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บทคัดยอ 

ในการผลิตช้ินสวนยานยนต คุณภาพถือเปนสิ่งสําคัญที่ผูผลิตตองคํานึงถึง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคใน
การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพแบบอัตโนมัติ โดยการประยุกตใชการประมวลผลภาพแบบภาพสีเทาในการ
ตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน (gray image processing) เพื่อนํามาใชในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตช้ินสวนยาน
ยนตประเภทงานฉีดพลาสติกในสวนของการวัดขนาดซึ่งมีความซับซอน และมีความหลากหลายของชิ้นงาน และ
เพื่อแทนที่การใชผูปฏิบัติงานในการตรวจสอบ  ผลการทดลองพบวาระบบตรวจสอบคุณภาพแบบอัตโนมัติสามารถ 
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ลดเวลาและเพิ่มความแมนยําในการตรวจสอบชิ้นงาน ดังนั้นการตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติผานระบบการ
ประมวลผลภาพนี้ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และสรางความนาเชื่อถือใหกับลูกคาได 
 
คําสําคัญ: ช้ินสวนยานยนต, ระบบตรวจสอบคุณภาพแบบอัตโนมัติ, ระบบการประมวลผลภาพ 
 
Abstract 

In automotive part manufacturing, part’s qualities are main important that manufacturers have to 
concern during production process. The purpose of this research was to develope the automated quality inspection 
by applying the gray image processing system to investigate the quality of plastic injection parts in vehicle part 
industry in dimension measurement section which were complicated and had various geometries and to replace an 
operator’s inspection. The results showed that automated inspection could reduce time and enhance precision of 
inspection process. Therefore this automated part inspection by image processing system was able to increase 
work’s efficiency and reliability to enhance customer’s satisfaction. 
 
Keywords: automotive part, automated quality inspection, image processing system 
 
บทนํา 

อุตสาหกรรมยานยนต ถือไดวามีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย และกอใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมาก 
โดยในรถยนตหนึ่งคันประกอบไปดวยช้ินสวนมากกวา 20,000 ช้ิน ทําใหผูผลิตรถยนตไมสามารถผลิตทุกช้ินสวน
เองได จึงตองมีการจางผลิต และเมื่อพิจารณาจํานวนผูผลิตช้ินสวนยานยนตในประเทศไทยตามลําดับการสงมอบ 
พบวา มีผูผลิตช้ินสวนลําดับที่ 1 (1st Tier) จํานวน 462 บริษัท และมีผูผลิตช้ินสวนลําดับที่ 2 และ 3 (2nd Tier and 3rd 
Tier) อีกกวา 1,137 บริษัท (Thailand Automotive Institute, 2014) ทางผูผลิตรถยนตจึงใหความสําคัญในการควบคุม
คุณภาพของชิ้นสวนที่จางผลิตซึ่งอาจมาจากผูสงมอบเพียงรายเดียวหรือหลายรายก็ได เพื่อใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน 
 การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑจึงเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับผูผลิต หรือผูสงมอบ
ช้ินสวน ซึ่งนอกจากจะชวยใหสินคามีคุณภาพเปนไปตามความตองการของลูกคาแลว ยังชวยลดตนทุนคาเสียโอกาส 
และลดการสงมอบลาชาเนื่องจากตองผลิตใหมจากสินคาที่ไมไดคุณภาพ (Laofor & Peansupa, 2012) จึงชวยสราง
ความเชื่อมั่นใหกับลูกคา  และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแตกตางจากคูแขงอีกดวย                 
(Luo & He, 2016) อยางไรก็ตาม การตรวจสอบคุณภาพตองใชทั้งเวลา ตนทุน และแรงงาน การตรวจสอบคุณภาพ
โดยพนักงาน มีความถูกตองสูงสุดเพียง 80% (Molleda et al., 2013)    อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน 
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ทั้งยังขาดมาตรฐานในการทํางาน จึงตองมีการฝกทักษะและสอนวิธีการใชเครื่องมือวัดใหแกพนักงาน (Huang & 
Pan, 2015) ในชวงปลายคริสตทศวรรษ 1980 จึงไดมีการนําระบบอัตโนมัติมาใชในการตรวจสอบคุณภาพและไดเขา
มามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปจจุบัน (Molleda et al., 2013) 
 
