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บทคัดย่อ
การปรับ ปรุ ง การทํ า งานของพนั ก งานสายการผลิต คอยล์ เย็ น
กรณี ศ ึก ษา บริษั ท เด็น โซ่ (ประเทศไทย) จํ า กัด มีเป้ าหมายเพื/ อ เพิ/ ม
ประสิท ธิภ าพการผลิต โดยใช้แ นวคิด ของระบบการผลิต แบบโตโยต้ า
(Toyota Production System) การศึกษาการทํางาน (Work Study) และการ
ลดเวลาสู ญ เปล่ า จากการทํ า งานที/ ไ ม่ ม ีมู ล ค่ า (Non-Value Added) ใน
สายการผลิต ด้ว ยระบบอัต โนมัติต้น ทุ น ตํ/ า (Low Cost Automation) หรือ
ระบบกลไกคาราคุร ิ (Karakuri) ซึง/ หลังการปรับปรุงพบว่าพนักงานทํางานได้
สะดวกและมีประสิทธิผลมากยิง/ ขึนH ส่งผลให้เวลาทํางานรวมสุทธิลดลงร้อย
ละ XY.X ประสิทธิภาพการทํางานเพิม/ ขึนH ร้อยละ Z.[ และลดพืนH ทีก/ ารทํางาน
ลงร้อยละ \.] นอกจากนีHยงั สามารถลดต้นทุนค่าแรงงานได้ X\,^__ บาทต่อ
เดือนหรือคิดเป็น X^_,___ บาทต่อปี
คําสําคัญ : สายการผลิต คอยล์เย็น, ประสิทธิภาพการผลิต, กลไกคาราคุ ร,ิ
เวลาสูญเปล่า
Abstract
The purpose of the improvement of work efficiency of
Evaporator Core assembly, case study of Denso (Thailand) Co., Ltd is
to increase work efficiency by using Toyota Production System (TPS)
concept, work study and decreasing of non-value added work by
using low cost automation or Karakuri. It is found that the operators
can work more comfortably and more productively after the
improvement. Net time was decreased 14.1 percent. Work efficiency
was increased 8.5 percent. In addition, work space was decreased
2.3 percent and the labor cost was reduced about 12,500 Baht per
month or 150,000 Baht per year.

Keywords: Evaporator core assembly line, Work efficiency, Karakuri,
Low costs automation, Non-value added time
1. บทนํา
คอยล์ เ ย็น รุ่ น RS (RS Evaporator) เป็ น อุ ป กรณ์ ทํ า ความเย็ น
ภายในระบบรถยนต์ ซึ/งมีการผลิต ที/บริษัท เด็น โซ่ (ประเทศไทย) จํากัด
โรงงานสําโรงเป็นหลัก เนื/องจากยอดการจําหน่ ายรถยนต์ทส/ี ูง ขึนH ในปจั จุบนั
ทําให้ความต้องการคอยล์เย็น เพิม/ มากขึHนเช่นกัน ส่งผลให้กําลังการผลิต ไม่
เพียงพอต่อความต้อ งการของลูกค้า จึงมีความจําเป็ น ต้องทําการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตเพือ/ รองรับความต้องการดังกล่าว
การเพิ/มประสิทธิภาพการผลิต ของสายการผลิต RS Evaporator
อยู่ ในความรับ ผิด ชอบของแผนก Factory Engineering ซึ/งเป็ น แผนกที/
ควบคุมดูแลการผลิตในโรงงาน หน้าที/หลัก คือ ทําการปรับปรุงระบบการ
ผลิตเพื/อเพิม/ ความสามารถและประสิทธิภ าพให้กบั สายการผลิต, ควบคุ ม
กําลังคนและผลผลิต โดยใช้ห ลักการ Total Industrial Engineering (TIE)
ซึ/ ง เป็ นห ลั ก ที/ ป รับ มาจากหลั ก ของการผ ลิ ต แบบโต โยต้ า (Toyota
Production System, TPS) โดยที/ TIE เป็ นกิจกรรมที/ทําให้ความสูญเปล่ า
(MUDA) ทังH หมดปรากฏขึนH มา แล้วทํางานขจัดออกไป เพือ/ ลดต้นทุนในการ
ผลิต และสร้างระบบการผลิต ที/ส ามารถรองรับ การสังซื
/ Hอ สิน ค้าได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
จากการศึก ษาการเคลื/อ นไหวและการศึก ษาเวลา (Motion and
Time Study) พบว่ า มีง านที/ไ ม่ ม ีมู ล ค่ า เกิด ขึHน ในกระบวนก ารผลิต เป็ น
จํานวนมาก เช่น การเดิน การเอืHอมหยิบ เป็ นต้น จึงได้นําหลักการของ TIE
และการปฏิบตั งิ านมาตรฐานมาใช้ในการไคเซ็น (Kaizen) หรือการปรับปรุง
อย่ า งต่ อ เนื/ อ ง ซึ/ ง เป็ นหลัก การที/ ทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึนH นอกจากนีHได้มกี ารศึกษาและทดลองนําหลักการระบบ
กลไกคาราคุรมิ าประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลไกในสายการผลิตด้วยระบบ
อัตโนมัติต้นทุนตํ/า (Low Cost Automation) นอกจากจะช่วยให้การทํางาน

