดับสู งสุ ดที่ยงั เหลือผูผ้ ลิ ตรถจักรยานยนต์ลงป้ อนตลาดโลกอยูเ่ พียงไม่กี่แห่ ง จากจานวน
เกือบ 100 ยีห่ อ้ ที่มีการผลิตรถในยุคก่อน สงครามโลกครั้งที่สองจะสงบลง
รถจักรยานยนต์สมัยแรกๆ ที่เข้ามาในประเทศไทย ได้แก่ บีเอ็มดับบลิ ว ฮาร์ เลย์ เดวิดสัน
ไทรอัมพ์ จนกระทัง่ เมื่อรถจักรยานยนต์จากญี่ปุ่น เริ่ มเข้าตลาดเมืองไทยจนปั จจุบนั นี้ เราจะเห็นแต่
รถจักรยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่นเป็ นส่ วนมาก ส่ วนรถจักรยานยนต์จากประเทศยุโรป ก็ยงั มีอยูแ่ ต่
มีราคาที่แพง กว่ามาก อะไหล่หายากจึงมีผสู ้ นใจเฉพาะผูท้ ี่รักรถจักรยานยนต์จากยุโรปจริ งๆ และผู ้
ที่มีกาลังเงินในการซื้ อเท่านั้นแต่ในปั จจุบนั มีคู่แข่งหลากหลายบริ ษทั ทาให้ราคานั้นถูกลงมามากทา
ให้คนทัว่ ไปสามารถซื้ อรถได้มากขึ้นโดยสามารถซื้ อแบบผ่อนก็ได้และยังมีของสมนาคุ ณมากมาย
อีกด้วย
 การวิวฒ
ั นาการของรถจักรยานยนต์
การวิวฒั นาการของรถจักยานยนต์ เริ่ มตั้งแต่ศตวรรษที่ 17พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน
ได้แก่ ไอน้ า รถที่ออกแบบมามีขนาดใหญ่ ต่อมาในศตวรรษที่ 18 จึงเริ่ มมีการปรับปรุ งให้มีขนาด
เล็ ก ลง และในศตวรรษที่ 19 ได้ มี ก ารสร้ า งถนนให้ เ พี ย งพอกั บ จ านวนของรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น
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ในปี พ.ศ. 2419 ดร. ออตโต (Dr. Otto) ชาวเยอรมันได้สร้างเครื่ องยนต์ 4 จังหวะเผาไหม้
ภายในขึ้น ซึ่ งก็คือเครื่ องยนต์ 4 จังหวะในปัจจุบนั นี้ และเชื้ อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้ คือเชื้ อเพลิงที่
มี ส่ ว นประกอบของไฮโดรคาร์ บ อน (น้ ามัน ดิ บ ที่ น ามากลั่น เป็ น น้ ามัน เบนซิ น น้ า มัน ก๊ า ด
น้ ามันดีเซล)
เครื่ องยนต์ที่ ดร.ออตโต คิ ดขึ้ นมีวฏั จักรการทางาน 4 ครั้ งครบรอบการทางาน คื อ (1)
จังหวะดูด (2) จังหวะอัด (3) จังหวะระเบิดหรื อกาลัง (4) จังหวะคาย และเป็ นเครื่ องยนต์ที่จะเกิ ด
การเผาไหม้ได้ก็โดยการจุดประกายไฟ เชื้อเพลิงที่ใช้เป็ นเชื้อเพลิงชนิดเบา เช่น น้ ามันเบนซิ น
 รถจักรยานยนต์ คันแรกของโลก
ประวัติรถจักรยานยนต์คนั แรกของโลก เป็ นการออกแบบวัสดุทาจากไม้ Aug. 30 1885
Mr. Gottlieb Daimler ได้สร้างรถจักรยานยนต์คนั แรกในโลกเป็ นวิศวกรชาวเยอรมนีผคู้ ิดประดิษฐ์
รถยนต์ที่ใช้เครื่ องยนต์แทนการใช้มา้ เทียมได้เป็ นครั้งแรก ข้อมูลรถจักรยานยนต์คนั แรกในโลกคัน
นี้มีชื่อว่า "Reitwagen" เป็ นภาษาเยอรมนี แปลว่า "riding car" หรื อ รถขี่ มีเครื่ องยนต์สันดาษภายใน
แบบหนึ่งสู บ สี่ จงั หวะ ที่เรี ยกว่า Otto-cycle engine เครื่ องยนต์มีความเร็ วรอบ 264 CCM เครื่ องยนต์
มีกาลัง 0.5 แรงม้า

ทาความเร็ วสู งสุ ดได้ 12 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ตัวโครงรถทาจากไม้ รถหนัก

90 กิโลกรัมมีลอ้ มหน้า และหลังขนาด 1030 มิลลิเมตร

รู ปที่ 2.1 รถจักรยานยนต์คนั แรกของโลก
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รถจักรยานยนต์คนั แรกของโลกถูกออกแบบและสร้างโดยนักประดิษฐ์ชาวเยอรมนี ที่ชื่อ
ก็อตต์ลีบ เดมเลอร์ (Gottlieb Daimler) จดสิ ทธิ บตั รเมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม ปี พ.ศ. 2428 (ค.ศ. 1885)
ซึ่ งต่อมาได้รับการพัฒนาให้เป็ นรถสาหรับใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ ง อย่างไรก็ตาม ถ้าจะนับ
ยานพาหนะสองล้อที่ขบั เคลื่อนด้วยพลังไอน้ าว่าจักรยานยนต์แล้ว ได้เกิ ดขึ้นที่สหรัฐอเมริ กาในปี
พ.ศ. 2410 (1867) โดย Sylvester Howard Roper จาก Massachusetts
ในปี พ.ศ. 2437 (ค.ศ. 1894) Hildebrand & Wolfmüller ออกจาหน่ายจักรยานยนต์เพื่อ
การค้าเป็ นครั้งแรก โดยปรับปรุ งการเผาไหม้ภายในเครื่ องยนต์ให้ดีข้ ึน จนกระทัง่ สงครามโลกครั้ง
ที่หนึ่ง ผูผ้ ลิตจักรยานยนต์มากที่สุดเห็นจะเป็ น อินเดีย ผลิตจักรยานยนต์จานวนสองหมื่นคันต่อปี
โดยในปี 1920 ฮาร์ ลีย -์ เดวิดสัน ผลิ ตจักรยานยนต์เพื่อขายมากกว่า 67 ประเทศ จนกระทัง่ ปี พ.ศ.
2471 (ค.ศ. 1928) DKW ได้กุมตลาดใหญ่ไว้
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง BSA Group เป็ นผูผ้ ลิตใหญ่ ผลิตจักรยานยนต์ 75,000 คันต่อปี
ในทศวรรษที่ 50 และบริ ษทั จากเยอรมนี Motorenwerke AG เป็ นผูผ้ ลิตมากที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955) ถึง ทศวรรษที่ 70
ปั จจุบนั บริ ษทั จากญี่ปุ่น อย่าง ฮอนด้า คาวาซากิ ซู ซูกิ และยามาฮ่า ได้มีอิทธิ พลต่อวงการ
จักรยานยนต์ ในขณะที่ในอเมริ กา ฮาร์ ลีย-์ เดวิดสัน ก็ยงั คงรักษาระดับความนิ ยมไว้ได้ ทางฝั่งยุโรป
ก็มี ดูคาติ-จากอิตาลี บีเอ็มดับเบิลยู-จากเยอรมัน และ ไทรอัมพ์-จากอังกฤษ ซึ่ งในส่ วนของบริ ษทั
ไทยนัน่ ก็มี เช่น ไทเกอร์ , บิ๊กบูล, สตาเลียน, แพล็ททินมั และ จีพีเอ็กซ์ เรสซิ่ ง นอกจากนี้ ยงั มีกลุ่มผู ้
ชื่นชมรถประเภทสกูตเตอร์ ในกลุ่มเล็ก ๆ ที่ได้รับความนิยมไปทัว่ โลกเช่นกัน

รู ปที่ 2.2 Mr. Gottlieb Daimler วิศวกรชาวเยอรมนีผคู้ ิดประดิษฐ์รถจักรยานยนต์คนั แรกในโลก
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 การผลิตรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทย
การผลิ ตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยได้เริ่ มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โดย ดร. ถาวร พร
ประภาได้ก่อตั้งโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ข้ ึนเป็ นแห่ งแรก โดยใช้ชื่อว่า บริ ษทั สยาม ยามาฮ่า
จากัด ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดสมุทรปราการ การผลิตในระยะเริ่ มแรก มีการใช้ชิ้นส่ วนประกอบที่ผลิตขึ้นเอง
ภายในประเทศเพียงบางส่ วน แต่หลายชนิ ดต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อมาได้มีการปรับปรุ ง
คุณภาพและมาตรฐานของชิ้ นส่ วนประกอบ จนสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ทาให้มีการใช้
ชิ้นส่ วนอื่นๆ ที่ผลิตในประเทศเพิม่ มากขึ้นเป็ นลาดับ จนถึงขณะนี้ การผลิตรถจักรยานยนต์สามารถ
ใช้ชิ้นส่ วนที่ผลิตได้เองภายในประเทศมากถึ งร้อยละ ๙๐ แต่ก็ยงั มีชิ้นส่ วนประกอบที่ยงั ต้องนาเข้า
จากต่างประเทศ เช่น อุปกรณ์พิเศษทางด้านระบบไฟฟ้ า ปั๊ มน้ ามันหล่อลื่นอัตโนมัติ มอเตอร์ สตาร์ ท
(Starting Motor)

