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บทคัดยอ 

งานวิจัยการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเพลากลางรถยนต กรณีศึกษาโรง
กลึงทวีการชาง วัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการปฏิบัติงานกลึงชิ้นสวนเพลาของโรงกลึงทวีการชางและเพ่ือ
สรางคูมือปฏิบัติงานกลึง การผลิตชิ้นสวนเพลาของโรงกลึงทวีการชาง โดยทําการศึกษาขั้นตอนกระบวนการ
ผลิตชิ้นสวนเพลากลางรถยนต เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแผงผัง  Flowchart และตาราง 
5W1H  ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการผลิต ใชขอมูลของการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต จากนั้นใชแผนผังแสดงเวลากอนใชคูมือปฏิบัติงานและหลังใชคูมือปฏิบัติงาน 

ผลจากการวิจัยพบวา การนําคูมือปฏิบัติงานไปทดลองใชในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเพลากลาง
รถยนต ในขั้นตอนการตัด ขั้นตอนการดัด ขั้นตอนการกลึง และขั้นตอนการเชื่อม สงผลใหระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนลดลงโดยเวลาการทํางานในแตละขั้นตอนไดดังนี้ ขั้นตอนการตัดระยะเวลาในการ
ทํางานลดลงจาก 313  นาที เหลือ 297 นาที ขั้นตอนการดัดระยะเวลาในการทํางานลดลงจาก 323 นาที 
เหลือ 255 นาที ขั้นตอนการกลึงระยะเวลาในการทํางานลดลงจาก 382 นาที เหลือ 354 นาที ขั้นตอนการ
เชื่อมระยะเวลาในการทํางานลดลงจาก 313 นาที เหลือ 283 นาที พบวาอัตราของเวลาลดลงมากขึ้น 
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Abstract 
Research to Preparation of manual operation In the production process of parts Case 

Study Mechanic. Ltd. aims to study process of turning operation shaft parts of the lathe's 
work and to establish operational manual lathe production shaft parts of the mechanic's 
lathe The study process produces parts for propeller shaft drive used to collect the data 
table and diagram Flowchart are 5W1H Detailed examination process The contents of the 
recording process work. Occurred in the production process diagram before and after the 
operation manual operation manual. 

The results showed that operational Manual bringing to trial the production shaft 
parts for automobiles In the process of elimination process of bending The process of 
turning And welding procedure period of performance for each step down the time required 
for each step below. The process of cutting the duration of the work, down from 313 
minutes remaining 297 minutes of the bending time work decreased from 323 minutes to 
255 minutes, the process of turning length reduced from 382 minutes to 354 minutes 
welding process at work, down from 313. minutes to 283 minutes, the rate of decline more 
time. 
 