ของพนักงานสะดวกมากยิง/ ขึนH ยังส่งผลให้เวลาการทํางานสุทธิ (Net Time)
ลดลง ซึ/ง กลไกคาราคุ ร ิเป็ น การประยุ ก ต์ ใช้ก ฎเกณฑ์ ท างธรรมชาติแ ละ
ทฤษฎีทางฟิ สกิ ส์ต่ างๆ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด เช่น แรงโน้ มถ่วง หรือแรง
ยืด หยุ่ น แรงแม่ เหล็ก แรงดัน พละกํ า ลังจากภายใน การลอยตัว พลัง
ขับเคลื/อน แรงเสียดสี การใช้ล้อเลื/อน คานดีดคานงัด ความลาดเอียง การ
สะท้อนและการหักเหของแสง เป็ นต้น เพื/อช่วยในการเพิม/ พลังงานหรือใช้
เป็ น ต้นกําเนิดของแรง จะเห็น ได้ว่าสามารถประยุ กต์ใช้หลักการนีH ในการ
ค้นหาแนวคิดใหม่ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้
สํ า หรับ ขันH ตอนการผลิต ของสายการผลิต คอยล์ เย็ น รุ่ น RS ที/
ทําการศึกษา ประกอบด้วยขันH ตอนการผลิต 5 กระบวนการ ใช้พนักงาน 5
คน ในการประกอบได้ แ ก่ 1) กระบวนการ Tube – Fin Assembly 2)
ก ร ะ บ ว น ก า ร Plate Header Assembly 3) ก ร ะ บ ว น ก า ร Separator
Assembly 4) กระบวนการ Tank Assembly และ 5) กระบวนการ Wiring
ก่อนส่งชินH งานทีป/ ระกอบเสร็จแล้วให้กระบวนการถัดไป
ทางแผนกได้ว างแผนดําเนิ น การปรับปรุงประสิท ธิภาพการผลิต
ตังH แต่เดือนมกราคม \^^^ ถึงเดือนพฤศจิกายน \^^^ มีเป้าหมายที/จะลด
Net Time ลงจาก X^.\ วินาที เหลือ Y.[ วินาที สําหรับเป้าหมายในช่วง
เข้าปฏบัตงิ านตังH แต่ เดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนกันยายน 2555 คือ การ
ลดงานทีไ/ ม่มมี ลู ค่าและทําให้เวลาทํางานสุทธิลดลงร้อยละ 14 ประสิทธิภาพ
การทํางานของสายการผลิตเพิม/ ขึนH ร้อยละ 6
2. วิ ธีการดําเนิ นงาน
2.1 การศึกษางานและวิ เคราะห์ปัญหา
2.1.1 การศึกษาเวลา (Time Study)
การศึกษาเวลาของสภาพการผลิต ในปจั จุบนั โดยใช้การถ่ายภาพ
เคลือ/ นไหวและจับเวลาเพื/อศึกษาการเคลื/อนไหวร่างกายและเวลาทีใ/ ช้ในแต่
ละรอบการทํางานของพนักงาน
2.1.2 ก า ร ทํ า Standardized Work Chart แ ล ะ Standardized Work
Combination Table
ทําการบันทึกข้อมูลเพื/อสรุปและวิเคราะห์การทํางานของพนักงาน
และใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน โดย
ั
Standardized Work Chart แสดงแผนผังของสายการผลิต ปญหาการเดิ
นใน
กระบวนการทํ า งานของพนั ก งานแต่ ล ะคน ส่ ว น Standardized Work
Combination Table แสดงขันH ตอนการทํางานและเวลาที/ใช้ในแต่ละขันH ตอน
การประกอบงานของพนักงาน