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยระบบการประมวลผลภาพ  

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพโดยระบบการประมวลผลภาพเปนเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช สามารถนําไป
ประยุกตใชไดในทุกอุตสาหกรรมเพื่อชวยลดเวลาในการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางความนาเชื่อถือ
ในการตรวจสอบ (Huang & Pan, 2015) ทั้งในอุตสาหกรรมที่ตองการความแมนยําในการตรวจสอบสูง   สําหรับ
ช้ินสวนขนาดเล็กอยางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มีการประยุกตใชเทคนิคการตรวจสอบดวยภาพเพื่อตรวจสอบ
จุดบกพรองในการผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนกิส ไดแก เซมิคอนดักเตอร (Huang & Pan, 2015) และแผนวงจรพิมพแบบ
ยืดหยุน (Wang et al., 2010)  

ในสภาวะการทํางานที่อันตราย หรือตองใชความรอนสูงนิยมใชเทคนิคการตรวจสอบดวยภาพ ทําให
อุปกรณในการตรวจสอบไมตองสัมผัสกับช้ินงานโดยตรง เชน การตรวจสอบจุดบกพรองในการผลิตเหล็กแผนมวน 
ชวยใหพบจุดบกพรองไดอยางทันเวลา สรางความนาเชื่อถือ และลดตนทุนในการผลิต (Luo & He, 2016) เปนตน 
การตรวจสอบความกวางและความเรียบในการผลิตโลหะแผนมวน จะชวยเพิ่มความเร็วและความสามารถในการ
ผลิต อีกทั้งยังชวยลดตนทุนและลดความลําเอียงจากการตรวจสอบดวยสายตา (Molleda et al., 2013) รวมถึงการ
ตรวจสอบและแยกแยะจุดบกพรองในระหวางการผลิตโลหะแผนมวนที่ใชความเร็วสูง และมีสภาวะการทํางานที่ไม
ปลอดภัย แทนวิธีการตรวจสอบแบบเดิมที่ตองใชผูปฏิบัติงาน ซึ่งทําไดเพียงแตการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอน
สุดทายเทานั้น (Eremin, 2006) และในกระบวนการหลอโลหะ มีการนําเทคนิคการตรวจสอบดวยภาพมาใชในการ
วัดขนาดของชิ้นงาน ซึ่งมีโครงสรางที่ซับซอน ทําใหลดเวลาในการตรวจสอบโดยไมตองรอใหช้ินงานเย็นตัว จึง
ชวยเพิ่มความปลอดภยัใหพนักงาน (Li & Sha, 2011)  

การประมวลผลภาพ (image processing) คือ การจัดการภาพดวยคอมพิวเตอรเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ 
เปนการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพของภาพถายใหดีขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปวิเคราะห และใช
ประโยชนในดานตางๆ ขั้นตอนการประมวลผลภาพ เริ่มดวยการนําเขาภาพ (image acquisition)  จากนั้นเขาสูการ
บีบอัดภาพ (image compression) การปรับปรุงภาพ (image enhancement) การวิเคราะหภาพ (image analysis) และ
การสรางความเขาใจและการรับรูแกผูใชงาน (image understanding) ดังรูปที่ 1 

จากรูปที่ 1 ขั้นตอนการบีบอัดภาพไปจนถึงการปรับปรุงภาพ ประกอบไปดวย 3 กระบวนการที่สําคัญ
(Yang et al., 2015) ไดแก กระบวนการแปลงภาพสีใหเปนภาพสีเทา (gray processing) เมื่อไดภาพสีเทาแลวจึงเขาสู
กระบวนการแปลงภาพสีเทาใหเปนภาพขาวดํา (binarization processing) และสุดทายเปนกระบวนการหาขอบภาพ 
(edge detection) จะไดภาพที่มีขอบชัดเจนเพื่อเขาสูขั้นตอนการวิเคราะหตอไป 
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รูปท่ี 1. ขั้นตอนการประมวลผลภาพ (ดัดแปลงจาก Laofor & Peansupap, 2012 และ Yang et al., 2015) 
 