 
Keywords : manual operation, operational procedures, shaft drive. 
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บทนํา 
 โรงกลึงเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการ
ซอมบํารุ งรถยนต  ทําหนาที่ ใหบริการลูกคา
เกี่ยวกับการกลึง การดัด และการตัด วิธีการผลิต
เพลากลางรถยนต งานกลึงเปนกรรมวิธีแปรรูปงาน
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความสําคัญในกระบวนการผลิต
ชิ้นสวนเคร่ือง จักรกล ชางเทคนิคที่ปฏิบัติงานใน
สายกระบวนการผลิต จะตองศึกษาสวนประกอบ
และหนาที่ของเคร่ืองกลึง ตลอดจนมีดกลึงที่ใช
ปฏิบัติที่ใชปฏิบัติงานลักษณะตาง ๆ เพ่ือสามารถ
ปฏิบัติงานตามแบบส่ังงานไดอยางมีคุณภาพ และ
รักษาเครื่องกลึงไดถูกตองดวย (วันชัย จันทรวงศ 
และคณะ) 
 วิธีการผลิตชิ้นสวนเพลา คือ นําโลหะไป
หลอมข้ึนรูปลงในแมแบบใหกลายเปนเพลาจากนํา
เพลาท่ีเย็นตัวเปนรูปรางสงมาที่โรงกลึงเพ่ือนํามา
ทําการกลึงมุม เก็บมุม เก็บขอบใหไดขนาดชิ้นงาน
ตามที่ตองการ จากน้ันนําเพลามาทดลองใชงาน
จริง (กรณัฐ ทวีเจริญธรรม,ธนัชชา เตาฟก, อุ
สมาน ปานสน่ัน,2559) 
 คูมือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารท่ีใช
ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหน่ึง  ที่กําหนด
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง (Job Description) มีคําอธิบายงานที่
ปฏิบัติ ประวัติความเปนมา มีแผนกลยุทธการ
ปฏิบัติ กําหนดตัวชี้วัด การประเมินผล ซึ่งในแตละ
บท/เรื่อง/หัวขอ ตองมีความคิดหลัก วัตถุประสงค 
และเนื้อหาสาระท่ีมีความสมบูรณ มีรายละเอียด
ครอบคลุมเนื้อหาในแตละเร่ือง  มีกฎ ระเบียบ 
พระราชบัญญัติ หนังสือเวียน มติตาง ๆ เอกสาร ที่
เกี่ยวของ หลักเกณฑและวิชาการ  เทคนิคหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไขขอเสนอแนะ ทั้งน้ีตองใชประกอบการ
ปฏิบัติงานมาแลว และตองจัดทําเปนรูปเลม 
 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการปฏิบัติงานกลึง
ชิ้นสวนเพลาของโรงกลึงทวีการชาง 
 2. เพ่ือสรางคูมือปฏิบัติงานกลึง การผลิต
ชิ้นสวนเพลาของโรงกลึงทวีการชาง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตทางดานเนื้อหากระบวนการ

ผลิตรวมถึงกระบวนการดัด การตัด การเชื่อม และ
การกลึงเพลากลาง เพื่อจัดทําคูมือโดยใชแนวคิดใน
การจัดทําคูมือ 

2. ขอบเขตทางดานขอมูล การเก็บขอมูล
สําหรับการวิจัยศึกษากระบวนการผลิต และจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานโดยเลือกศึกษากระบวนการดัด 
การตัด การเชื่อม และการกลึงเพลากลาง ของโรง
กลึงทวีการชาง 

3. ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการทํา
วิจัยครั้งนี้ ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 7 เดือน 

4. ข อบ เ ข ต ด า น ป ร ะ ช า ก ร ท่ี ใ ช ใ น
การศึกษาประกอบดวยพนักงานในแผนกการผลิต
ชิ้นสวนเพลากลางจํานวน 5 คน ของโรงกลึงทวี
การชาง 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ทํ า คู มื อ ก า ร
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเพลากลาง
รถยนตกรณีศึกษาโรงกลึงทวีการชาง เปนงานวิจัย
เชิงปฏิบัติการ มีวิธีการดําเนินการวิจัยที่ครอบคลุม
รายละเอียดของกลุม เปาหมายของการวิจัย 
ขั้นตอนการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรท่ีใชในการศึกษากระบวนการ
ผลิตชิ้นสวนเพลากลางรถยนต กรณีศึกษาโรงกลึง
ทวีการชาง อันไดแก จํานวนพนักงาน 5 คน ของ
โรงกลึงทวีการชาง  
2. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
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1. สอบถามขอมูลกระบวนการผลิต
ชิ้นสวนเพลากลางรถยนตและสังเกตการทํางาน
ของพนักงานในโรงกลึงทวีการชาง 

2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเขียน
สรุปขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนเพลากลางรถยนตให
อยูในรูปตาราง 5W1H  