รู ปที่ 2.3 โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ของบริ ษทั สยาม ยามาฮ่า จากัด ในปี พ.ศ. 2516

รู ปที่ 2.4 ดร.เกษม-คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช น้อมเกล้าฯถวายรถจักรยานยนต์
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพื่อใช้ในกิจการส่ วนพระองค์
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2.1.2 กระบวนการผลิตรถจักรยานยนต์
กระบวนการผลิตชิ้นส่ วนเครื่องยนต์
1. การทุบขึน้ รู ป
ทาโดยตัดเหล็กตามขนาดที่กาหนด แล้วนามาอบความร้อนให้อ่อนตัว ก่อนที่จะทุบขึ้นรู ป
ในแม่พิมพ์ โดยใช้เครื่ องปั๊ ม เช่น การทาเพลาข้อเหวีย่ ง เฟื องเกียร์
2. การหล่ อขึน้ รู ป
ทาโดยนาเหล็กหรื ออะลูมิเนี ยมมาหลอมละลาย แล้วเทน้ าโลหะในแบบแม่พิมพ์ เช่น การ
ทาเสื้ อสู บ และฝาสู บ
3. การฉีดอะลูมิเนียมขึน้ รู ป
ทาโดยฉี ดอะลูมิเนียมเหลวเข้าไปในแบบ แล้วปล่อยให้แบบเย็นตัว เช่น การทาเสื้ อเกียร์ ฝา
ครอบเครื่ อง
ขั้นต่อไป นาชิ้ นส่ วนกึ่ งสาเร็ จรู ปที่ได้จากขั้นต้นมากลึงผิวขึ้นรู ป โดยนาวัตถุดิบต่างๆ มา
ผ่านเครื่ องจักรขึ้นรู ป ซึ่ งอาจเป็ นเครื่ องกลึ ง เครื่ องกัดโลหะ เครื่ องเจียระไน เครื่ องชุบผิวแข็ง และ
เครื่ องเจาะตามแบบที่กาหนด แล้วตรวจสอบขนาดและคุณภาพ
เมื่ อผ่านขั้นตอนที่ สองแล้ว ชิ้ นส่ วนต่างๆ จะถู กส่ งเข้าประกอบเป็ นเครื่ องยนต์ สาหรั บ
รถจักรยานยนต์ต่อไป
2.1.2.1 กระบวนการผลิตชิ้นส่ วนโครงรถจักรยานยนต์ หรือตัวถัง
ชิ้นส่ วนหลายชิ้น ผลิตโดยกระบวนการปั๊ มขึ้นรู ป ซึ่ งมีหลายขั้นตอน โดยใช้แม่พิมพ์หลาย
ชนิ ด เริ่ มด้วยการตัดรู ปร่ างคร่ าวๆ ขึ้นรู ป ตัดขอบ และเจาะรู จนได้ชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ป ตามแบบที่
วิศวกรกาหนด
ชิ้นส่ วนที่ผา่ นการปั๊ มขึ้นรู ปแล้ว จะถูกนาไปเชื่ อมประกอบตามแบบเป็ นชุ ดๆ ด้วยอุปกรณ์
ที่ เ รี ย กว่ า จิ๊ ก เชื่ อ ม ต่ อ จากนั้น ชิ้ น ส่ ว นบางชิ้ น ที่ ผ่ า นขั้น ตอนการเชื่ อ มแล้ว จะถู ก น าไปเข้า
กระบวนการชุบเคลือบผิว ด้วยนิกเกิล และโครเมียม เพื่อป้ องกันสนิม และเพื่อให้สวยงามสะดุดตา
ขั้นต่อไปเป็ นกระบวนการพ่นสี โดยนาชิ้นส่ วนโลหะที่สาเร็ จรู ปจากการเชื่ อมแล้วบางชิ้ น
เช่น ตัวถังรถ ท่อไอเสี ย ถังน้ ามัน รวมทั้งชิ้นส่ วนพลาสติก เช่น ฝาครอบต่างๆ มาพ่นสี เพื่อป้ องกัน
สนิม และเพื่อให้มีสีสันสวยงาม กระบวนการพ่นสี มีท้ งั หมด 7 ขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่ทาความสะอาดผิว
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พ่นสี และติดสติกเกอร์ เพื่อความสวยงาม และความคงทนของสี ผิว จากนั้นส่ งชิ้นส่ วนไปประกอบ
เป็ นรถจักรยานยนต์บนสายพานลาเลียง ซึ่ งเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
2.1.2.2 กระบวนการประกอบเครื่องยนต์ เข้ ากับตัวถังเป็ นรถจักรยานยนต์ สาเร็จรู ป

เครื่ องยนต์ส าเร็ จรู ป จะถู ก ประกอบเข้า กับ ตัว ถัง และอุ ป กรณ์ ส่ วนประกอบอื่ นๆ บน
สายพานการผลิต และจะถูกตรวจสอบคุณภาพทุกคัน โดยตรวจความเรี ยบร้อยภายนอก การทางาน
ของเครื่ องยนต์ ระบบไฟฟ้ า ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว และการควบคุมมลพิษจากไอเสี ย ก่อนที่
จะส่ งไปตรวจสอบคุณภาพ จากหน่วยงานควบคุมคุณภาพ แล้วบันทึกหมายเลขของเครื่ องยนต์ และ
เก็บประวัติไว้ท้ งั หมด เพื่อประโยชน์ในการสอบทวนกลับถ้าจาเป็ น จากนั้น จึงส่ งรถจักรยานยนต์ที่
ผลิตได้ ไปยังผูจ้ าหน่ายทัว่ ทุกภาคของประเทศต่อไป
2.1.2.3 กระบวนการผลิตเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์
การผลิตเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์ จะแบ่งออกเป็ นขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
 การเตรี ยมวัตถุดิบ และชิ้ นส่ วน สาหรั บการผลิตชิ้ นส่ วนเครื่ องยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้ นส่ วน
วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการผลิตชิ้นส่ วนเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ นีม้ ีหลายชนิดด้ วยกันคือ
1. ชิ้นส่ วนวัตถุดิบที่ใช้สาหรับการผลิตเบื้องต้น หรื อวัตถุดิบกึ่งสาเร็ จรู ป ได้แก่
ก. กระบวนการทุบขึ้นรู ป
โดยการตัด เหล็ ก ตามขนาดที่ ก าหนด มาขึ้ น รู ป ในแม่ พิ ม พ์ ซึ่ งได้รั บ การออกแบบมา
โดยเฉพาะ โดยใช้เครื่ องปั๊ ม วัตถุดิบที่ผา่ นขั้นตอนนี้ ได้แก่ เพลาข้อเหวีย่ ง เฟื องเกียร์ ต่างๆ เป็ นต้น
ข. กระบวนการหล่อขึ้นรู ป
โดยการหลอมละลายเหล็ กหรื ออะลู มิเนี ยม และเทน้ าโลหะลงในแบบแม่ พิม พ์ เมื่ อน้ า
โลหะเย็นตัว ก็จะได้ชิ้นส่ วนตามที่ตอ้ งการ วัตถุดิบที่ผา่ นขั้นตอนนี้ ได้แก่ เสื้ อสู บ ฝาสู บ เป็ นต้น
ค. กระบวนการฉีดอะลูมิเนียม
โดยการฉี ดอะลูมิเนี ยมเหลวเข้าไปในแบบ เมื่อน้ าโลหะเย็นตัว ก็จะได้ชิ้นงานที่ ต้องการ
วัตถุดิบที่ผา่ นขั้นตอนนี้ ได้แก่ เสื้ อเกียร์ ฝาครอบเครื่ อง เป็ นต้น
2. ชิ้นส่ วนวัตถุดิบชนิดที่เป็ นชิ้นส่ วนมาตรฐาน เช่น สกรู นทั ตลับลูกปื น แหวนสปริ ง ฯลฯ
ซึ่ งชิ้นส่ วนเหล่านี้จดั หาตามแบบที่กาหนด เพื่อส่ งเข้ากระบวนการประกอบเครื่ องยนต์ต่อไป
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3. ชิ้นส่ วนวัตถุ ดิบชนิ ดที่เป็ นชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ป จากผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนอื่นภายนอกโรงงาน ซึ่ ง
ผูผ้ ลิ ตรถจักรยานยนต์ไม่จาเป็ นต้องลงทุนผลิ ตเอง เช่ น ชุ ดจานไฟ สายยาง หัวเทียน คาร์ บูเรเตอร์
ปะเก็น ลูกสู บ ฯลฯ ชิ้นส่ วนเหล่านี้จะถูกจัดหา และผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กาหนด ก่อน
จะถูกส่ งเข้ากระบวนการประกอบเครื่ องยนต์ต่อไป
 การผลิตชิ้นส่ วนเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์
หลังจากที่เตรี ยมวัตถุดิบต่างๆ แล้ว ขั้นตอนการผลิตที่สาคัญคือ กระบวนการกลึงผิวขึ้นรู ป
โดยการนาวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่ งมีเครื่ องจักรหลายๆ ประเภท อยูใ่ นสายการผลิต
นั้น เช่น
ก. เครื่ องกลึง
ข. เครื่ องกัดโลหะ
ค. เครื่ องเจียระไน
ง. เครื่ องชุบผิวแข็ง
จ. เครื่ องเจาะ
โดยสายการผลิต จะถูกออกแบบตามขั้นตอนกระบวนการผลิตของแต่ละชิ้นส่ วน และต้อง
ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุ ณภาพ ตามที่กาหนดไว้ในขั้นตอนสุ ดท้าย ตัวอย่างเช่ น สายการผลิ ต
เพลาข้อเหวีย่ ง และสายการผลิตเสื้ อสู บ เป็ นต้น
 การประกอบเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์
หลังจากที่ชิ้นส่ วนต่างๆ ได้ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพตามที่กาหนดแล้ว ชิ้นส่ วนจะถูกจัดตาม
สู ตรกาหนดของการผลิตของเครื่ องยนต์แต่ละชนิ ด และถูกส่ งเข้าสายการประกอบ (Engine Assembly
Line) ตามจุดที่กาหนด โดยพนักงานประกอบจะทาการประกอบเครื่ องยนต์ตามขั้นตอน มาตรฐานที่
กาหนด ดังต่อไปนี้