กระบวนการแปลงภาพสีใหเปนภาพสีเทา 
 ภาพถายดิจิทัลประกอบไปดวยจุดภาพ หรือพิกเซล (Pixels) มากมายประกอบกันเปนภาพ ซึ่งในแตละ
พิกเซลจะมีความเขมของแสงแตกตางกันออกไป จากการรวมกันของแสง 3 สีหลัก คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน 
(RGB)  สามารถแสดงออกมาเปนตัวเลขไดดังสมการ (1) 
 
                                                                  Fcol(x,y) = [cr(x,y), cg(x,y), cb(x,y)]T                          (1) 
 
โดยที่ x,y คือ พิกัดของพิกเซล และ cr(x,y), cg(x,y), cb(x,y) คือ คาความเขมของแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน 
ตามลําดับในการลดภาระงานจึงทําการแปลงภาพสีใหเปนภาพสีเทา ดังสมการ (2) 
 

                                ƒg(x,y) = TG [Fcol(x,y)]                 (2) 
 

โดยที่ TG : R3 R1 คือ มีความสัมพันธจาก R3 ไป R1 และ ƒg(x,y) คือ คาความเขมของแสงของพิกเซลในภาพสีเทา 
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กระบวนการแปลงภาพสีเทาใหเปนภาพขาวดํา 
 หลังจากที่ไดภาพสีเทาแลวกระบวนการถัดมาคือการแปลงใหเปนภาพขาวดําเพื่อใหงายตอการหา
ขอบภาพในกระบวนการตอไป โดยการแปลงคาความเขมของแสงของพิกเซลใหเปน 0 หรือ 255 สําหรับภาพ 8 บิท 
ซึ่งจะไดสีดําและสีขาวตามลําดับแสดงไดดังสมการ (3) 
 
                                                                       ƒb(x,y) = TB [ƒg(x,y)]                              (3) 
 
โดยที่ TB : R1 R1 คือ มีความสัมพันธตามฟงกชัน 
 

                 
B

255, (x,y) T
T : (x,y)

0, (x,y) T
g

b
g

f
f

f
≥⎧

= ⎨ <⎩
                           (4) 

  
กระบวนการหาขอบภาพ 
 เมื่อไดภาพขาวดําแลว ตอมาเปนกระบวนการหาขอบภาพ ซึ่งจะชวยในการหาพื้นที่และตําแหนงของ
จุดบกพรองเพื่อการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ การแปลงจากภาพขาวดํามาเปนภาพที่แสดงขอบงาน สามารถ
แสดงไดดังสมการ (5) 
 
               ƒe(x,y) = TE [ƒb(x,y)]                                         (5) 
 
