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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีJ มีวตั ถุประสงค์เพืLอนําระบบการผลิตแบบลีน ซิ กซ์ ซิ กมา (Lean Six Sigma) มาประยุกต์ใช้ใน
การช่วยปรับปรุ งกระบวนการให้กบั สายการผลิตตัวอย่างและเพิLมกําลังการผลิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า ซึL งปัจจุบนั โรงงานสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ FF-600 ได้จาํ นวน 120 หน่วยต่อวัน แต่ลูกค้าต้องการ 150 หน่วย
ต่อวัน จึงต้องปรับปรุ งกระบวนการผลิตใหม่ โดยใช้ Lean Six sigma ซึL งจากการศึ กษาเวลาและวิเคราะห์ VSM
พบว่าเกิดกระบวนการคอขวดทีL กระบวนการเชืLอมด้วยคน ซึL งใช้เวลาในการทํางาน (Cycle Time) 360 วินาที ซึL ง
มากกว่าอัตราความต้องการในการผลิต (Takt Time) คือ 176 วินาที เนืL องจากการเชืLอมด้วยคนมียอดการผลิตไม่
สมํLาเสมอ ทางผูว้ ิจยั จึ งมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตใหม่โดยใช้เทคโนโลยีการเชืLอมด้วยหุ่ นยนต์ (Robot) ช่วย
ในการผลิตโดยปรับ Lay –Out สายการผลิตใหม่ ให้สามารถเพิLมกําลังผลิตจาก 120 หน่วยต่อวัน เป็ น 150 หน่วย
ต่อวัน ทําให้สามารถลดกระบวนการคอขวดกระบวนการเชืLอมด้วยคน จัดสมดุลการผลิต และสร้างงานมาตรฐาน
(Standardized Work) จากผลการวิจยั แสดงว่าสามารถเพิLมกําลังการผลิต จาก 120 หน่วยต่อวัน เป็ น 145 หน่วยต่อ
วัน คิดเป็ น 20.83% ซึL งมี Productivity จาก 3 หน่วย/ชัวL โมงแรงงาน เพิLมเป็ น 8.8 หน่วย/ชัวL โมงแรงงาน สามารถ
เพิLมมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ 2,943,000 บาทต่อปี
คําสําคัญ: ระบบการผลิตแบบลีน, ซิ กซ์ ซิ กมา, ผลิตภาพการผลิต
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Abstract
This aim of research is to apply Lean Six Sigma manufacturing system for improving of line production
sample process and for increasing the process quantity to complete the customer satisfaction. Nowadays, many
factories can manufacture FF-600 products up to 120 units/day but customers request 150 units/day. Therefore,
a new manufacturing process using Lean Six Sigma from evaluation of time and value stream mapping (VSM)
is improved in this research. The result reveals that a process of bottleneck using a manual welding process uses
cycle time 360 seconds more than Takt Time which uses 176 seconds. Because the total productivity of manual
frame welding is not fixed, Moreover, the new manufacturing process with adjusting Lay-Out of the
manufacturing system is improved by using robot welding technology in order to increase production capacity
from 120 units /day to 150 units/day that can reduce the process of bottleneck using the manual welding to
balance the process and build up the standardize work. The results show that the new process can increase
production capacity from 120 units/day to 145 units/day equal to 20.83%. The productivity increases from 3
units/labor hour to 8.8 units/labor hour, resulting in an increase of the productivity up to 2,943,000 bath/year.
Keywords: Lean Manufacturing, Six Sigma, Productivity
1. บทนํา
จากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั อุตสาหกรรมต่างๆ มากมายทีL ประสบปั ญหาจนกระทังL ปิ ดตัวลงเอง
จึงทําให้มีการแข่งขันรุ นแรงมากขึJนในอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึL งปั จจัยสําคัญทีL เป็ นตัวกําหนดทีLจะทําให้องค์กร
อยู่ร อดมี ส่ ว นแบ่ งการตลาดและการสร้ า งกํา ไรให้แ ก่ องค์กร ได้แ ก่ ต้นทุ นการผลิ ต คุ ณภาพ และเวลาทาง
ผูป้ ระกอบการจึงจําเป็ นต้องมีการจัดการการผลิต เพืLอทีL จะนําไปสู่เป้ าหมายอันได้แก่ ต้นทุนทีLตLาํ คุณภาพสู ง และ
ระยะเวลานําสัJน ซึL งปั จจุบนั Lean และ Six Sigma [1-7]ได้เป็ นทีL ยอมรับว่าเป็ นแนวทางสนับสนุนการพัฒนาผลิต
ภาพทัวL ทัJงองค์กรโดยมุ่งการปรับปรุ งกระบวนการ ซึL งส่ งผลต่อการลดต้นทุนจากความสูญเปล่าและการยกระดับ
คุณภาพ สําหรับ แนวทาง Six Sigma จะมุ่งเน้นการลดความผันแปรและปรั บปรุ งค่าผลผลิ ตในกระบวนการ
(Process Yield) ด้วยการใช้เครืL องมือทางสถิติสาํ หรับการแก้ปัญหา (Statistical Tools) ส่ วนแนวทางลีนจะมุ่งการ
ลดความสู ญเปล่าและปรับปรุ งการไหลให้เกิดความต่อเนืL อง แต่องค์กรชัJนนําหลายแห่ งทีL ได้นาํ แนวทางของลี น
หรื อ Six Sigma ไปดําเนิ นการพบว่าแนวทางทัJงสองนีJ มีขอ้ จํากัด ดังเช่น โครงการ Six Sigma จะมุ่งการขจัดของ
เสี ย (Eliminate Defect) แต่ไม่กาํ หนดแนวทางกระบวนการไหลอย่างเหมาะสมทีL สุด ซึL งการบูรณาการ Lean กับ
Six Sigma ในการผลิตจะสนับสนุนต่อการลดต้นทุนและสร้างผลตอบแทนให้กบั ธุรกิจสู งสุ ด
ในกรณี ศึกษาได้ใช้ขอ้ มูลโรงงานผลิตพัดลมอุตสาหกรรม ซึL งปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์พดั ลมโครงโลหะ FF-600
สามารถผลิตได้จาํ นวน 120 หน่วย/วัน แต่ลกู ค้าต้องการ 150 หน่วย/วัน ทําให้ไม่เพียงพอสําหรับความต้องการของ
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ลูกค้า จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงต้องปรับปรุ งกระบวนการผลิตใหม่ โดยใช้เทคนิ ค Lean Six sigma 5 ขัJนตอน
ประกอบด้วย การกําหนด การวัด/การประเมิน การวิเคราะห์/ตรวจสอบข้อมูล/ การหาทางปรับปรุ งแก้ไข และการ
ควบคุม มาควบคุมการผลิตและควบคุม คุณภาพเพืLอให้ได้ปริ มาณผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
และ ควบคุมกระบวนการผลิตโดยการแก้ปัญหาทีการลดกระบวนการเชืL อมด้วยคน และจัดสายการผลิตใหม่เพืLอ
เพิLมประสิ ทธิ ภาพการเชืL อมของหุ่นยนต์ (Robot) ให้เต็มประสิ ทธิ ภาพเพืLอความคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อไป
2. การดําเนินงานวิจยั
ทางผูว้ ิ จัย ได้อ อกแบบและระบุ ขJ ัน ตอนในการการดํา เนิ น การการผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ัท เพืL อ ใช้
ปรั บปรุ งกระบวนการผลิตให้เพี ยงพอและสอบคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตามหลักทฤษฎีของ Lean Six
Sigma ดังแสดงขัJนตอนการดําเนินการ Lean Six Sigma ดังแดสงในรู ปทีL 1