 อัดลูกปื นเข้ากับเสื้ อเกียร์
 ประกอบชุดเฟื องเกียร์
 ประกอบชุดเพลาข้อเหวีย่ ง
 ประกอบชุดปั๊ มน้ ามันหล่อลื่น
 ประกอบชุดครัทช์
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 ประกอบชุดจานไฟ
 ประกอบชุดคันสตาร์ ท
 ปิ ดฝาครอบเครื่ องด้านข้าง
 ประกอบลูกสู บ เสื้ อสู บ ฝาสู บ
 เติมน้ ามันเครื่ อง
 ตรวจสอบขั้นสุ ดท้าย
 ติดเครื่ องจริ ง
 กระบวนการปั๊มขึน้ รู ปโลหะ (Pressing Process)
องค์ประกอบในการปั๊ มขึ้นรู ปชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เครื่ องปั๊ ม
 ขนาด 60 - 300 ตัน
 แบบใช้น้ ามันขับดัน
 แบบใช้ขอ้ เสื อ
2. แม่พิมพ์
 ทาด้วยโลหะแข็งแรง
 เป็ นตัวกดแผ่นเหล็กให้เกิดเป็ นรู ปร่ างชิ้นส่ วนตามที่ตอ้ งการ
3. แผ่นเหล็กกล้า
 มีความหนาตั้งแต่ 0.8 - 2.3 มม.
 มีท้ งั ชนิดแบบแผ่นและชนิดเป็ นท่อเหลี่ยมและกลม
4. ภาชนะใส่ ชิ้นงาน
 ประแจต่างๆ
 ตัวจับยึดแม่พิมพ์
 ตัวหยิบชิ้นงานออก
5. พนักงาน
 ทางานประจาเครื่ อง

