บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษากระบวนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์มี วตั ถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางใน
การลดลาดับขั้นตอนในการเปลี่ ยนยางในรถจักรยานยนต์ และระยะเวลาในการเปลี่ ยนยางในมี
ข้อสรุ ปและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผล
ผลจากการการศึกษากระบวนการเปลี่ ยนยางในรถจักรยานยนต์ วตั ถุ ประสงค์เพื่อเสนอ
แนวทางในการลดลาดับ ขั้นตอนในการเปลี่ ย นยางในรถจักรยานยนต์ เพื่อลดระยะเวลาในการ
เปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ให้รวดเร็ วขึ้นจากเดิมผลการศึกษาพบว่าการการลดลาดับขั้นตอนใน
การเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ เพื่อลดระยะเวลาในการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์สามารถลด
ขั้นตอนและลดระยะเวลาในการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ ลงได้ และยังช่ วยลดสภาวะความ
เมื่ อยล้าของช่ า ง ลู ก ค้าไม่ ตอ้ งรอนานมาก ใช้เวลาที่ เหลื อซ่ อมรถคันถัดไปได้โดยไม่ ตอ้ งรอถึ ง
30 นาที ห รื อสามารถซ่ อ มรถเพิ่ ม ได้ อี ก 1 คัน จากเวลาเท่ า เดิ ม ดั ง นั้ นต่ อ วัน ในการซ่ อ ม
รถจักรยานยนต์สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ได้เพิ่มขึ้น และผลสรุ ปที่ได้มีดงั ตารางที่ 5.1 ต่อไปนี้
1. จานวนขั้นตอนในกระบวนการเปลี่ ย นยางในรถจัก รยานยนต์ จาก เดิ ม 22 ขั้นตอน
ภายหลังการปรับปรุ งกระบวนการมีข้ นั ตอนลดลงเหลือเพียง 12 ขั้นตอน สามารถลด
ขั้นตอนได้ถึง 10 ขั้นตอน
2. เวลาการทางานทั้งหมดในกระบวนการเปลี่ ยนยางในรถจักรยานยนต์ จาก เดิมเฉลี่ ย
29.30 นาทีภายหลังการปรับปรุ งกระบวนการมีระยะเวลาเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 15 นาที
สามารถลดเวลาเปลี่ ยนยางในรถจักรยานยนต์ ต่อเส้ นลงถึ ง 14.30 นาที ผลเฉลี่ ยการ
ดาเนินงานเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์ต่อเส้นลดลง 51.19 %
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ตารางที่ 5.1สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบกระบวนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์
สรุ ปผลกระบวนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์
Before (ก่อน)
วิธีการทางานเดิม
กระบวนการ
จานวน
การปฏิบตั ิงาน
15
การตรวจสอบ
1
การเคลื่อนย้าย
การรอคอย
5
การเก็บถาวร
1
สรุ ปผลกระบวนการทั้งหมด
22
เวลาการทางานทั้งหมด
29.30
(นาที)
เวลาการทางานทั้งหมดลดลง (นาที)
ผลเฉลี่ยการดาเนินงานทั้งหมด (ลดลง) %

After (หลัง)
วิธีการทางานใหม่
กระบวนการ
จานวน
การปฏิบตั ิงาน
7
การตรวจสอบ
1
การเคลื่อนย้าย
การรอคอย
3
การเก็บถาวร
1
สรุ ปผลกระบวนการทั้งหมด
12
เวลาการทางานทั้งหมด
14.30
(นาที)
15
51.19 %

5.2 ข้ อเสนอแนะ
ผลจากงานวิจยั นี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กบั รถจักรยานยนต์อีกหลายรุ่ นโดยเบื้องต้น
รุ่ นรถจักรยานยนต์ในปัจจุบนั ที่สามารถใช้กระบวนการเปลี่ยนยางในแบบลดขั้นตอนได้หลักๆมีอยู่
ด้วยกัน 2 บริ ษทั ใหญ่ คือ บริ ษทั YAMAHA และ บริ ษทั HONDA โดยมี รุ่นรถจักรยานยนต์ที่
สามารถใช้กระบวนการเปลี่ยนยางในแบบลดขั้นตอนได้มีดงั ต่อไปนี้
5.2.1 บริษัทรถจักรยานยนต์ YAMAHA
 Yamaha Mio
 Yamaha Mio - MX
 Yamaha Mio - Cyber
 Yamaha Mio - ZR LTD 2006
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 Yamaha Mio - 2005
 Yamaha Mio - MX 2005
 Yamaha Mio - ZR 2005
 Yamaha Mio - Z 2005
 Yamaha Fino
 Yamaha Fino - LTD. 2007
 Yamaha New Mio - 2007
 Yamaha Mio - Amore
 Yamaha Mio - LTD Edition
 Yamaha Mio - Amore 2008
 Yamaha Mio - Amore 2008 New
 Yamaha New Fino
 Yamaha New Mio - 2009
 Yamaha New Fino -2009

5.2.2 บริษัทรถจักรยานยนต์ HONDA
 Honda Click - 110
 Honda Click - Play
 Honda Click - 110i
 Honda Scoopy - S12
 Honda Scoopy - Club 12
 Honda Scoopy - i 2017

หมายเหตุ : รุ่ นรถจักรยานยนต์ที่กล่าวมาทั้ง 2 บริ ษทั ใหญ่น้ ีสามารถใช้วธิ ี การทางานแบบใหม่
(กรณี ลดขั้นตอน) คือ การเปลี่ยนยางในกรณี เปลี่ยนในตัวรถจักรยานยนต์ได้เลย