รู ปทีL 1 ขัJนตอนการดําเนินการ Lean Six Sigma
2.1 การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ เป้ าหมาย
โรงงานทีLเป็ นกรณี ศึกษาเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ประเภทพัดลมทีLใช้ในอุตสาหกรรม มีผลิตภัณฑ์หลาย
ผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในรู ปทีL 2 ทางผูว้ ิจยั จึงพิจารณาเลือกเป้ าหมายมาทําการวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ทีL
มี ป ริ มาณความต้อ งการสู งสุ ด และผลิ ต ภัณ ฑ์ทีL มี กํา ลัง การผลิ ต ไม่ เ พี ย งพอ จากการศึ กษากระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆของทางบริ ษทั พบว่าผลิตภัณฑ์พดั ลม FF มีปริ มาณความต้องการสิ นค้ามากทีLสุด และเมืLอแยก
ย่อยรุ่ นผลิตภัณฑ์พดั ลม FF พบว่า พัดลม FF ขนาด 24 นิJว (FF-600) มีปริ มาณความต้องการสิ นค้ามากทีL สุด ดัง
แสดงปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ดของบริ ษทั ในรู ปทีL 3 โดยพัดลม FF มีลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ดงั แสดง
ในรู ปทีL 4 ซึL งปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์ FF-600 มีกาํ ลังการผลิต 120 หน่ วยต่อวัน แต่ลูกค้ามีความต้องการ 150 หน่วยต่อ
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วัน ซึL งทางบริ ษทั ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ทางผูว้ ิจยั จึงเลือกผลิตภัณฑ์พดั ลม FF-600
มาทําการวิเคราะห์เพืLอเพิLมปริ มาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