15

 ติดตั้งแม่พิมพ์
 เคลื่อนย้ายสิ่ งของและชิ้นงาน
 ตรวจสอบคุณภาพ
 การผลิตชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์ ด้ วยกระบวนการปั๊มขึน้ รู ปโลหะ (Pressing Process)
ชิ้นส่ วนหลายชิ้นของรถจักรยานยนต์ จะถูกผลิตขึ้นมาด้วยกระบวนการปั๊ มขึ้นรู ป และก่อน
จะกลายมาเป็ นชิ้ นส่ วนสาเร็ จรู ปได้น้ นั จะต้องผ่านกระบวนการดังกล่ าวหลายขั้นตอน ซึ่ งแต่ละ
ขั้นตอนก็จะต้องใช้องค์ประกอบ ๖ อย่าง โดยมีชื่อแม่พิมพ์เป็ นตัวกาหนดชื่ อขั้นตอนเหล่านั้น อาทิ
เช่น
1. ตัดรู ปร่ างคร่ าวๆ
เป็ นการน าแผ่นเหล็ ก กล้า มาท าการตัด เป็ นรู ป ร่ า งคร่ า วๆ บนเครื่ องปั๊ ม โดยแม่ พิ ม พ์ที่
เรี ยกว่า แบล๊งกิ้ง ดาย (BLANKING DIE)
2. ขึ้นรู ป
นาแผ่นชิ้นงานที่ตดั เป็ นรู ปร่ างคร่ าวๆ มาปั๊ มขึ้นรู ปเป็ นรู ปร่ างชิ้นงานจริ งบนเครื่ อง โดยใช้
แม่พิมพ์เป็ นตัวปั๊ ม (DRAWING DIE)
3. ตัดขอบ
นาชิ้นงานที่ข้ ึนรู ปแล้วไปทาการตัดขอบให้ได้ขนาดตามต้องการ โดยใช้แม่พิมพ์ที่เรี ยกว่า
ทริ มมิ่ง ดาย (TRIMMING DIE)
4. เจาะรู
นาชิ้ น งานที่ ต ัด ขอบเสร็ จ แล้ว มาท าการเจาะรู โดยใช้แ ม่ พิ ม พ์ที่ เ รี ย กว่า เพี ย ซซิ่ ง ดาย
(PIERCING DIE) ทั้งนี้ ชิ้นงานแต่ละชนิด อาจจะใช้จานวน ขั้นตอน หรื อแม่พิมพ์มากน้อยแตกต่าง
กันไป ซึ่ งฝ่ ายวิศวกรรมการผลิตจะเป็ นผูก้ าหนด
 กระบวนการเชื่อม (Welding Process)
องค์ประกอบในการเชื่อมชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จิ๊ก (Jig)
 เป็ นอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงานไม่ให้เคลื่อนที่
 เป็ นอุปกรณ์กาหนดคุณภาพของชิ้นส่ วน
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2. เครื่ องเชื่อม
 เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเชื่อมประสานโลหะ
 มีท้ งั แบบทิก (Tig) เชื่อมด้วยอาร์ กอน และแบบมิก (Mig) เชื่ อมด้วยก๊าซด้วยก๊าซคาร์ บอน
ไดออกไซค์
3. ชิ้นงาน
 เป็ นชิ้นงานที่เสร็ จจากกระบวนการปั๊ มขึ้นรู ปแล้ว
4. รถใส่ ชิ้นงาน
 สาหรับใส่ ชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อม
5. พนักงาน
 ทางานประจาจุดของตนเอง
 เปลี่ยนจิ๊ก
 เคลื่อนย้ายชิ้นงาน
 ตรวจสอบคุณภาพ
6. มาตราฐานการปฏิบตั ิงานคุณภาพ
 กาหนดวิธีการปฏิบตั ิงานมาตราฐานการควบคุม และวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
 การผลิตชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์ ด้วยกระบวนการเชื่อม (Welding Process)
ชิ้ น ส่ ว นที่ เ สร็ จสิ้ น จากกระบวนการปั๊ ม ขึ้ น รู ป แล้ว จะถู ก จ่ า ยเข้า ไปที่ หน่ ว ยงานเชื่ อ ม
ประกอบ เพื่อนาเอาชิ้นส่ วนปั๊ มย่อยๆ เหล่านั้น เข้ามารวมกันเป็ นชุดๆ ด้วยเครื่ องมือจิ๊กเชื่ อม ซึ่ งเป็ น
อุปกรณ์ จบั ยึดชิ้ นส่ วนย่อยๆ ให้แน่ น อีกทั้งยังเป็ นตัวกาหนดมิติทางด้านคุ ณภาพชิ้ นส่ วนอีกด้วย
จากนั้น ชิ้ นส่ วนเหล่ านั้นจะถู กเชื่ อมให้ติดกันเป็ นรู ปร่ างตามที่ ถูกออกแบบ ก่อนจะถู กถอดออก
จากจิ๊กไปเข้าสู่ ข้ นั ตอนต่อไป
1. การแบ่งชนิดของกระบวนการเชื่อมชิ้นส่ วน
 การเชื่อมแบบมิก (Mig; Metal Inert Gas) หรื อก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
 1.2 การเชื่อมแบบทิก (Tig; Tungsten Inert Gas) หรื อก๊าซเฉื่ อยอาร์ กอน
 1.3 การเชื่อมแบบสปอต (Spot) หรื อแบบความต้านทาน
 1.4 การเชื่อมแบบก๊าซอะเซทิลีน
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 กระบวนการชุ บเคลือบผิวโลหะด้ วยไฟฟ้า
องค์ประกอบในการชุบเคลือบผิวชิ้นส่ วน รถจักรยานยนต์ มีดงั ต่อไปนี้
1. สารเคมี : นิกเกิล โครเมียม ทั้งชนิดเงาและสี ดา
หน้าที่ : ทาปฏิ กิริยาทางเคมีโดยใช้กระแสไฟฟ้ าที่ แปลงจากกระแสสลับเป็ นกระแสตรง
เพื่อให้สารเคมีดงั กล่าวไปเคลือบบนผิวของชิ้นงาน
2. ถังบรรจุน้ าและสารเคมี
วัสดุ : ถังบรรจุซลั ฟูริก (Sulfuric) ถังบรรจุคอสติกโซดา ถังบรรจุนิกเกิล ถังบรรจุโครเมียม
ถัง ส่ วนใหญ่ จะท าด้ว ยโลหะเหล็ ก และเคลื อบภายในด้วยไฟเบอร์ ก ลาส หรื อเคลื อบด้วยแผ่น
พลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน เพื่อป้ องกันการผุกร่ อน
3. แผ่นบาร์
วัสดุ : ทาด้วยแผ่นทองแดง
4. ไม้แขวนชิ้นงาน
วัสดุ : ทาหน้าที่ เป็ นอุปกรณ์ แขวนชิ้ นงาน ซึ่ งจะแขวนได้จานวนมากหรื อน้อย ขึ้นอยู่กบั
ชนิดและขนาดของชิ้นงาน นอกจากนั้นยังทาหน้าที่เป็ นสื่ อรับกระแสไฟฟ้ า จากแผ่นบาร์ ผา่ นไปยัง
ชิ้นงาน
ทาด้วยแผ่นทองแดงหุ ม้ ยางซิ ลิโคน
5. ชุดเคลื่อนย้ายแผ่นบาร์
ทาหน้าที่ : เป็ นเครื่ องมือเคลื่อนย้ายแผ่นบาร์ จากถังหนึ่งไปสู่ อีกถังหนึ่ง ซึ่ งจะทางานภายใต้
คาสัง่ จากชุดควบคุม ด้วยโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์
6. ชุดควบคุมด้วยโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์
จะทางานโดยการควบคุมสั่งการทางานไปยังชุ ดเคลื่อนย้ายแผ่นบาร์ ซึ่ งจะเป็ นการทางาน
แบบอัตโนมัติ
7. ชิ้นงาน
เป็ นชิ้นส่ วนที่เสร็ จสิ้ นจากกระบวนการเชื่อมแล้ว ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นชิ้นส่ วนชุดท่อไอเสี ย
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8. พนักงาน
ทาหน้าที่นาชิ้ นงานแขวนเข้ากับไม้แขวน เมื่ อเสร็ จจากการชุ บเคลื อบผิวแล้ว เคลื่ อนย้าย
ชิ้นงานไปยังจุดต่อไป ควบคุมดูแลสภาพของน้ ายาเคมี รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
9. รถเข็นใส่ ชิ้นงาน
สาหรับใส่ ชิ้นงานก่อนและหลังการชุ บ และใช้เพื่อความสะดวกในการเคลื่ อนย้ายชิ้ นงาน
ไปยังจุดอื่นๆ
10. มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
กาหนดวิธีการทางานและวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
 การผลิตชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์ ด้วยกระบวนการชุ บเคลือบผิวด้ วยไฟฟ้า
ชิ้นส่ วนสาเร็ จรู ปของรถจักรยานยนต์บางชิ้น เช่น ท่อไอเสี ย หลังจากผ่านขั้นตอนการเชื่ อม
เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว จะน ามาเข้า กระบวนการชุ บ เคลื อ บผิ ว ด้ว ยนิ ก เกิ ล และโครเมี ย ม โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อป้ องกันสนิมกัดกร่ อน และเพื่อความสวยงามสะดุดตา ซึ่ งในกระบวนการชุ บ ก็จะ
มี ข้ นั ตอนย่อยภายในอี ก หลายขั้นตอน แต่ ก็จะมี องค์ป ระกอบหลัก ๆ แต่ ล ะขั้นตอนตามที่ ก ล่ า ว
มาแล้ว
 กระบวนการพ่นสี
องค์ประกอบในการพ่นสี ชิ้นส่ วนรถจักร- ยานยนต์ มีรายละเอียดดังนี้
1. ปื นและปั๊ มดูดสี พ่นสี : มีท้ งั ชนิดที่พน่ ด้วยงาน และชนิดที่พน่ ด้วยเครื่ องพ่นอัตโนมัติ
2. ปั๊ มลม : ต้องเป็ นชนิ ดที่ขจัดน้ ามันออกจากลม เพื่อทาหน้าที่เป็ นตัวดันสี ออกจากปื นพ่น ให้เป็ น
ละออง (สเปรย์)
3. โซ่หิ้วชิ้นงาน : เพื่อทาหน้าที่หิ้วไม้แขวนชิ้นงานเข้าไปในห้องพ่นสี ห้องอบสี ให้แห้ง
วัสดุ : ทาด้วยโลหะเหล็กทนความร้อน