เริม/
ศึกษาทฤษฎีและสํารวจสภาพงานปจั จุบนั
บันทึกข้อมูลด้วยเครือ/ งมือต่างๆ
วิเคราะห์ปญั หา
กําหนดเป้าหมายในการปรับปรุง
กําหนดวิธกี ารปรับปรุง
ดําเนินการแก้ไขและติดตังH อุปกรณ์
ไม่
ตรวจสอ
ใช่
วิเคราะห์และสรุปผล
สร้างมาตรฐานใหม่
จบ
รูปที/ 1 วิธกี ารดําเนินงาน
2.1.3 การวิเคราะห์ Yamazumi Chart
นําข้อมูลจาก Standardized Work Chart และ Standardized Work
Combination Table ที/ได้จากการศึกษาเวลาในเดือนมิถุนายน 2555 มาทํา
ั หาที/
Yamazumi Chart ของพนั ก งานทังH 5 คน เพื/ อ วิเคราะห์ ส ภาพป ญ
เกิดขึนH เช่น กระบวนการคอขวด, ค่าส่วนแกว่ง (Fluctuation) เป็ นต้น โดย
ใส่ค่ารอบเวลาการทํางาน(C.T.) และ Actual Takt Time (A.T.T) หรือเวลา
มากทีส/ ุดทีพ/ นักงานสามารถใช้ในการผลิตเพือ/ ตอบสนองความต้องการให้ทนั
ตามจํานวนทีล/ กู ค้ากําหนด ซึง/ หาได้จากการคํานวนดังสมการที 1
เวลาการทํางานสุทธิใน 1 วัน + O.T.
Actual Takt Time = เวล
จํานวนชินH ทีต/ อ้ งการต่อวัน
โดยที/ O.T. คือ เวลาการทํางานล่วงเวลา (Over Time)

(1)

ซึ/งพบว่า กระบวนที/ 4 Tank Assembly เป็ น กระบวนการคอขวด
เวลารอบการทํางานคือ 31.1 วินาที เกิดเวลาสูญเปล่ามากทีส/ ุด ควรทําการ
ปรับปรุงกระบวนนีHเป็นลําดับแรก กระบวนการถัดไปทีค/ วรได้รบั การปรับปรุง
คื อ กระบวนการที/ 3 Separator Assembly, กระบวนการที/ 5 Wiring,
กระบวนที/ 2 Plate Header Assembly และกระบวนการที/ 1 Tube – Fin
Assembly ตามลําดับ ดังรูปที 2

เวลา (วินาที)
30.2

31.1 28.3

26.9

AATT = 38.5
CT = 31.1

22.8

พนักงาน
รูปที/ 2 Yamazumi Chart ก่อนการปรับปรุง
โดยที/

2.2 ขันตอนการปรั
*
บปรุง
2.2.1 วิเคราะห์ขนั H ตอนการทํางานทีม/ ปี ระโยชน์
การวิเคราะห์เวลาของการทํางานทีม/ ปี ระโยชน์ (Net Time of Value
Added Work) เป็ น การวิเคราะห์ ข นั H ตอนการทํางานที/มปี ระโยชน์ ที/ทําให้
ชิHนงานมีการเปลีย/ นรูป การประกอบชิHนส่วน และการตรวจสอบคุณภาพใน
ผลิต เป็ นต้น ซึ/งช่วยให้เห็นว่า เวลาที/ไม่เกิดประโยชน์ จะมีสูงกว่าเวลาที/ม ี
ประโยชน์ เสมอในสายการประกอบชิHน งาน ซึ/งการลดเวลาการทํางานที/ม ี
ประโยชน์ จะช่วยให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึนH จึงได้ทําการแยก
ประเภทการเคลื/อ นไหวของพนั ก งานออกเป็ น ^ ประเภท ได้แ ก่ การ
เคลื/อ นย้า ย (Move) การเอาชิHน งานเข้า และดึงชิHน งานออก (Setting and
Discharge) การเดินและการหยิบสลับมือ (Walk and Transfer) การรอคอย
(Wait) และงานที/มมี ูลค่าและงานตรวจสอบคุณภาพ (VA Job and Check)
จากนันH นํ ามาสร้างแผนภาพพาเรโต ซึ/งเป็ นการเรียงลําดับความสําคัญของ
ปญั หา เพื/อดูว่าควรปรับปรุงความสูญเปล่าใดเป็ นลําดับแรก ซึ/งพบว่า การ
เคลื/อ นย้ายก่ อ ให้เกิดเวลาสูญ เปล่ ามากที/สุ ด ควรได้ร บั การปรับปรุงเป็ น
ลําดับแรก ถัดมาคือ การเอาชิHนงานเข้าและดึงชิHนงานออก การเดินและการ
หยิบสลับมือ และการรอคอย ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที 3