รู ปทีL 2 ปริ มาณความต้องการของผลิตภัณฑ์ต่อปี ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของบริ ษทั

รู ปทีL 3 ความต้องการของผลิตภัณฑ์พดั ลม FF ในแต่ละรุ่ น

รู ปทีL 4 ผลิตภัณฑ์พดั ลม FF

2.2 การวิเคราะห์ ปัญหา
ในการผลิตผลิตภัณฑ์พดั ลม FF-600 มีขJนั ตอนการผลิต ดังแสดงแผนภาพการไหลกระบวนการผลิตในรู ป
ทีL 5 ซึL งจากการวิเคราะห์ VSM และการจัดสมดุลการผลิต [8-10] ดังแสดงการวิเคราะห์ VSM ของผลิตภัณฑ์ FF600 ในรู ปทีL 6 พบว่ากระบวนการเกิดคอขวดทีLกระบวนการเชืLอมด้วยคน ซึL งกระบวนการเชืLอมด้วยคนใช้เวลา 360
วินาที ซึL งมากกว่า Takt Time คือ 176 วินาที ดังแสดงภาระงานของขัJนตอนต่างๆในการผลิตพัดลม FF-600 ในรู ป
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ทีL 7 ซึL งไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ และจากการศึกษายอดผลิตต่อวันพบว่ากระบวนการเชืLอมโครง
มีปริ มาณการผลิตต่อวันไม่สมํLาเสมอ ดังแสดงในรู ปทีL 8 เนืLองจากกระบวนการผลิตต้องใช้พนักงานในการทํางาน
ถึง 5 คน ถ้าหากมีพนักงานหยุดหรื อลาออกจะส่ งผลให้กาํ ลังการผลิตลดลง

รู ปทีL 6 VSM ของพัดลม FF-600

รู ปทีL 5 แผนภาพการไหลกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์พดั ลม FF-600