โดยที่ TE : R1 R1 คือ การดําเนินการเพื่อหาขอบภาพ 
 
การประมวลผลภาพในอุตสาหกรรม 

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยปกติมักใชการตรวจสอบดวยสายตา ซึ่งตองใชเวลาคอนขางนาน และขาดความ
นาเชื่อถือ จึงมีการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการตรวจสอบรอยยนตามตะเข็บผา โดยใชเทคนิคการตรวจสอบดวย
ภาพ จึงชวยลดขั้นตอนการฝกทักษะของพนักงาน ทําใหการทํางานงายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Han et al., 
2010) ในอุตสาหกรรมไม มีการรวมกระบวนการผลิตกับการประกันคุณภาพโดยนําเทคนิคการตรวจสอบดวยภาพ
เขามาชวยในการตรวจสอบพื้นผิวของชิ้นงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งอาจเกิดจุดบกพรองจากการทํางานของเครื่องจักรใน
ระหวางการผลิต (Hesselbach et al., 2007) หรือแมกระทั่งในงานสถาปตยกรรม มีการประยุกตใชในงานปูกระเบื้อง 
เพื่อทดแทนการตรวจสอบดวยสายตา ชวยลดความแตกตางจากดุลพินิจในแตละบุคคล และเพิ่มความนาเชื่อถือใน
การตรวจสอบ (Laofor & Peansupa, 2012)   สําหรับในอุตสาหกรรมยานยนตมีการประยุกตใชงานระบบการ
ตรวจสอบดวยภาพกันอยางแพรหลาย    เนื่องจากมีความถูกตองแมนยําสูง   ทําใหการทํางานสะดวกรวดเร็ว   และมี 
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ประสิทธิภาพ ไดแก ในการตรวจสอบคุณภาพถุงลมนิรภัยโดยใชโปรแกรม MATLAB ควบคูกับโครงขายประสาท
เทียม (BP neural network) (Xianjiang et al., 2012)     และการตรวจสอบขนาดและรูปรางของชิ้นสวนในระบบเบรค
รถยนต (Yu & Tan, 2010) สําหรับกระบวนการฉีดพลาสติกมีการประยุกตใชงานการตรวจสอบดวยภาพเพื่อหา
ขอบกพรองของชิ้นงานจากการเกิดครีบ และการหดตัวของชิ้นงานพลาสติก ควบคูไปกับการหาคาพารามิเตอรที่
เหมาะสมเปนคาตั้งตนของเครื่องจักรเพื่อลดปญหาคุณภาพ (Yang et al., 2015) 
 อยางไรก็ตามพบวา การนําระบบการประมวลผลภาพไปใชสวนใหญจะนําไปใชกับการผลิตจํานวนมาก 
(mass production) ซึ่งมีรูปแบบชิ้นงานแบบเดียว และเปนการผลิตแบบตอเนื่อง แตสําหรับสถานประกอบการที่เปน
กรณีศึกษา ซึ่งเปนผูผลิตช้ินสวนยานยนตประเภทงานฉีดพลาสติก มีความตองการในการตรวจสอบชิ้นงานตั้งแต
ในชวงของการผลิตงานตนแบบ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายและจุดตรวจสอบจํานวนมาก ในงานวิจัยครั้งนี้ จึงมีการ
ประยุกตใชเทคนิคการตรวจสอบดวยภาพ โดยออกแบบใหมีความยืดหยุนในการทํางานโดยสามารถ สามารถ
ตรวจสอบชิ้นงานไดอยางหลากหลายรูปแบบ เหมาะสําหรับช้ินงานที่มีโครงสรางซับซอน และมีจุดตรวจสอบตาม
ขอกําหนดหลายจุด เพื่อชวยลดเวลา และเพิ่มความนาเชื่อถือในการตรวจสอบ รวมทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 
 
วิธีการทดลอง  
การเก็บขอมูลชิ้นงานและวิธีการตรวจสอบ 

สถานประกอบการที่เปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ (บริษัท ไมโครเทคโปรดักส จํากัด) ดําเนินธุรกิจดานงานฉีด
พลาสติกแบบครบวงจร ต้ังแตรับทําแมพิมพฉีดพลาสติก ขึ้นรูปช้ินงานดวยกระบวนการฉีดพลาสติก ไปจนถึง
ประกอบชิ้นงานใหลูกคา โดยลูกคาสวนใหญอยูในกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งใหความสําคัญในเรื่องคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑเปนอยางมาก ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพจึงเปนขั้นตอนหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ให
ความสําคัญ 

ในปจจุบัน กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของทางบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบตั้งแตลักษณะปรากฏ ไดแก 
สีไมไดตามมาตรฐาน ฉีดไมเต็ม มีรอยยุบ หรือโกงงอ ตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน รวมทั้งตรวจสอบฟงกชันการใชงาน 
หรือการประกอบเขากับช้ินสวนอื่น โดยจะแบงออกเปน 2 สวน คือ การตรวจสอบชิ้นงานตนแบบ ซึ่งตองทําแบบรอย
เปอรเซ็นต โดยการตรวจสอบชิ้นงานตนแบบทุกช้ินกอนสงมอบและวัดขนาดทุกจุดตามแบบ (drawing) ของลูกคา 
และการสุมตรวจช้ินงานในระหวางการผลิต ซึ่งจะทําการวัดขนาดของชิ้นงานเฉพาะในจุดที่สําคัญโดยสวนใหญ
อาศัยการตรวจวัดโดยผูปฏิบัติงานดวยสายตา และวัดขนาดชิ้นงานโดยใชเวอรเนียรดังรูปที่ 2 