3. สรุปใหเปนแผนผังงาน Flowchart 
4. จัดทําคูมือปฏิบัติงานกระบวนการผลิต

 5. นําคูมือที่คูมือปฏิบัติงานที่จัดทําไปให    
    โรงกลึงทดลองใช 
 6.ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานจากผลท่ีไดจาก
    การทดลอง 
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ตาราง 5W1H 
2. แผนผังงาน Flowchart 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี ผู วิ จั ย ไ ด เ ลื อ ก

กระบวนการผลิตชิ้นสวนเพลากลางรถยนตมาเปน
ขอมูลเ พ่ือใช ในการดําเนินการวิจัย โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 14-21 พฤศจิกายน 
2562  เปนเวลา 7 วัน และเก็บขอมูล  3 ครั้งใน  
1 วัน 

 
แผนภูมทิี ่1 แผนภูม ิFlowchart 

กระบวนการตัด 

 

 
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิ Flowchart 

กระบวนการดัด 

 
แผนภูมทิี ่3 แผนภูมิ Flowchart 

กระบวนการกลึง  
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แผนภูมทิี่ 4 แผนภูม ิFlowchar

กระบวนการเชื่อม 
 
วิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูล ตาราง

แสดงเวลาในกระบวนการผลิตเพลากลางรถยนต
กอนจัดทําคู โดยเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 14-
21 พฤศจิกายน 2562  เปนเวลา 7 วัน และเก็บ
ขอมูล  3 ครั้งใน  1 วัน 

 
ตารางที1่ ตารางแสดงเวลาใน

กระบวนการผลิตเพลากลางรถยนตกอนจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงาน 

จากการบันทึกขอมูลในกระบวนการผลิต
เพลากลางรถยนตจึ งสรุปไดว า  เวลารวมใน

กระบวนการตัด 313นาที เวลารวมในกระบวนการ
ดัด 323 นาที เวลารวมในกระบวนการกลึง 382 
นาที และเวลารวมในกระบวนการเชื่อม 313 นาท ี

 

 

ตารางที่ 4.2  ตัวอยางการใชเทคนิค 
3W1H ขั้นตอนกระบวนการตัด 

 
ตารางที ่4.3 ตัวอยางการใชเทคนิค 

3W1H ขั้นตอนกระบวนการดัด 
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ตารางที ่4.4 ตัวอยางการใชเทคนิค 
3W1H ขั้นตอนกระบวนการกลึง 

 
ตารางที ่4.5  ตัวอยางการใชเทคนิค 

3W1H ขั้นตอนกระบวนการเชื่อม 

 
ตารางที ่4.6 ตารางปฏิบัติงาน

กระบวนการผลิตขั้นตอนการตัด 

 
ตารางที ่4.7 ตารางปฏิบัติงาน

กระบวนการผลิตขั้นตอนการดัด 

 
ตารางที ่4.8 ตารางปฏิบัติงาน

กระบวนการผลิตขั้นตอนการกลึง 

 
ตารางที ่4.9 ตารางปฏิบัติงาน

กระบวนการผลิตขั้นตอนการเชื่อม 
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ตารางที่  4 .10 ตารางแสดง เวลาใน
กระบวนการผลิตเพลากลางรถยนตหลังจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงาน 

จากการนําคูมือปฏิบัติงานไปทดลองใชใน
กระบวนการผลิตชิ้นสวนเพลากลางรถยนต  ใน
ขั้นตอนการตัด ขั้นตอนการดัด ขั้นตอนการกลึง 
และขั้นตอนการเชื่อม  สงผลใหระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนลดลงโดยเวลาการ
ทํางานในแตละขั้นตอนไดดังนี้  ขั้นตอนการตัด
ระยะเวลาในการทํางานลดลงจาก  313  นาที 
เหลือ 297 นาที ขั้นตอนการดัดระยะเวลาในการ
ทํางานลดลงจาก 323 นาที เหลือ 255 นาที 
ขั้นตอนการกลึงระยะเวลาในการทํางานลดลงจาก 
382 นาที เหลือ 354 นาที ขั้นตอนการเชื่อม
ระยะเวลาในการทํางานลดลงจาก 313 นาที เหลือ 
283 นาท ี