4. ห้องพ่นสี : เป็ นห้องสาหรับทาการพ่นสี ซึ่ งจะมีสองห้องเรี ยงกันคือ ห้องพ่น สี รองพื้น และห้อง
พ่นสี จริ ง คุณสมบัติของห้องคือ จะต้องสามารถป้ องกันฝุ่ นและผง และควบคุมปริ มาณอากาศเข้าออกอย่างสมดุ ลกัน มี ม่ านน้ าไว้ป้ องกันไม่ให้ละอองสี เกาะติ ด มี ช่ องส าหรั บ ให้ละอองสี ถูกดู ด
ออกไปภายนอก
5. ห้องพักตัวชิ้นงาน : เพื่อใช้เป็ นห้องพักตัว หลังจากชิ้นงานถูกพ่นสี จากห้องพ่นสี แล้ว
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6. ห้องอบสี : เพื่อใช้อบสี ให้แห้ง ซึ่ ง ห้องดังกล่าวจะได้รับ พลังงานความร้อนจากก๊าซแอลพีจี โดย
ใช้อุณหภูมิในการอบ ๗๐ - ๗๕ องศาเซลเซี ยส สาหรับชิ้ นงานพลาสติก และ ๑๒๐ - ๑๓๐ องศา
เซลเซี ยส สาหรับชิ้นงานเหล็ก
7. สี : มีใช้อยู่ ๓ ชนิด คือ สี Solid สี Metallic และสี ทนความร้อน โดยทั้ง ๓ ชนิด เป็ นสี ชนิดที่ตอ้ ง
ผสมกับทินเนอร์
8. น้ ายาผสมสี (ทินเนอร์ ) : ใช้ผสมสี เพื่อให้สีมีความหนืดตามมาตรฐานที่กาหนด
9. ชิ้นงาน : มีท้ งั ชิ้นงานพลาสติกและชิ้นงานเหล็ก
10. ไม้แขวนชิ้ นงาน : ใช้สาหรับแขวนชิ้ นงาน ซึ่ งจะแขวนชิ้นงานได้จานวนมากหรื อน้อย ขึ้นอยู่
กับขนาดและชนิดของชิ้นงาน
11. ห้องล้างทาความสะอาดชิ้นงาน : เป็ นห้องสาหรับล้างชิ้นงานให้สะอาดปราศจาก ฝุ่ นและไขมัน
โดยใช้สารเคมีเป็ นส่ วนผสมกับน้ า แล้วฉี ดผ่านหัวฉี ดพ่นไปบนชิ้นงาน
12. ชุ ดจ่ายอากาศ : เพื่อจ่ายอากาศบริ สุทธิ์ จากภายนอกเข้าไปในห้องพ่นสี เพื่อทาให้ระบบการ
หมุนเวียนอากาศในห้องพ่นสี เป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
13. ห้องติดสติกเกอร์ : เพื่อทาการติดสติกเกอร์ สีสันต่างๆ บนชิ้นส่ วนที่พน่ สี เสร็ จแล้ว
14. พนักงาน (Worker) : ทาหน้าที่แขวนชิ้นงาน เป่ าลม เช็ดทาความสะอาด ผสมสี พ่นสี ติดสติก
เกอร์ ปลดชิ้นงานหลังจากที่อบแห้งแล้ว ตรวจสอบคุณภาพ เคลื่อนย้ายชิ้นงานไปยังจุดต่อไป
15. มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ : กาหนดวิธีการทางาน และวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพ
16. รถเข็นใส่ ชิ้นงาน : สาหรับใส่ ชิ้นงานหลัง จากพ่นสี เสร็ จแล้ว และใช้ส่งชิ้นงาน
 การผลิตชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์ ด้วยกระบวนการพ่นสี (Painting Process)
ชิ้นส่ วนโลหะบางชนิ ดที่สาเร็ จรู ปจากกระบวนการเชื่ อมแล้ว เช่ น ตัวถังรถ ท่อไอเสี ย ถัง
น้ า มัน รวมทั้ง ชิ้ นส่ วนพลาสติ ก เช่ น ฝาครอบข้า ง ฝาครอบหน้า ฝาครอบหลัง จะถู ก นามาเข้า
กระบวนการพ่นสี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันสนิ มและสร้างสี สันที่สวยงาม กระบวนการพ่นสี
จะประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ หลายขั้นตอน โดยจะมีองค์ประกอบที่ สาคัญในกระบวนการ
ดังที่กล่าวมาแล้ว
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ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพ่นสี มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: การแขวนชิ้นงานเข้ากับไม้แขวน
ขั้นตอนที่ 2: การล้างทาความสะอาด ผิวของชิ้นงาน เพื่อทา การกาจัดไขมัน และคราบน้ ามันที่ติด
อยูบ่ นผิวออกให้หมดน้ ายาที่ใช้ลา้ งจะต้องมีการควบคุม อุณหภูมิ เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการทาความ
สะอาด
ขั้นตอนที่ 3: การเป่ าลมเช็ดทาความ สะอาดชิ้นงาน เพื่อขจัดฝุ่ นผงออกจากชิ้นงานให้หมด สาหรับ
ชิ้นงานพลาสติก จะใช้น้ ายาพิเศษชุบผ้านุ่มเช็ดถูชิ้นงานเพื่อกาจัดไฟฟ้ าสถิตในชิ้นงานพลาสติก
ขั้นตอนที่ 4: การพ่นสี พนักงานจะใช้ปืนพ่นสี สาหรับการพ่นสี รองพื้น และสี จริ ง แต่จะใช้เครื่ อง
พ่นสี อตั โนมัติสาหรับชิ้นส่ วนเหล็ก
ขั้นตอนที่ 5: การตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพหลัง จากชิ้นงานผ่านออกมา จากห้องอบสี
ขั้นตอนที่ 6: การติดสติกเกอร์ เพื่อความสวยงาม และความคงทนของสี ผิว และทาการตรวจสอบ
คุณภาพขั้นสุ ดท้าย
ขั้นตอนที่ 7: การจัดส่ ง ชิ้ นส่ วนทุกชิ้ น เมื่อเสร็ จสิ้ นจากกระบวนการพ่นสี แล้ว จะถู กนาส่ งไปยัง
หน่วยงานประกอบรถสาเร็ จรู ป
 กระบวนการประกอบตัวถัง (Body Assembly Process)
องค์ประกอบในการประกอบตัวถังเพื่อให้เป็ นรถจักรยานยนต์สาเร็ จรู ป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สายพานลาเลียง : ทาหน้าที่จบั ยึดตัวถังรถ และลาเลียงรถ จากจุดประกอบต้นๆ ไปสู่ จุดประกอบ
สุ ดท้าย
2. จิ๊กจับตัวถังรถ : สาหรับยึดรถไม่ให้ตกลงมาจากสายพานลาเลียง
3. ประแจขันแรงบิด : เป็ นประแจขันนอตที่ควบคุมมาตรฐานแรงบิด
4. ประแจลม : เป็ นเครื่ องมือสาหรับขันนอต และ สลักเกลียวให้แน่น ซึ่ งใช้พลังงานลมจากปั๊ มลม
5. ประแจช่างพื้นฐาน (เช่น ประแจปากตาย ไขควง คีม ค้อน ฯลฯ) : ใช้สาหรับขันนอต และสลัก
เกลียว ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือเสริ มมิใช่เครื่ องมือหลัก
6. เครื่ องอัดถ้วยรองลูกปื นคอ : สาหรับอัดถ้วยรองลูกปื นที่คอตัวถังทั้งบนและล่าง
7. เครื่ องอัดบูช : สาหรับอัดบูชเพื่อร้อยเพลาที่สวิงอาร์ม
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8. ชิ้นส่ วนประกอบต่างๆ :
 ชิ้นส่ วนหลักๆ ที่ผา่ นการประกอบย่อย (Sub Assembly) แล้ว ภายในโรงงาน
 ชิ้นส่ วนหลักๆ ที่ผา่ นการประกอบย่อยเข้าเป็ นชุดแล้ว จากผูผ้ ลิตรับช่วงภายนอกโรงงาน
 ชิ้นส่ วนย่อยๆ จากผูผ้ ลิตรับช่วง
 ชิ้นส่ วนย่อยๆ จากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน
9. พนักงานประกอบ : ทางานประจาจุดของตนเอง โดยการนาชิ้นส่ วนเข้าประกอบเป็ นตัวรถ
10. รถเข็นใส่ ชิ้นส่ วน : สาหรับใส่ ชิ้นงาน และเข็นเคลื่อนย้ายแต่ละจุดทางาน
11. กล่องใส่ ชิ้นส่ วน : สาหรับใส่ ชิ้นงานขนาดเล็กวางไว้ขา้ งตัวพนักงานประกอบ เพื่อให้สะดวก
ในการหยิบใช้
12. มาตรฐานการทางาน และมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ :
 กาหนดวิธีการปฏิบตั ิงานในแต่ละขั้นตอนการประกอบ
 กาหนดวิธีการปฏิบตั ิการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพแต่ละจุดการประกอบ
 การประกอบตัวถังรถสาเร็จรู ป
ชิ้นส่ วนประกอบทุกชิ้น ทั้งชิ้นส่ วนย่อย และชิ้นส่ วนหลัก ที่ผา่ นการผลิตจากกระบวนการ
ต่างๆ จะถูกจัดส่ งเข้ามาที่หน่วยงานประกอบตัวถัง เพื่อให้พนักงานประกอบนาชิ้ นส่ วนทั้งหมด
เหล่ านั้น เข้าประกอบเป็ นตัวรถจักรยานยนต์สาเร็ จรู ปบนสายพานลาเลียง (Conveyor) โดยการ
ประกอบตามลาดับขั้น ตามที่ส่วนวิศวกรรมการผลิตเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งจะมีการใช้องค์ประกอบต่างๆ
ดังกล่าวมาแล้ว เป็ นองค์ประกอบในการดาเนินการ
 การตรวจสอบคุณภาพรถสาเร็จรู ป (Final Inspection)
รถสาเร็ จรู ปที่ผ่านการประกอบจากสายพาน ลาเลียงทุกคัน จะถูกตรวจสอบคุ ณภาพ ตาม
รายการต่ า งๆ ที่ ระบุ ไ ว้ใ นมาตรฐานการตรวจสอบคุ ณ ภาพ ซึ่ งหน่ วยงานประกัน และควบคุ ม
คุณภาพ จะเป็ นผูก้ าหนด