รู ปทีL 7 ภาระงานต่างๆของขัJนตอนการผลิตพัดลม FF-600

รู ปทีL 8 ปริ มาณการผลิตจากกระบวนการเชืLอมโครงพัดลม FF-600 ประจําเดือน
18
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3. การแก้ ไขปัญหาและปรับปรุ งกระบวนการผลิต
จากข้อมูลทีL ได้ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ FF-600 พบว่า มีความต้องการการผลิ ตสู งสุ ด 3,650
หน่ วยต่อเดือน มี Lead Time คือ 9 วัน 20 นาที (จากการวิเคราะห์ VSM) และ Takt Time คือ 176 วินาที ซึL งไม่
ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้า ทางผูว้ ิ จัย จึ งจะแก้ปั ญ หาทีL ก ารลดกระบวนการเชืL อ มด้ว ยคนและจัด
สายการผลิตใหม่ เพืLอเพิLมประสิ ทธิภาพการเชืLอมของหุ่นยนต์ (Robot) ให้เต็มประสิ ทธิภาพ
3.1 การเพิมb ประสิ ทธิภาพการผลิต และลดเวลาการผลิต โดย Lean Manufacturing
ทางผูว้ ิ จัย จึ งได้ท ํา การวาง Lay-Out
การผลิ ต ของหุ่ นยนต์ (Robot) ใหม่ โดยการออกแบบ
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Robot) ใหม่ ให้ทาํ งานสอดคล้องกับอุปกรณ์เสริ มทีLสร้างขึJนให้กบั กระบวนการเชืL อม
โดยหุ่ นยนต์ (Robot) ให้สามารถทํางานได้ดียLิงขึJน ได้แก่ สร้างโต๊ะทํางานเชืL อมตะแกรง 1 ตัว สร้างทีLวางตะแกรง
แบบหมุน 1 ตัว ทํารางคู่โครงทีL เชืL อมเสร็ จแล้ว 2 ตัว และทําโต๊ะวางแขนโครง 2 ตัว ดังแสดงในใบแสดงการ
ทํางานงานมาตรฐานของกระบวนการเชืL อมโครงด้วยหุ่นยนต์ (Robot) ในรู ปทีL 9 และแสดงการติดตัJงและทํางาน
จริ งของกระบวนการเชืLอมด้วยหุ่ นยนต์ (Robot) ในรู ปทีL 10

รู ปทีL 9 การทํางานตามมาตรฐานของกระบวนการเชืLอม
โครงด้วยหุ่นยนต์ (Robot)

รู ปทีL 10 การติดตัJงและการเชืL อมด้วยหุ่นยนต์

จากนัJนมาทําการวิเคราะห์ SAN TEN SET พบว่าหุ่ นยนต์ (Robot) มีเวลาการทํางาน 256 วินาที และเวลา
การรอคอยงาน คือ 38 วินาที ส่ วนของการเชืLอมด้วยคนพบว่ามีเวลาทํางาน 260 วินาที และมีเวลาการรอคอยงาน
70 วินาที โดยการเชืL อมโครงด้วยหุ่ นยนต์ (Robot) มีกาํ ลังการผลิตเพิLมขึJนเป็ น 145 ชุดต่อวัน (08.00-17.00 น. รวม
440 นาที) เมืLอมาวิเคราะห์สมดุลการผลิตหลังการปรับปรุ ง พบว่า Cycle Time ของงานเชืLอมด้วยคนลดลงตํLากว่า
Takt Time ดังแสดงในรู ปทีL 11 และ Cycle Time ของ Robot มีค่าใกล้กบั Takt Time แสดงว่าหุ่ นยนต์ (Robot)
สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และเมืLอวิเคราะห์ VSM พบว่า Lead Time ลดลงจาก 9 วัน 20 นาที เหลือ
9 วัน 13 นาที ดังแสดง ในรู ปทีL 12
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รู ปทีL 11 ภาระงานต่างๆของขัJนตอนการผลิต
พัดลม FF-600 หลังปรับปรุ ง