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 จากการนําคูมือปฏิบัติงานไปทดลองใชใน
กระบวนการผลิตชิ้นสวนเพลากลางรถยนต ใน
ขั้นตอนการตัด ขั้นตอนการดัด ขั้นตอนการกลึง 
และขั้นตอนการเชื่อม สงผลใหระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนลดลงโดยเวลาการ
ทํางานในแตละขั้นตอนไดดังนี้ ขั้นตอนการตัด
ระยะเวลาในการทํางานลดลงจาก 313  นาที 
เหลือ 297 นาที ขั้นตอนการดัดระยะเวลาในการ
ทํางานลดลงจาก 323 นาที เหลือ 255 นาที 
ขั้นตอนการกลึงระยะเวลาในการทํางานลดลงจาก 
382 นาที เหลือ 354 นาที ขั้นตอนการเช่ือม
ระยะเวลาในการทํางานลดลงจาก 313 นาที เหลือ 
283 นาท ี
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เร่ือง การจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเพลากลาง
รถยนตกรณีศึกษาโรงกลึงทวีการชาง โดยใช
ขั้นตอนกระบวนการผลิตชิ้นสวนเพลากลาง และ
การกลึงทั่วไป มาจัดทําคูมือกกระบวนการผลิต

ประกอบดวยเครื่องจัดจํานวน 4 เครื่อง คือ (1) 
เครื่องตัด (2) เครื่องดัด (3) เครื่องกลึง และ(4) 
เครื่องเช่ือม เพ่ือทําการผลิตชิ้นสวนเพลากลางและ
ทําการกลึงท่ัวไป โดยใชเครื่องมือการเก็บรวบรวม
ขอมูลแผงผัง Flowchart ทําการหาขั้นตอนการ
ผลิตชิ้นสวนเพลากลาง คือ (1) ขั้นตอน
กระบวนการตัด (2) ขั้นตอนกระบวนการดัด 
(3)ขั้นตอนกระบวนการกลึง และ(4) ขั้นตอน
ก ร ะบ วน ก า ร เ ชื่ อ ม  เ พ่ื อ เ ก็ บ ร ว ม ร ว บ ข้ั น
กระบวนการกลึง มาทําการวิเคราะหขอมูลขั้นตอน
การทําปฏิบัติงานจากตาราง 5W1H คือ ใคร 
(Who) ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไหร 
(When) ทําไม (Why) และอยางไร (How) และนํา
ขอมูลที่ไดมาจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน จากการนํา
คูมือไปใหทางโรงกลึงทําการทดลองใช โดยเก็บ
ขอมูลดวยหลักการคุณภาพเชิงสถิติสําหรับเก็บ
ขอมูล กอนการใชคูมือและหลังจากนําคูไปทดลอง
ใช ทําการเก็บรวมรวบขอมูลทั้ง 7 วัน และเก็บ
ขอมูล  3 ครั้งใน  1 วัน ผลจากการนําคูมือ
ปฏิบัติงานไปทดลองใชในกระบวนการผลิตชิ้นสวน
เพลากลางรถยนต ในขั้นตอนการตัด ขั้นตอนการ
ดัด ขั้นตอนการกลึง และขั้นตอนการเชื่อม สงผล
ใหระยะเวลาการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนลดลง 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักดิ์ (2549, น. 2 
อางถึงใน วิมล ทองผิว, 2556, น. 47) กลาววาการ
คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห  คื อ  ก า ร จํ า แ น ก แ ย ก แ ย ะ 
องคประกอบออกเปนสวนๆ เพ่ือตรวจสอบวาทํา
มาสิ่ งใดอะไรเปนองคประกอบ เกิดขึ้นมาได
อยางไร และเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไรจาก
ความหมายการคิดวิเคราะหสรุปไดวา การคิด
วิเคราะห คือ การคิดที่ตองใชคําตอบแยกแยะ 
รวบรวม เปรียบเทียบ และจําแนกขอมูล เพ่ือหา
องคประกอบของขอมูลเหลานั้นพรอมกับเชื่อมโยง
ใหเกิดความชัดเจนและถูกตอง และเพ่ือคนหาวา 
ทํามาจากอะไร มีองคประกอบอะไรประกอบขึ้นมา
ไดอยางไร เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร และนําไปสู
การตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วิโรจน ชัยมูล และสุพรรษา ยวงทอง . 
(2558) Flowchart หรือผังงาน เปนเคร่ืองมือ
แสดงขั้นตอน หรือกระบวนการท างานที่กระชับ 
เขาใจงาย  โดยใชสัญลักษณที่ เปนมาตรฐาน
เดียวกัน และใชขอความสั้น ๆ อธิบายขอมูล 
ผลลัพธ คําสั่ง หรือจุดตัดสินใจของข้ันตอนและ
เชื่อมโยงขั้นตอนเหลานั้นดวยเสนที่มีลูกศรชี้ทิศ
ทางการทํางานตั้งแตเริม่ตนจนจบกระบวนการ 