รู ปที่ 2.5 ขั้นตอนหลักๆ ในการประกอบรถ

22

 หลักเกณฑ์ ในการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุ ดท้ าย (Final Inspection Standard)
1. ความเรี ยบร้อยภายนอก
 ความเรี ยบร้อยในการประกอบ
 รอยตาหนิการพ่นสี
 การรั่วซึ ม
2. การติดเครื่ องยนต์
 ติดเครื่ องได้
 การวิง่
 การฟังเสี ยงเครื่ องยนต์เพื่อค้นหาสิ่ งผิดปกติ
3. ระบบไฟฟ้ า
 ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว/ไฟเบรก/ไฟสัญญาณทั้งหมด
 แตร
 เรื อนไมล์
4. ระบบเบรก
 เบรกหน้า/หลัง
5. ระบบบังคับเลี้ยว
 ความคล่องตัว
6. การควบคุมมลพิษจากไอเสี ย
 คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
 ไฮโดรคาร์บอน (HC)

รู ปที่ 2.6 แผนผังแสดงระบบการควบคุมคุณภาพ
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นอกเหนื อ จากการตรวจสอบคุ ณ ภาพในขั้น สุ ด ท้า ยแล้ ว ผู ้ผ ลิ ต ได้ ก าหนดให้ มี ก าร
ตรวจสอบ และยืนยันมาตรฐานของงานที่มีคุณภาพ ในทุกขั้นตอน โดยจัดเป็ นกิจกรรม เพื่อควบคุม
คุณภาพ ไว้ในการทางานขั้นตอนต่างๆ ตัวอย่างเช่น ๕ ส คิว.ซี .ซี . (QCC ; Quality Control Circle)
ที.พี.เอ็ม. (TPM ; Total Productive Maintenance) ไอ.อี. (IE; Industrial Engineering) เป็ นต้น
 การจัดส่ งมอบ
รถจักรยานยนต์ทุกคัน เมื่อผ่านการรับรองคุณภาพ จากหน่วยงานควบคุ มคุ ณภาพแล้ว จะ
ถูกบันทึกควบคุมหมายเลขเครื่ องยนต์ และเก็บประวัติไว้ท้ งั หมด เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบ ทวน
กลับเมื่อถึงเวลาจาเป็ น จากนั้นจะลาเลียงรถ ไปยังสถานที่จดั เตรี ยม เพื่อส่ งให้กบั ผูจ้ าหน่าย ต่อไป
สาหรับรถจักรยานยนต์ประเภทสกูตเตอร์ (Scooter) ยังไม่เป็ นที่นิยมในประเทศไทย อาจมี
สาเหตุมาจากสภาพถนน ซึ่ งยังไม่สะดวกต่อการขับขี่ ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะช่ วงฤดูฝน ซึ่ งใน
อนาคต หากสภาพถนนดีข้ ึนแล้ว ความนิยมรถจักรยานยนต์ ก็อาจจะมีมากขึ้นเหมือนกับในประเทศ
อื่น
2.1.3 ประเภทรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์ทวั่ ๆ ไปที่มีใช้งานอยูใ่ นประเทศไทยและทัว่ โลก จะเป็ นรถจักรยานยนต์ที่
ใช้แก๊สโซลีน (Gasoline) คือ น้ ามันเบนซิ น เป็ นเชื้ อเพลิงถึงเกือบ 100 % เราสามารถแบ่งประเภท
ของรถจักรยานยนต์ ตามชนิดของเครื่ องยนต์ได้เป็ น 2 ประเภทดังนี้
1. รถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่ องยนต์แบบ 2 จังหวะ (2 Stroke)
2. รถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่ องยนต์แบบ 4 จังหวะ (4 Stroke)
2.1.4 หลักการทางานของเครื่องยนต์
น้ า มัน เบนซิ น ถู ก ท าให้ ผ สมกับ อากาศด้ว ยเครื่ อ งผสมน้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง กับ อากาศ หรื อ
คาร์ บูเรเตอร์ (Carbureter) จนกลายเป็ นไอ แล้วถูกส่ งเข้าไปในกระบอกสู บ และไอนั้นถูกแรงอัด
ของลูกสู บอัดจนเหลือปริ มาตรน้อยลง เมื่อหัวเทียนจุดประกายไฟออกมาเผาไหม้ไอดังกล่าว ทาให้
เกิดการระเบิดในห้องเผาไหม้ จึงเกิดแรงดันผลักลูกสู บให้เคลื่อนลง จึงกลายเป็ นพลังงานถ่ายทอด
ผ่านกลไกต่างๆไปขับเคลื่อนล้อให้หมุนไป
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รู ปที่ 2.7 ห้องเผาไหม้
 หลักการทางานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
เครื่ องยนต์ 2 จังหวะ หมายถึง เพลา ข้อเหวี่ยงหมุน 1 รอบ (1 กลวัตร) เครื่ องยนต์ทางานไป
2 จังหวะ

รู ปที่ 2.8 หลักการทางานของเครื่ องยนต์ 2 จังหวะ
 หลักการทางานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
เครื่ องยนต์ 4 จังหวะ หมายถึง เพลา ข้อเหวีย่ งหมุน 2 รอบ เครื่ องยนต์ทางานไป 4 จังหวะ

รู ปที่ 2.9 เครื่ องยนต์ประเภท 4 จังหวะ
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รู ปที่ 2.10 หลักการทางานของเครื่ องยนต์4จังหวะ 1.จังหวะดูด 2.จังหวะอัด 3.จังหวะระเบิด
4.จังหวะไอเสี ย
 จากแหล่ งพลังงานสู่ การขับเคลือ่ นล้ อหลัง
ตั้งแต่การจุ ดระเบิ ดในห้องเผาไหม้ จนเกิ ดพลังงานไปขับเคลื่ อนให้ล้อหลังหมุ นไป เรา
สามารถทาความเข้าใจตั้งแต่ตน้ จนจบได้ดงั นี้

รู ปที่ 2.11 หลักในการขับเคลื่อนล้อหลังรถจักรยานยนต์
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 กระบอกสู บของเครื่องยนต์
กระบอกสู บของเครื่ องยนต์มี 2 แบบ คือ
1. ชนิดมีสูบเดียว
คุณสมบัติ : ปริ มาตรความจุต่า ขนาดเล็กและน้ าหนักเบา
2. ชนิดมี 2 สู บ - 4 สู บ
คุณสมบัติ : ปริ มาตรความจุมาก แรงม้า (กาลังของเครื่ องยนต์) สู ง การทางานราบเรี ยบกว่า
 ระบบระบายความร้ อน
1. ระบายความร้อนด้วยอากาศปะทะขณะรถวิง่
2. ระบายความร้อนด้วยอากาศจากพัดลม
3. ระบายความร้อนด้วยน้ า
4. ระบายความร้อนด้วยน้ ามัน
 ระบบการขับเคลือ่ น
1. ขับด้วยโซ่ - เปลี่ยนอัตราทดได้ง่าย
2. ขับด้วยเพลา - ประหยัดในการบารุ งรักษา
3. ขับด้วยสายพาน – ทางานนิ่มนวลไม่กระตุก
 ระบบหล่อลืน่
1.ระบบหล่อลื่นแบบแยกส่ วน สาหรับเครื่ องยนต์ 2 จังหวะ โดยปั๊ มออโตลูบ
(Automatic Lubrication)
2. ระบบหล่อลื่นแบบรวม สาหรับเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ
2.1.5 รายการซ่ อมแซมส่ วนทีส่ ึ กหรอเบือ้ งต้ นของรถจักรยานยนต์
รายการซ่ อมแซมส่ วนทีส่ ึ กหรอเบือ้ งต้ นของรถจักรยานยนต์
1. เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ อง-เฟื องท้าย
2. เปลี่ยนหัวเทียน
3. เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า-หลัง
4. เปลี่ยนหลอดไฟหน้า-ไฟท้าย
5. เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้า-หลัง
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6. เปลี่ยนไส้กรอง
7. เปลี่ยนยางนอก
8. เปลี่ยนยางใน
9. เปลี่ยนแบตเตอรี่
10. เติมลมยาง
11. อื่นๆ
2.1.6 ทฤษฎีทนี่ ามาใช้
 การศึกษาการทางาน
“การศึกษาการทางาน” (Work Study) เป็ นคาที่ใช้แทนถึงวิธีการต่างๆ จากการศึกษาวิธีการ
ทางาน (Method Study) และ การวัดผลงาน (Work Measurement) ซึ่ งใช้ในการศึกษาอย่างมีระเบียบ
ถึงการทางานของคน และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ซึ่ งจะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและเศรษฐภาวะ
ของการทางานเพื่อการปรับปรุ งการทางานนั้นๆ ให้ดีข้ ึน
การศึกษาการทางานจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มผลผลิต เราจึงใช้การศึกษาการ
ทางานนี้มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตจากทรัพยากรที่มีเดิมด้วยค่าใช้จ่ายการลงทุนที่นอ้ ยลง
การศึ ก ษาการท างานเป็ นที่ รู้ จ ัก กั น ในนามของ การศึ ก ษาเวลาและการเคลื่ อ นที่
(Time and Motion Study) แต่เนื่ องจากผลงานจากการวิวฒั นาการทางวิธีการเหล่านี้ และผลจากการ
ใช้งานอย่างกว้างขวาง เราจึงนิยามนั้นใหม่วา่ “การศึกษาการทางาน” แทน
 การจดบันทึกงาน
การพัฒนาวิธีการที่ปรับปรุ งใหม่ หัวใจของเรื่ องนี้จึงอยูท่ ี่วา่ กรจดบันทึกนั้นต้องชัดเจนและ
รวบรัด โดยทัว่ ไปแล้วการจดบันทึกมักกระทากันโดยการเขียนข้อความไว้ แต่วิธีการนี้ ไม่เหมาะสม
ที่จะนามาใช้จดบันทึกทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตที่ซบั ซ้อน ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยใน
อุตสาหกรรมสมัยนี้ โดยเฉพาะเมื่อต้องการจดบันทึกสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งๆ ในรายละเอียดของทุกๆ นาที
ของขบวนการผลิตหรื อทุกการปฏิ บตั ิงานในรายงานผลิต การบันทึกอย่างละเอียดถึงทุกๆ สิ่ งที่ทา
การปฏิ บ ัติ ง านในงานง่ า ยๆ ซึ่ งประกอบด้ว ยการท างานเพี ย งสองสามนาที อ าจจะใช้ ห ลาย
หน้ากระดาษในการเขียนลงไปและต้องทบทวนอย่างละเอียดอีกก่อนที่จะส่ งไปให้คนทัว่ ๆ ไปอ่าน
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เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูใ้ ดก็ตามเมื่ออ่านแล้วต้องเข้าใจในสิ่ งที่ตอ้ งการให้เขาเข้าใจจนเขาสามารถสร้างเค้า
โครงด้วยจินตนาการได้ดงั กับเขาไปเห็นมาด้วยตา
เพื่อขจัดอุปสรรคอันยุง่ ยากนี้ จึงมีการพัฒนาเทคนิ คหรื อ “เครื่ องมือ” สาหรับใช้ในการจด
บันทึ ก ของสายงานนี้ ข้ ึ น มา รายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ ไ ด้ม าจะถู ก บันทึ ก อย่า งกระชับ ในแบบฟอร์ ม
มาตรฐาน การบันทึกแบบพิเศษลงบนแบบฟอร์ มแบบมาตรฐานมีจุดประสงค์เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องอยู่
ในวงการ การศึกษาวิธีการไม่วา่ เขาจะทางานอยู่ในโรงงานใดก็ตามหรื อยูป่ ระเทศไหนก็ตามเข้าใจ
เหมือนกันหมด
เทคนิ คในการจดบันทึ ก ในสายงานนี้ ที่ นิย มใช้ก ันอยู่ท วั่ ๆ ไปก็ คื อ แผนภูมิ ไ ดอะแกรม
แผนภูมิมาตรฐานที่ใช้กนั อยูท่ ุกวันนี้มีอยูห่ ลายชนิด แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับแต่ละงานรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนภูมิและไดอะแกรมจะได้กล่าวต่อไปในบทนี้ และบทต่อไป ส่ วนในตอนนี้ จะกล่าวถึ ง
เรื่ องแผนภูมิอย่างกว้างๆ ก่อนแผนภูมิต่างๆ ที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ๆไปแบ่งออกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ได้สองกลุ่ม
คือ
(ก) พวกที่ใช้สาหรับบันทึกลาดับของขบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
เรี ยงกันมาตามลาดับก่อนหลัง พวกนี้ไม่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
(ข) พวกที่ ใช้บ นั ทึ กเหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นและลาดับก่ อนหลัง เหมื อนกันแต่มีเวลาเข้ามา
เกี่ยวข้อง ดังนั้นผลกระทบต่อกันของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาได้ง่าย แผนภูมิประเภทนี้
เป็ นแผนภูมิที่เกี่ยวกับขั้นตอนของการผลิต
 การศึกษาวิธีการทางานและการศึกษาเวลา (Motion and Time Study)
การศึ ก ษาการท างาน เป็ นวิธี ก ารที่ พฒั นาต่ อเนื่ องมาจากวิธีก ารศึ ก ษาการเคลื่ อนที่ และ
การศึกษาเวลา (Motion and Time Study) แต่เนื่ องจากผลงานจากการวิวฒั นาการทางวิธีการเหล่านี้
และผลการใช้งานอย่างกว้างขวาง จึงนิ ยามนามใหม่วา่ “ การศึกษาการทางาน ” โดย Frederick W.
Taylor และ Frank B. Gillbreth เป็ นผูน้ าวิธีการบริ หารงานตามหลักวิทยาศาสตร์ มาใช้จนเป็ นที่
ยอมรับกันโดยทัว่ ไป ในปลายศตวรรษที่ 19 – 20 โดย Frederick W. Taylor เป็ นบุคคลแรกที่ริเริ่ ม
ค้นคว้าหาหลักเกณฑ์ในการทางานให้มี ประสิ ทธิ ภาพ จนถื อเป็ น บิ ดาของการบริ ห ารงานแบบ
วิทยาศาสตร์ (Father of Scientific Management) ต่อมาการศึกษาการเคลื่อนที่และการศึกษาเวลาได้
ขยายเพิ่มขึ้นโดยเดิมทีการศึกษาการเคลื่อนที่จะพิจารณาเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการ
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ทางานของร่ างกายประกอบร่ วมกับการจัดสภาพแวดล้อมการทางาน ซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ทางานของคนงานโดยเฉพาะ ต่อเมื่อมีการใช้เครื่ องจักรเครื่ องมือและอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตขอบข่ายของการศึกษาจึงกว้างขึ้นมากลายเป็ น “การศึกษาวิธี”