การหยิบงานเข้า-ออก
การเคลือ/ นย้าย
การเดินและหยิบสลับมือ
งานทีม/ มี ลู ค่า

2.1.4 การวิเคราะห์การเคลือ/ นไหวมือ (Two Hands Analysis)
จากนันH นํ าข้อมูลที/ได้มาวิเคราะห์ การเคลื/อนไหวมือในการทํางาน
ของพนักงาน โดยการสร้างมาตรฐานให้พนักงานทํางานสองมือ กล่าวคือ ไม่
มีมอื ใดมือหนึ/งว่างขณะทํางาน เช่น หยิบชิHนงาน, นํ าชิHนงานเข้าเครื/องจักร
เป็นต้น
2.1.5 การวิเคราะห์งานทีม/ มี ลู ค่าและไม่มมี ลู ค่า
ทําการวิเคราะห์งานที/มมี ูลค่า (Net Time of Value Added Work,
VA) และงานที/ไม่มมี ูลค่า (Net Time of Non-Value Added Work, NVA) ที/
เกิดขึHนในกระบวนการทํางาน แล้วทําการแยกงานที/มมี ูล ค่าและไม่มมี ูลค่า
ออกจากกัน และพยายามกําจัดงานทีไ/ ม่มมี ลู ค่าออกไป
ั
2.1.6 แสดงปญหาที
ต/ อ้ งทําการปรับปรุง
จากข้อมูลสภาพปจั จุบนั ทําให้พบปญั หาทีเ/ กิดขึนH ในสายการผลิตที/
ต้องทําการปรับปรุง เช่น ปญั หาการเอืHอมหยิบชิHนงานไกล การเดิน การรอ
คอย เป็ น ต้น จากนันH นํ าข้อ มูล ต่ างๆ มาวิเคราะห์เพื/อ หาแนวทางในการ
ั หาและเก็บ ข้อ มูล พืHน ฐานที/เกี/ย วข้อ งกับ สายการผลิต เพื/อ ใช้เป็ น
แก้ป ญ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

รูปที/ 3 ประเภทของงาน
2.2.2 วิเคราะห์จาํ นวนพนักงาน (Man Power)
เวลาในการทํางานตังH แต่ต้นกระบวนการหยิบมาประกอบ จนถึงนํ า
งานลงกล่องพร้อมส่งเข้าคลังเก็บสินค้า คือเวลาทังH หมดของงานหนึ/งตัวทีใ/ ช้
ในการผลิต เรียกว่า เวลาการทํางานสุ ทธิ (Net Time) ในการวิเคราะห์ว่า
สายการผลิตจะต้องใช้คนทังH หมดเท่าไหร่ ในการประกอบชินH งานให้เสร็จสิHน
คือการนํ าเวลาการทํางานสุทธิ (Net Time) มาหารกับเวลารอบการทํางาน
(Cycle Time) ดังสมการที 2

จํานวนพนักงาน =

เวลาการทํางานสุทธิ (วินาที)
(2)
เวลารอบการทํางาน (วินาที)

หลังการคํานวณจํานวนพนัก งาน (Man Power) พบว่า สายการประกอบ
คอยล์เย็นสามารถลดพนักงานจาก 5 คน เหลือ Y คนได้ หากมีการปรับปรุง
การผลิต ซึง/ จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) เพิม/ ขึนH
2.2.3 วิเคราะห์วธิ กี ารปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ทําการแยกปญั หาการเคลื/อนไหวในการทํางานของพนักงานแต่ละ
คน พร้อมทังH คิดวิธกี ารปรับปรุง โดยเน้ นไปที/การแก้ปญั หาการเอืHอมหยิบ
(Move) และการเอาชินH งานเข้าและดึงชินH งานออก (Setting and Discharge)
ทําให้ได้แนวทางในการปรับปรุงของพนักงานแต่ละคน ดังตารางที 1
ั
ตารางที/ 1 ปญหาและวิ
ธกี ารปรับปรุงของพนักงานแต่ละคน
ประเภทงาน
1