รู ปทีL 12 VSM ของผลิตภัณฑ์พดั ลม FF-600
หลังการปรับปรุ ง

3.2 การแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่ างยังb ยืนด้วย Lean Six Sigma
จากการการเพิLมประสิ ทธิ ภาพการผลิต และลดเวลาการผลิต ของกระบวนการเชืLอมด้วยหุ่ นยนต์ (Robot)
จนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ FF -600 ได้ตามเป้ าหมายแล้ว แต่พบว่ายังเกิดปั ญหาในกระบวนการเชืL อมด้วยหุ่ นยนต์
(Robot) คือ เกิดปัญหาการเชืLอมทะลุ เชืLอมชิJนงานไม่ตรงตําแหน่ง และเชืL อมชิJนงานไม่ติดดังแสดงในรู ปทีL 13 ทาง
ผูว้ ิจยั จึ งวิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องและผลกระทบ (FMEA) [11] ของปั ญหาจากการเชืL อมด้วยหุ่ นยนต์ (Robot) โดย
ลําดับ ความสําคัญของข้อผิดพลาดและนํา มาประเมินค่าดัชนี ความเสีL ยง (RPN) ได้ค่าดัชนี ความเสี ยงของปั ญหา
แนวเชืL อมทะลุ แนวเชืL อมไม่ตรงตําแหน่ง และแนวเชืL อมไม่ติดคือ 175, 140 และ 280 ตามลําดับ ทางผูว้ ิจยั จึงเลือก
ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาแนวเชืLอมไม่ติด ดังแสดงการวิเคราะห์ FMEA และค่า RPN ในตารางทีL 1

รู ปทีL 13 ปัญหาจากการเชืL อมด้วย Robot 1. แนวเชืLอมทะลุ 2. แนวเชืL อมไม่ตรงตําแหน่ง 3. แนวเชืL อมไม่ติด
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ตารางทีL 1 การวิเคราะห์ FMEA ของการเชืL อมด้วยหุ่นยนต์ (Robot)
Potential Failure Modes and Effects Analysis (Process FMEA)

FF-600
Item
Model Year(s) / Vehicle(s)
Core Team

Welding
ROBOT

แนวเชือL ม
สมบูรณ์

Potential Effect(s) of
Failure

Serverity

Potential Failure
Process
Requirement
Step/Function
Mode

Classification

Process Responsibility
Key Date

แนวเชือL มทะลุ

ชินJ งานเสียรูปร่าง ไม่ตดิ กัน

5

เดินแนวเชือL มยาวเกินไป/
ไฟไม่คงทีL

5

แนวเชือL มไม่ตดิ

ชินJ งานเสียรูปร่าง ไม่ตดิ กัน

5

ลวดไม่ละลาย/ไฟไม่คงทีL

4

แนวเชือL มไม่ตรง
ตําแหน่ ง

ชินJ งานเสียรูปร่าง ไม่ตดิ กัน

5

ชินJ งานไม่ได้ขนาด/การ
บิดเบีJยวของชินJ งาน/

8

Potential Cause(s)/
OCC
Mechanism(s)of Failure

Current Process control
Controls
Controls
Prevention Detection
ทุกชินJ ด้วย
สายตา
ทุกชินJ ด้วย
สายตา
ทุกชินJ ด้วย
สายตา

Det RPN
7

175

7

140

7

280

เพืLอให้ระบบการวัดมีความแม่นยําและน่าเชืLอถือ จึงใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System
Analysis, MSA) เพืLอหาความคลาดเคลืLอนของเครืL องมือวัด (GR&R) ของเวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ ทีLใช้เป็ นเครืL องมือ
วัด ความกว้างกระจัง เพืLอยืนยันระบบวัด พบว่ามีค่า GR&R = 8.65% ซึL งมีค่าน้อยกว่า 10 % แสดงว่าสามารถ
ยอมรับผลจากระบบวัดได้
จากนัJนทําการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต (Process Capability) วิเคราะห์ความกว้าง
กระจังของกระบวนการปัJ มก่อนปรับปรุ ง เมืLอพิจารณาจากกราฟ Normal Probability Plot พบว่าข้อมูลเป็ นการ
แจกแจงแบบปกติ มีค่าขีดความสามารถของกระบวนการในระยะสัJน (Cpk) เท่ากับ -1.52 แสดงว่าชิJ นส่ วน
ดังกล่าวไม่สามารถควบคุมการผลิตได้ เนืL องจากความกว้างกระจังกว้างกว่าขนาดกําหนดทําให้ขอบประกบของ
กระจังไม่ติดกัน ส่ งผลให้เชืLอมไม่ติด ดังแสดงในรู ปทีL 14 A และ 14 B เมืLอนําปั ญหามาวิเคราะห์เพืLอหาสาเหตุของ
การเชืL อ มไม่ ติด เกิ ด ขึJ นเนืL องจากระยะฉากของกระจังไม่ส มํLา เสมอ และเวลาในการกดแช่ แม่ พิ มพ์สJ ั นเกิ นไป
เนืL องจากลิ มิตสวิท ช์ไ ม่ส ามารถตัJงค่ าความหน่ วงเวลาได้เหมาะสม จึ งแก้ไขปั ญ หาโดยการเปลีL ย นจากการใช้
Limited Switch ในการควบคุมเวลาในการกดปั มแช่เป็ น Pressure Switch แทน พบว่าไม่เกิดปั ญหากระจังไม่ได้
ขนาด แล้วนํากระบวนการปัมกระจังทีLผา่ นแก้ไขแล้วมาวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต อีกครัJง
พบว่ามีค่าขีดความสามารถของกระบวนการในระยะสัJน (Cpk) เท่ากับ 0.92 ส่ งผลให้มีโอกาสเกิดปัญหา
เชืLอมไม่ติดเหลือเพียง 0.8% และสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ ดังแสดงในรู ปทีL 14 C
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A