(Method Study) ซึ่ งจะ

ครอบคลุมกิจกรรมของการศึกษาการเคลื่อนที่โดยจะเป็ นการศึกษาวิธีการทางานที่มีอยูเ่ ดิมและใช้
หลักการปรั บปรุ งพัฒนาวิธีการทางานใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทาให้ผลผลิ ตสู งขึ้ น ความสู ญเสี ยน้อยลง
และต้น ทุ น การผลิ ต ต่ า ลง ในส่ ว นของการศึ ก ษาเวลาเนื่ อ งจากเป็ นกระบวนการวัด เวลาเพื่ อ
กาหนดเวลามาตรฐานและเก็บข้อมูลเวลาทางาน ใช้เป็ นการวัดผลงานส่ วนหนึ่ ง การวัดผลงาน
สามารถทาได้ดว้ ยกระบวนวิธีการอื่นๆ อีกนอกเหนื อจากการศึกษาเวลาโดยการใช้ นาฬิกาจับวัด
เวลา จึงพัฒนาเป็ นวิชา “การวัดผลงาน” (Work Measurement) ซึ่ งจะครอบคลุ มกิ จกรรมของ
การศึกษาเวลาการสุ่ มงาน การใช้เวลามาตรฐาน พรี ดีเทอร์ มินและการใช้ขอ้ มูลมาตรฐานเวลาที่วิจยั
เป็ นฐานข้อ มู ล ประกอบการใช้ง านการวัด ผลงาน และในปั จ จุ บนั ได้มี ก ารให้ความหมายของ
การศึกษาการทางานไว้อีก ดังนี้ ดร. วันชัย ริ จิรวนิช ได้ให้ความหมายของการศึกษาการทางานไว้วา่
“การศึ ก ษางาน (Work

Study)

คื อ การศึ ก ษาวิ ธี (Method

Study)

และการวัด งาน

(Work Measurement) ซึ่ งใช้ในการศึกษากระบวนการทางานและองค์ประกอบต่างๆ เพื่อปรับปรุ ง
การทางานให้ดีข้ ึน และใช้ประโยชน์ดา้ นการพัฒนามาตรฐานของการทางานและเวลาการทางาน
รวมไปถึงการใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาส่ งเสริ มจูงใจบุคลากรนาไปสู่ การเพิ่มผลผลิต”
 การวัดงาน (Work Measurement) คือ การศึกษาเวลา (Time Study) เป็ นการศึกษาเพื่อวัด
ปริ มาณงานออกมาเป็ นหน่วยเวลาหรื อกาหนดหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ในแง่ต่าง ๆ เช่ น การวางแผนการผลิต การปรับปรุ งดุลยภาพของสายการผลิ ต
เป็ นข้อมูลในการจ่ายค่าแรงจูงใจหรื อกาหนดมาตรฐานการผลิต (Production Standard)
 การศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion Study) คือ การวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานเพื่อขจัดการ
เคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นออกและคิดหาวิธีการทางานที่ดีที่สุดและเร็ วที่สุดในการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงการปรับปรุ งมาตรฐานของวิธีการทางาน เครื่ องมือต่างๆ และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของงาน
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 การศึ กษาการเคลื่ อนไหวและการศึ กษางาน โดยมี ความหมายที่ เหมื อนกัน คื อ การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิ ต ดัง นั้นต่ อ มาจึ ง มี ผูน้ ิ ย มใช้ค าว่า “การศึ ก ษาวิธี ก าร
ทางาน” แทนคาว่า “การศึกษาการเคลือ่ นไหว” นั้นเอง

Work Study
( Motion and Time Study )

Motion Study

Time Study

( Method Design )

( Work Measurement )
รู ปที่ 2.12 การศึกษาการทางาน

 วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิธีการทางานมีดังนี้
1 เพื่อปรับปรุ งกระบวนการให้มีประสิ ทธิ ภาพการทางานสู งขึ้น
2 เพื่อพัฒนาวิธีการทางานให้มีความสะดวก เข้าใจง่าย และสามารถลดความเมื่อยล้าได้
3 เพื่อปรับปรุ งการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น
4 เพื่อลดขั้นตอนการทางานให้สะดวกรวดเร็ วต่อกระบวนการทางาน
5 เพื่อกาหนดพัฒนาการเคลื่อนย้ายการหยิบอุปกรณ์ให้เหมาะสม
6 เพื่อลดการสู ญเสี ยเวลาที่ไม่จาเป็ นออกจากกระบวนการทางาน
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 การบันทึกข้ อมูลวิธีการทางาน
การบันทึกข้อมูล (Record form direct observation) เป็ นการรวบรวมข้อมูลและการบันทึ ก
ข้อเท็จจริ งทั้งหมดที่เกี่ยวกับวิธีการทางาน การแสดงลาดับขั้นตอนวิธีการทางาน และเวลาที่ใช้ใน
การทางาน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และพัฒนาวิธีการทางานที่ดีข้ ึนได้
การบันทึกข้อมูลนิยมใช้รูปแบบของแผนภูมิ (Flow process chart) โดยจะบันทึกขั้นตอน
การทางานทั้งก่อนและหลังจากที่ได้มีการปรับปรุ งวิธีการทางานนั้น การบันทึกข้อมูลในรู ปแบบ
แผนภูมิจะใช้สัญลักษณ์ เป็ นมาตรฐานสากลแทนขั้นตอนต่างๆ ของการทางาน เพื่อความสะดวก
และง่ายต่อความเข้าใจในการปรับปรุ งและแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
 สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการบันทึกกระบวนการ (Process chart symbols) มีดังนี้
 การปฏิบตั ิงาน (Operation) สัญลักษณ์ คือ