พนักงานที่ทําการตรวจวัดจะตองถูกฝกฝนทักษะในการตรวจสอบชิ้นงาน รวมถึงการใชเครื่องมือ ซึ่งตอง
ใชเวลาในการเรียนรู นอกจากนี้ ยังตองใชเวลาในการตรวจสอบนาน โดยเฉพาะในการวัดขนาดของชิ้นงาน ซึ่ง
คอนขางมีความซับซอน    และบางครั้งมจีุดที่ตองวัดมากถึงรอยจุด    ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได     ทําใหขาดความ 
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นาเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําระบบอัตโนมัติเขามาใชในการวัดขนาดชิ้นงาน
เพื่อใหการทํางานรวดเร็ว และแมนยํามากขึ้น เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และสรางความนาเชื่อถือ
ใหแกลูกคา 
 

 
 

รูปท่ี 2. วิธีการตรวจวัดช้ินงานในปจจุบัน 
 
การออกแบบและปรับปรุงวิธีการตรวจสอบใหม 
 ระบบการตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติจะถูกนํามาใชในการวัดขนาดของชิ้นงานโดยการประยุกตใชเทคนิค
การตรวจสอบดวยภาพผานโปรแกรม LabVIEW โดยมีการออกแบบและปรับปรุงวิธีการทํางานใหงาย และสะดวก
ตอผูปฏิบัติงานซึ่งมีขั้นตอนการทํางานดังรูปที่ 3 จากรูปที่ 3 แสดงใหเห็นวาการทํางานแบงเปน 5 ขั้นตอน ไดแก (1) 
การสรางเงื่อนไขในการตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานจะตองนําเขาช้ินงานตนแบบที่มีลักษณะถูกตองตามขอกําหนด ใสคา
อางอิงเพื่อเปนคาขนาดของชิ้นงานพรอมทั้งใสคาความเผื่อที่สามารถยอมรับไดเพื่อใชเปนตนแบบในการเทียบวัด 
(2) การนําเขาโดยการบันทึกภาพชิ้นงานที่ตองการตรวจสอบ (3) การเตรียมดําเนินการ โดยทําการปรับภาพเพื่อให
สามารถใชในการวิเคราะหในขั้นตอนตอไป (4) การวิเคราะหผล โปรแกรมจะเทียบวัดขนาดของชิ้นงานกับคา
ตนแบบ (5) การแสดงผลลัพธ โดยจัดทําเปนรายงานคุณภาพสําหรับจุดที่ผานและไมผานการตรวจสอบ 
การจัดทําชุดตรวจสอบ 
 ชุดตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติประกอบไปดวยช้ินสวนหลัก คือ กลอง ไฟสองสวาง โครงสรางของชุด
ตรวจสอบ และตัวจับยึดช้ินงาน โดยเลือกใชกลองที่มีคาความละเอียดของภาพ (resolution) 2,592 x 1,944 pixel 
ความเร็วชัตเตอร  1/10,000  ถึง  30  วินาที           ไฟสองสวาง สําหรับควบคุมความเขมของแสงใหเหมาะสมในการ 



The Journal of Applied Science                                Vol. 16 No. 1: 45-59 [2017] 
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต          doi: 10.14416/j.appsci.2017.06.001 

 - 52 -

 
ตรวจสอบชิ้นงาน โครงสรางของชุดตรวจสอบ ออกแบบใหรองรับกับกลองและหลอดไฟ สามารถเลื่อนขึ้นลงได 
เพื่อปรับระดับใหเหมาะสมกับช้ินงาน ดังรูปที่ 4 สวนตัวจับยึดช้ินงาน มีไวเพื่อจับยึดช้ินงานใหอยูในตําแหนงและ
ทิศทางเดิมในขณะตรวจสอบชิ้นงานดังรูปที่ 5 และ 6  ซึ่งขอควรระวังคือเมื่อมีการปรับระดับความสูงการตรวจสอบ
ช้ินงานแลวตองจับยึดที่ระยะตรวจสอบนั้นเพราะเมื่อมีการเปลี่ยนระยะการตรวจสอบโปรแกรมจะเพิ่ม
หนวยความจําของความเขมแสงที่เปลี่ยนไปและอาจสงผลตอความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบชิ้นงานได 
 