B

C

รู ปทีL 14 ค่า A. ขอบประกบกระจังไม่ติดกัน (Cpk = -1.20)
B. ความกว้างกระจังไม่ได้ขนาด (Cpk = -1.52) และ C. กระจังหลังการปรับปรุ ง (Cpk = 0.92)

ตารางทีL 2 FMEA จากการกําหนดมาตรฐานเครืL องปั มใหม่
Potential Failure Modes and Effects Analysis (Process FMEA)
Responsibility &
Action Result
Recommended
Target
Action(s)
Action Taken
Sev. Occ.
Completion Date
ปรับแก้เครืL องปัม
ชิJนงานกระจังได้ขนาดตาม
Lean Team
6
3
กระจัง
กําหนด
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5

90
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จากนัJนทําการกําหนดมาตรฐานเครืL องปั มใหม่ แล้วนํามาวิเคราะห์ FMEA พบว่า ดัชนี RPN ลดลงจาก
280 เหลือ 90 ดังแสดงตารางทีL 2 แสดงว่าสามารถควบคุมการปั มกระจังได้ขนาดตามกําหนด ส่ งผลให้ไม่เกิด
ปัญหาการเชืLอมไม่ติด การเชืLอมทะลุ และการเชืLอมไม่ตรงตําแหน่ง
4. สรุ ปผลการวิจยั
จากการปรับปรุ งกระบวนการผลิตพัดลม FF-600 โดยการประยุกต์ใช้ Lean Six Sigma สามารถเพิLมมูลค่า
ให้กบั บริ ษทั โดยเพิLมปริ มาณการผลิ ต จาก 120 หน่ วยต่ อวัน เพิL มขึJ นเป็ น 145 หน่ วยต่ อวัน คิ ดเป็ น 20.83% มี
Productivity จาก 3% เพิLมเป็ น 8.8% สามารถเพิLมมูลค่าได้ 2,943,000 บาทต่อปี โดยแบ่งเป็ นรายการดังนีJ 1. สามาร
เพิLมมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก 11,880,000 ต่อปี เพิLมขึJ นเป็ น 14,355,000 บาทต่อปี คิ ดเป็ น 20.83% 2. สามารถลด
ค่าแรงงานพนักงานเชืLอมจาก 480,000 บาทต่อปี ลงลงเหลือ 192,000 บาทต่อปี คิดเป็ น 60% และ 3. สามารถลดค่า
ทํางานนอกเวลา (OT) จาก 216,000 บาทต่อปี ลดลงเหลือ 36,000 บาทต่อปี คิดเป็ น 83.33 %
อย่างไรก็ตามการนําแนวคิ ดลี นมาประยุ กต์ใช้เพืL อให้ประสบผลสําเร็ จตามวัตถุป ระสงค์นJ นั ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงขององค์กรจะต้องให้ความสําคัญและให้การสนับสนุนอย่างจริ งจังถึงจะสําเร็จได้
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