Move
Move

2

Move

4

การปรับปรุง

เอืHอมหยิบงานไกล
ปรับระยะรางส่งงาน
ตําแหน่งหยิบชินH งาน ทํากลไกรถส่งชินH งานใหม่
ไม่คงที/
เอืHอมหยิบงานไกล
ปรับระยะรางส่งงานให้ใกล้
มือมากขึนH
เสียเวลาหยิบชินH งาน
จุ่มนํHามัน

เปลีย/ นอุปกรณ์จุ่มนํHามัน

หยิบชินH งานจาก
เครือ/ งจักรยาก

ทําตัวดีดชินH งานอัตโนมัติ

Move

ตําแหน่งเครือ/ งจักร
ไม่เหมาะสม

สลับตําแหน่งเครือ/ งจักร

Setting

โยกเครือ/ งจักรหลาย
ขันตอน
H

ปรับกลไกเพือ/ ลดขันตอน
H
การผลิต

Move

หยิบชินH งานไกล

ปรับรางส่งชินH งานให้ใกล้
มือมากขึนH

Move

เสียเวลาพลิกชินH งาน

ทํา Jig ให้ทาํ งานได้โดย
ไม่ตอ้ งพลิกงาน

Move
3

ปัญหา

Discharge

2.2.4 การจัดสมดุลกระบวนการ (Balance Process)
ทําการปรับเปลีย/ นการทํางานในแต่ ละขันH ตอนการทํางานใหม่ โดย
พยายามจัดสมดุลให้พ นักงานแต่ ละคนมี Cycle Time ที/ใกล้เคีย งกัน จึงมี
ข้อ กําหนดให้พ นัก งานทําตาม New Standardized Work ที/กําหนดขึHน มา
ใหม่
3. ผลการดําเนิ นงานและการวิ เคราะห์ผล
3.1 การลดเวลารอบการทํางาน (Cycle Time) ของพนักงานแต่ละคน
จากการปรับปรุงการทํางานของพนักงานแต่ละคน สามารถสรุปผล
เวลารอบการทํางาน (Cycle Time) ที/ลดลงได้ดงั ตารางที 2 และแสดงเป็ น
Yamazumi Chart ได้ดงั รูปที 4 ซึ/งพบว่า สามารถลดรอบเวลาการทํางาน
ของพนักงานคนที/ 4 ได้มากทีส/ ุด จาก 31.1 วินาที เหลือ 21.8 วินาที ลดลง
9.3 วิน าที ถัดมาคือ พนัก งานคนที/ 2 ลดลง 4.1 วิน าที, พนักงานคนที/ 5
ลดลง 3.2 วิน าที, พนัก งานคนที/ 3 ลดลง 1.7 วิน าที และพนักงานคนที/ 1
ลดลง 1 วินาที ตามลําดับ โดยกระบวนการที/ 3 กลายเป็ นกระบวนการคอ
ขวด เวลารอบการทํางานคือ 28.5 วินาที
ตารางที/ 2 เปรียบเทียบเวลารอบการทํางานก่อนและหลังการปรับปรุง
เวลารอบการทํางาน (Cycle Time) (วินาที)
พนักงาน
ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง
เวลาทีล/ ดลง
1
22.8
21.8
1
2
26.9
22.8
4.1
3
30.2
28.5
1.7
4
31.1
21.8
9.3
5
28.3
25.1
3.2
เวลา (วินาที)
ATT = 41.6

5

Move

เสียเวลาส่งคืนกล่อง
เปล่า

ใช้รางส่งชินH งานแทนการ
ใช้กล่อง

Walk

ระยะเดินทํางานแต่
ละเครือ/ งไกล

ย้ายเครือ/ งไปไว้ในแนว
เดียวกัน

Setting

เอืHอมหยิบตัวยึด
ชินH งาน

ติดทีย/ ดึ ชินH งานด้วยสปริง

เอืHอมหยิบชินH งาน
ไกล

เปลีย/ นตําแหน่งรางส่งงาน
ให้หยิบง่ายขึนH

Move

เสียเวลาส่งคืนกล่อง
เปล่า

ใช้รางส่งชินH งานแทนการ
ใช้กล่อง

Walk

ระยะเดินทํางานแต่
ละเครือ/ งไกล

หมุนเครือ/ ง _ องศา ลด
ระยะการเดิน

Move

CT = 28.5

28.5
21.8

22.8

21.8

25.1

พนักงาน
รูปที/ 4 Yamazumi Chart หลังการปรับปรุง
3.2 การลดเวลาการทํางานสุทธิ (Net Time)
ผลจากการปรับปรุงลดงานไม่มมี ลู ค่าของพนักงานสายการผลิตทังH
^ คน ตังH แต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน \^^^ พบว่า สามารถลดเวลา