 
 

รูปท่ี 3. ขั้นตอนการทํางานของระบบอัตโนมัติ 
 

 
 

รูปท่ี 4. โครงสรางของชุดตรวจสอบ 

การปรับระดับความสูง 

การปรับระดับความสูง 
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รูปท่ี 5. ตัวอยางการออกแบบตัวจับยึดช้ินงาน 
 

 
 

รูปท่ี 6. แบบจําลองตัวจับยึดช้ินงาน 
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ผลการทดลอง  

จากการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน จากเดิมเปนการตรวจวัดโดยผูปฏิบัติงาน
ดวยสายตา และวัดขนาดชิ้นงานโดยใชเวอรเนียร ไดพัฒนามาเปนการตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ โดยใชเทคนิคการ
ตรวจสอบดวยภาพ ดังรูปที่ 7 โดยมีการแสดงผลผานจอคอมพิวเตอร ดังรูปที่ 8 

 

 
 

รูปท่ี 7. วิธีการตรวจวัดช้ินงานหลังปรับปรุง 
 

 
 

รูปท่ี 8. ตัวอยางการแสดงผลในการตรวจสอบชิ้นงาน 
 

จากนั้น จึงไดทําการทดสอบกับช้ินงาน 3 แบบ โดยการตรวจสอบชิ้นละ 5 จุดตรวจสอบ แสดง
ผลเปรียบเทียบกับวิธีการทํางานแบบเดิม ดังตารางที่ 1 ถึง 3 
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ตารางที่ 1. ผลการทดสอบชิ้นงาน Cover (TAD) 
 

Part name : Cover (TAD) 
Tolerance Measuring Actual 

No 
Original 

Dimension (mm.) Min Max Human Project 
1 Ø20.80 -0/+0.2 20.80 21.00 20.81 20.48 
2 12.70 -0/+0.2 12.70 12.90 12.81 12.74 
3 11.30 -0/+0.2 11.30 11.60 11.58 11.26 
4 14.70 -0/+0.2 14.70 14.90 14.98 14.50 
5 1.40 -0/+0.2 1.40 1.60 1.47 1.47 

  

 
ตารางที่ 2. ผลการทดสอบชิ้นงาน Knob 
 

Part name : Knob 
Tolerance Measuring Actual 

No 
Original 

Dimension (mm.) Min Max Human Project 
1 R35 ±0.1 34.90 35.10 - 35.82 
2 Ø1.60 -0/+0.1 1.60 1.70 1.58 1.54 
3 4.05 ±0.1 3.95 4.15 4.00 4.06 
4 15.90 ±0.1 15.80 16.00 15.53 15.93 
5 25 ±0.1 24.90 25.10 24.98 24.65 
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ตารางที่ 3. ผลการทดสอบชิ้นงาน Choke Lever 
 

Part name : Choke Lever 
Tolerance Measuring Actual 

No 
Original 

Dimension (mm.) Min Max Human Project 
1 6 ±0.1 5.90 6.10 6.08 5.96 
2 Ø22.50 -0/+0.2 22.50 22.70 22.55 20.26 
3 11 ±0.2 10.80 11.20 11.17 10.97 
4 2 -0/+0.2 2.00 2.20 2.15 2.24 
5 Ø6.20 -0/+0.2 6.20 6.40 6.39 6.65 

  

  
 
ผลการทดสอบ พบวา คาที่ไดจากการตรวจวัดดวยผูปฏิบัติงาน (human) และดวยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมา 