แสดงถึงขั้นตอนหลักของการปฏิบตั ิงาน

 การตรวจสอบ (Inspection) สัญลักษณ์ คือ

แสดงถึงการตรวจสอบคุณภาพหรื อปริ มาณ

ของงาน
 การเคลื่อนย้าย / ขนส่ ง (Transport) สัญลักษณ์ คือ → การเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ง เคลื่อนที่ ของผูป้ ฏิบตั ิงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 การรอคอย / ล่าช้า (Delay) สัญลักษณ์ คือ D แสดงถึงการเกิดการล่าช้าในขั้นตอนของงาน
เช่ น การรอคอยงานจากผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ อ ยู่ ก่ อ นหน้ า หรื อการที่ ชิ้ น งานถู ก วางหรื อ
หยุดชะงักชัว่ คราวทาให้เกิดการล่าช้า
 การหยุด / การเก็บถาวร (Storage) สัญลักษณ์ คือ ∇ แสดงถึงการเก็บรักษาสิ่ งของ
 กิจกรรมรวม (Combined activities) แสดงถึงการทากิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น
การปฏิบตั ิงานไปพร้อมกับการตรวจสอบงานก็แสดงสัญลักษณ์

เป็ นต้น
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ตารางที่ 2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกกระบวนการ (Process chart symbols)
สัญลักษณ์

คาอ่าน

ความหมาย

(Operation)

การปฏิบตั ิงาน

(Inspection)

การตรวจสอบ

(Transport)

การเคลื่อนย้าย

(Delay)

การรอคอย

(Permanent Storage)

การหยุดหรื อการเก็บถาวร

(Combined activities)

กิจกรรมรวม
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การศึกษาการทางาน
(Work Study)

การศึกษาวิธีการทางาน

การวัดผลงาน

(Method Study)

(Work Measurement)

การพัฒนาวิธีการทางาน

เวลามาตรฐาน

(Method Development)

(Standard Time)

กาหนดแผนส่งเสริ มแรงจูงใจ

พัฒนามาตรฐานการทางาน

(Incentive Plan)

(Standardization)

ฝึ กอบรมวิธีการทางาน
(Training)

การเพิ่มผลผลิต
(Improvement)
รู ปที่ 2.13 การศึกษาการทางาน
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2.1.7 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
อัจฉรา วัฒนานนท์ (2543). สรุ ปผลมาตรฐานการผลิ ตฝาสู บยานยนต์ ผลการศึกษาใน
ปัจจุบนั พบว่าการวางแผนการผลิตไม่สามารถผลิตได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนั้นผลจากการสารวจ
ข้อ มู ล เบื้ อ งต้น การผลิ ต ลู ก สู บ คิ ด เป็ นเปอร์ เ ซ็ น ต์ไ ด้ 70% ของการผลิ ต เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน ใน
สายการผลิตใช้ CYCLE TIME ซึ่งเป็ นการนามาใช้โดยไม่ได้มีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการ
ของ Time Study การปฏิบตั ิงานของ CYCLE TIME ของพนักงานซึ่ งในรอบการปฏิบตั ิงานนี้ จะมี
การทามาตรฐานไว้ในหลายระดับกาลังการผลิ ต ดังนี้ คือ CYCLE TIME ที่ 2.3 นาทีต่อชิ้น , 2.5
นาทีต่อชิ้น การวางแผนการผลิตในเดือนกรกฎาคม 2543 ซึ่ งพบว่ามีความคลาดเคลื่อนประมาณร้อย
ละ 8 ซึ่ งถือว่ายอมรับได้ในระดับหนึ่ง
ปฐมพงษ์ หอมศรี , จักมีรพรรณ คงธนะ (2555). การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตโดยใช้
แนวคิดการผลิตแบบลีน : กรณี ศึกษาโรงงานผลิตปั้ มน้ ารถยนต์ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์หลักที่จะ
นาแนวคิดของการผลิตแบบลีนเข้าไปปรับปรุ งกระบวนการผลิตคลัทช์ โดยมุ่งกาจัดความสู ญเปล่า
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ผลจากการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนพบว่า ประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.44 เวลานาในการส่ งมอบชิ้นส่ วนให้ลูกค้าลดลงร้อยละ 16.82
พื้นที่ ในการจัดเก็บ ชิ้ นส่ วนลดลงร้ อยละ 11.43 และวัสดุ ค งคลัง ในกระบวนการผลิ ตและสิ นค้า
ส าเร็ จ รู ป ลดลงร้ อ ยละ 16.83 ลดพื้ น ที่ ใ นการท างานลง 4 ตารางเมตรหรื อร้ อ ยละ 11.43 และ
พนักงานในกระบวนการผลิ ตลดลงร้ อยละ 11.11 รวมแล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงงาน
ตัวอย่างเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 40,271,196.80 บาทต่อปี
กี รติ ตรี สุ วรรณ (2537). ศึ กษาเกี่ ยวกับ การเพิ่ม ผลผลิ ตส าหรั บ การผลิ ตคลัตช์ รถยนต์
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอวิธีการเพิ่มผลผลิตของการขาดประสิ ทธิ ภาพและความไม่ประหยัดวิธีการ คือ
จัดทาเวลามาตรฐานของการผลิ ต ปรับปรุ งวิธี การท างานละผังการผลิ ตของการท างาน ผลจาก
การศึกษาพบว่าการปรับปรุ งการทางานสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการผลิตลง เวลาการผลิต
ของวิธีการเดิ มเฉลี่ ยคือ 0.25 นาที /ชิ้ น หลังจากการปรับปรุ งสามารถลดเวลาในการผลิตลงเหลื อ
เพียง 0.18 นาที/ชิ้น เหลือลดลงร้อยละ 28 ค่าจ้างแรงงานการผลิตของวิธีการเดิมเฉลี่ยคือ 4.77 บาท/
ชิ้น หลังจากการปรับปรุ งสามารถลดค้าจ้างแรงงานการผลิตให้เหลือเพียง 3.32 บาท/ชิ้น หรื อลดลง
ร้อยละ 30.40
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ณัฐวัฒน์ ฉันทนโพธิ์ กุล (2558). การปรับปรุ งเวลารอบในการผลิตสาหรับกระบวนการ
ประกอบสายไฟรถยนต์ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อหาวิธีการลดต้นทุ นและเพิ่มผลผลิ ตให้กบั
โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ โรงงานตัวอย่างมีกาลังการผลิตสายไฟสาหรับรถยนต์ OEM อยูท่ ี่เฉลี่ย
55 ชิ้ นต่อวัน หรื อประมาณ 7 ชิ้ นต่อชัว่ โมง ในช่ วงเวลาการทางานปกติ 8 ชัว่ โมง ความต้องการ
ของลูกค้าในปั จจุบนั อยูท่ ี่ 70 ชิ้นต่อวันในช่วงเวลางานปกติ ผลการวิจยั พบว่ามีสองแนวทางหลักใน
การแก้ปัญหา ได้แก่การใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้ายวัตถุ และไม้ลาเลี ยงชิ้นส่ วนเพื่อช่วยเคลื่อนย้าย
วัตถุ ขนาดเล็ก โดยทั้งสองแนวทางสามารถลดเวลาการผลิ ตจากสู งสุ ดที่ 504 วินาทีต่อรอบ ลดลง
เหลือสู งสุ ดที่ 405 วินาที ซึ่ งลดลงไป 19.6% และภายในช่ วงสองเดือน (พฤษภาคม2558 ถึงเดือน
มิถุนายน 2558) หลังการปรับปรุ งเวลาผลิตและประกอบสายไฟรถยนต์ ผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นได้
จากเดิ มที่เฉลี่ ย 1454 ชิ้นต่อเดื อน เป็ นเฉลี่ยที่ 1836 ชิ้นต่อเดื อน หรื อ 26.5% เพิ่มขึ้นจากเดิ ม โดย
อัตราการผลิ ตต่อชัว่ โมงเพิ่มขึ้ นจากเดิ มที่ 7 ชิ้ นต่อชัว่ โมงเป็ นเฉลี่ ย 8.83 ชิ้ นต่อชัว่ โมง ซึ่ งทาให้
ส่ งผลต่อการผลิตต่อวันที่เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยที่ 55 ชิ้นต่อวันเป็ น 70 ชิ้นต่อวัน ในเวลาการผลิ ตปกติที่
แปดชัว่ โมงงาน
ชัชชล เกียรติริสกุล (2560). การปรับปรุ งขั้นตอนการออกใบอนุ ญาตก่อสร้าง การศึกษานี้
ได้น าหลัก การของการศึ ก ษาการท างานเข้า มาช่ วยวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เหตุ ข องปั ญหาและก าหนด
แนวทางในการควบคุมการให้บริ การออกใบอนุญาตก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้ อถอนอาคาร เพื่ออานวย
ความสะดวกและลดขั้นตอนลดเวลาในการให้บริ การแก่ประชาชน และทาการสารวจความพึงพอใจ
ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดระยะเวลาดาเนิ นการออกใบอนุ ญาตให้กบั ประชาชนจากเดิม 30 วัน
ลดเหลื อ 14 วัน และส าหรั บ การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในด้า นต่ า งๆ พบว่า ด้า น
เจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ ประชาชนพึงพอใจระดับดี (3.59) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
ประชาชนพึงพอใจระดับดี (3.35) และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ประชาชนพึงพอใจระดับดี
(3.43)