 
อภิปรายผล 

 ในการวิจัยเร่ืองนี้ ไดมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานกลึงชิ้นสวนเพลาและ
สรางคูมือปฏิบัติงานกลึง การผลิตชิ้นสวนเพลา
กลางของโรงกลึงทวีการชาง จากการศึกษาโดยใช
หลักการ การเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวย 
แผงผัง Flowchart ตาราง 5W1H และตาราง
แสดงเวลาข้ันตอนการทํางานของพนักงานกอน
และหลังใชคูมือปฏิบัติงาน ผลจากการวิจัยดั้ง
ตอไปน้ี 

1. ผลจากตารางแสดงเวลาข้ันตอนการ
ทํ า ง านของพ นัก ง านก อนและหลั ง ใ ช คู มื อ
ปฏิบัติงาน จากการนําคูมือปฏิบัติงานไปทดลองใช
ในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเพลากลางรถยนต ใน
ขั้นตอนการตัด ขั้นตอนการดัด ขั้นตอนการกลึง 
และขั้นตอนการเชื่อม สงผลใหระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนลดลงโดยเวลาการ
ทํางานในแตละขั้นตอนไดดังนี้ ขั้นตอนการตัด
ระยะเวลาในการทํางานลดลงจาก 313  นาที 
เหลือ 297 นาที ขั้นตอนการดัดระยะเวลาในการ
ทํางานลดลงจาก 323 นาที  เหลือ 255 นาที 
ขั้นตอนการกลึงระยะเวลาในการทํางานลดลงจาก 
382 นาที เหลือ 354 นาที ขั้นตอนการเชื่อม
ระยะเวลาในการทํางานลดลงจาก 313 นาที เหลือ 
283 นาที  

2. ผลจาการจัดทําคูมือปฎิบัติงาน 
พนักงานมีความเขาใจการทํางานของเคร่ืองจักร 
และเรียนรูวิธีการทํางานในแตละขั้นตอนไดดี และ
ชวยประสิทธิภาพในการทํางานทําใหพนังงานใหม

เรียนรูดวยตนเองจากการอานคูมือปฏิบัติงาน และ
ลดการเสียเวลาในการทํางาน สอดคลองกับ
งานวิจัย วิมล ทองผิว, (2556, น. 52) กลาววา 
พิจารณาแยกแยะ เปนการพินิจพิเคาระห โดยการ
แยกแยะสิ่งท่ีกําหนดใหออกเปนสวนยอยๆ โดยใช
เทคนิคคําถาม 5W1H ประกอบดวย ใคร (Who) 
ทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไหร 
(When) ทําไม (Why) และอยางไร (How)  
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