การทํางาน (Cycle Time, CT) ของพนักงานแต่ละคนได้ และ Actual Takt
Time (ATT) เพิ/ม ขึHน จาก 38.5 วิน าที เป็ น 41.6 วิน าที ส่ งผลให้เวลาการ
ทํางานสุทธิ (Net Time) ลดลงจาก X].^ วินาที เหลือ XX.Z วินาที คิดเป็ น
ร้อยละ XY.X
3.3 การเพิ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต (Productivity)
หลังการปรับปรุง พบว่าสามารถเพิม/ Productivity จาก XX.[ หน่วย
ต่อชัวโมงทํ
/
างาน (U / M.Hr) เป็ น X\.[ หน่ วยต่อชัวโมงทํ
/
างาน (U / M.Hr)
หรือคิดเป็นร้อยละ Z.[
3.4 การลดพืน* ทีในสายการผลิ ต (Area Saving)
จากการปรับปรุงสายการผลิต พบว่า มีผลพลอยได้ คือ สามารถลด
พืHนที/ลงจาก Y].Z ตารางเมตร เหลือ Y\.Z ตารางเมตร หรือคิดเป็ นร้อยละ
\.]
3.5 การลดต้นทุนการผลิ ต (Cost Down)
นอกจากการปรับปรุงสายการผลิต จะสามารถลดพืHนที/ได้แล้ว ยัง
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จากการจัดสมดุลงานใหม่ (Re-Balance) แล้ว
จัดทํา Standardized Work มาตรฐานในการทํางานใหม่ พบว่า สามารถลด
จํานวนพนัก งานในสายการผลิต ได้จ าก ^ คน เหลือ Y คน ซึ/งเมื/อ นํ ามา
คํานวน พบว่า สามารถลดต้น ทุน แรงงานได้ X\,^__ บาทต่ อ เดือ น หรือ
X^_,___ บาทต่อปี
3.6 แนวทางในการดําเนิ นการถัดไป
เมื/อ บัน ทึก ข้อ มูล เป็ น Yamazumi Chart พบว่ า Cycle Time ของ
สายการผลิตลดลงจากเดือนมิถุนายน จาก ]X.X วิน าที เหลือ \Z.^ วินาที
ซึ/งห่างจาก Actual Takt Time (ATT) ปจั จุบนั อยู่ท/ี YX.[ วินาที ดังแสดงใน
รูปที แนวทางการปรับปรุงถัดไปของทางแผนก คือ การจัดสมดุลงานใหม่
(Re-Balance) ขันH ตอนการทํางานในสายการผลิต และจัดทํามาตรฐานการ
ทํางาน (Standardized Work) ใหม่ เพื/อลดจํานวนพนักงาน (Man Power)
จาก ^ คน เหลือ Y คน ซึง/ จะทําให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพการผลิตมาก
ยิง/ ขึนH
4. สรุป
จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานสายการผลิต
คอยล์เย็น โดยใช้แ นวคิด คาราคุ ร ิ ไคเซ็น มาใช้ก ารปรับ ปรุ งกลไกของ
เครื/องจักร พบว่า พนักงานสามารถทํางานได้รวดเร็วและสะดวกมากยิง/ ขึHน
ส่งผลให้ลดเวลาทํางานรวมสุทธิได้รอ้ ยละ XY.X พืนH ทีก/ ารทํางานลดลงร้อยละ
\.] และประสิทธิภาพการทํางานเพิม/ ขึนH ร้อยละ Z.[ นอกจากนีHหลังจากทํา
การจัดสมดุลใหม่ พบว่าสามารถลดจํานวนพนักงานจาก 5 คน เหลือ 4 คน
ได้ ทําให้ต้นทุนค่าแรงงานลดลง X\,^__ บาทต่อเดือนหรือคิดเป็ น X^_,___

บาทต่ อปี และสําหรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง คือ ควรให้พนักงานใน
สายการผลิตเสนอความคิดเห็นเกีย/ วกับการปรับปรุงด้วย เนื/องจากพนักงาน
งานย่ อ มรู้ว่ า ลัก ษณะการทํ า งานแบบใดที/เหมาะสมและสะดวกต่ อ การ
ปฏิบตั งิ านของตนเอง และนําเอาความคิดเห็นนันH มาพิจารณาในการปรับปรุง
ต่อไป เพื/อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในการรองรับจํานวนการผลิตที/อาจ
เพิม/ ขึนH อีกในอนาคตอีกด้วย
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