(project) มีคาใกลเคียงกัน และแตกตางกันในบางจุด จากการตรวจสอบชิ้นงานทั้ง 3 แบบ ผูปฏิบัติงานตรวจพบคาที่
ไมไดตามขอกําหนดจํานวน 2 จุดในช้ินงานที่ 1 และ 2 และไมพบจุดที่ไมไดมาตรฐาน ตามลําดับ สวนเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นตรวจพบคาที่ไมไดตามขอกําหนดจํานวน 4 จุด 3 จุด และ 3 จุด ตามลําดับ และในขณะเดียวกันในการ
ตรวจสอบในชิ้นงานตัวอยางที่ 3 โดยใชเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตรวจพบคาที่ไมไดตามขอกําหนดจํานวนถึง 3 จุด 
ในขณะที่วิธีการตรวจสอบแบบเกาไมพบจุดที่ไมไดมาตรฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของ Laofor และ Peansupap 
(Laofor & Peansupa, 2012) ที่พบวา ระบบตรวจสอบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจพบจุดที่ไมไดมาตรฐาน
มากกวาการตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงาน 

สําหรับช้ินงาน Knob มีจุดที่ตองตรวจสอบคารัศมี ซึ่งถาเปนแบบเดิมผูปฏิบัติงานไมสามารถตรวจสอบเอง
ได เนื่องจากไมมีเครื่องมือ ตองสงไปตรวจสอบที่อื่นซึ่งมีคาใชจาย และตองใชเวลาในการสงไป แตเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นมาใหมสามารถวัดคารัศมีได จากการประเมินเวลาที่ใชในการตรวจสอบดวยภาพ โดยเปรียบเทียบกับ
วิธีการทํางานแบบเดิม แสดงไดดังตารางที่ 4 

 
 



The Journal of Applied Science                                Vol. 16 No. 1: 45-59 [2017] 
วารสารวิทยาศาสตรประยุกต          doi: 10.14416/j.appsci.2017.06.001 

 - 57 -

 
ตารางที่ 4. สรุปผลการประเมินการตรวจสอบชิ้นงาน 
 

เวลาที่ใชหลังปรับปรุง (นาที) 
ช่ืองาน 

เวลาที่ใชกอน
ปรับปรุง  

(นาที) 
เวลาในกระบวนการ

สรางเงื่อนไข เวลาในการตรวจวัด  รวม 

Cover (TAD) 5 2 0.3 2.3 
Knob 8 3 0.3  3.3 

Choke Lever 6 2 0.3 2.3  
  

ผลการตรวจสอบชิ้นงาน พบวา ในการตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงานใชเวลาชิ้นละ 5 – 8 นาที เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับการตรวจสอบดวยภาพ จะใชเวลาเพียง 2.3 – 3.3 นาที ทําใหลดเวลาในการทํางานลง 54%, 58.75% 
และ 54% ตามลําดับ โดยเฉพาะในกรณีของชิ้นงาน Knob เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาชวยลดเวลาการทํางานไดถึง 
58.75% เนื่องจากไมตองเสียเวลาในการสงช้ินงานไปตรวจสอบที่อื่น  
 
สรุปและวิจารณผลการทดลอง 

จากการวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจสอบดวยภาพ เพื่อใชในการตรวจสอบชิ้นงาน พบวา สามารถลด
เวลาในการปฏิบัติงานไดมากกวา 59% ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Huang & Pan (2015) และ Li & Sha (2011) ที่
พบวา การตรวจสอบดวยระบบอัตโนมัติชวยลดเวลาในการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น  

จากผลการทดลองสามารถนํามาใชในการทํางานไดจริงกับทุกผลิตภัณฑของทางบริษัท ทั้งยังสามารถ
ประยุกตใชไดในหลากหลายกลุมอุตสาหกรรมอีกดวย สําหรับเครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติที่ไดออกแบบและ
พัฒนาขึ้นมานี้ นอกจากจะใชวัดขนาดของชิ้นงานไดแลว ยังสามารถวัดคาความเขมสีของช้ินงาน และจุดบกพรอง
ของชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมาก แตขอจํากัดของชุดการตรวจสอบชิ้นงานนี้คือ ผูตรวจสอบชิ้นงานตองเลือกชุดเลนส
การตรวจสอบใหเหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงานเพื่อการถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบขนาด 
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