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 ในการทําวิจัยคร้ังนี้ ไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากทานผูบริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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 และสุดทาย งานวิจัยคร้ังนี้จะสําเร็จลงมิได หากไมไดรับการสนับสนุนจากคณะผูบริหาร
ของสถานประกอบการท่ีไดใหความรวมมือในการใหขอมูลโดยการสัมภาษณและตอบ
แบบสอบถาม  
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงาน

หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิต 2) เพื่อ
ศึกษาความแตกตางระหวางความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใชในดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตในแตละลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของ
พนักงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ ขนาดกิจการและประเภทของสถานประกอบการ 
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธและความมีอิทธิพลรวมกันระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับ
ของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ ขนาดกิจการและประเภทของสถานประกอบการท่ี
มีตอความความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช  
 ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากบริษัทท่ีเขารวมโครงการพัฒนา
ระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 25 ราย ผล
การศึกษาท่ีสําคัญ พบวา ระดับความพึงพอใจโดยเฉล่ียของพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุม
งานและพนักงานระดับปฏิบัติการหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานของ
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูงโดยเรียงลําดับตามความพึงพอใจ
ของพนักงาน ลําดับท่ี 1 คือ ดานส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 2 คือ ดานความปลอดภัย ลําดับท่ี 3 คือ ดาน
การสงมอบ ลําดับท่ี 4 คือ ดานตนทุนและดานคุณภาพ ลําดับท่ี 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ ลําดับท่ี 
7 คือ ดานจริยธรรม ความสัมพันธขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ 
พบวา ความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของ 
พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อพนักงานเปนลําดับท่ี 1 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือ
องคประกอบเพ่ือผูบริโภคและลําดับท่ี 3 คือ เพื่อสังคม ระดับของพนักงานท่ีแตกตางกันความพึง
พอใจของพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานและพนักงานระดับปฏิบัติการหลังจากนําระบบ
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Abstract 
The objectives of the research are: 1) To study employee satisfaction after TPS implementation in 
each aspects of productivity rising 2) To study difference in employee satisfaction after TPS 
implementation in factors of productivity rising in terms of population characteristics (i.e. 
position ranking, gender, age, education background, experience, enterprise size and types of 
enterprise) 3) To study relation and interaction between population characteristics (i.e. position 
ranking, gender, age, education background, experience, enterprise size and types of enterprise) 
influencing employee satisfaction after TPS implementation. 

All data were collected through questionnaire from 25 companies joining in TPS 
development project of Thailand Automotive Institute in Bangkok Metropolitan. The results 
demonstrate that average satisfaction of leaders/supervisors and operators after TPS 
implementation in each aspects productivity rising is rather high. The following satisfaction level 
can range between high and low factors: environment, safety, delivery, cost and quality, morale 
and ethics. 

Regarding the relation among factors of productivity rising toward stakeholders, 
employee satisfaction ranges between the most and least factors which are employee, consumer 
and society, respectively. With different position ranking, including significant level of 0.05, 
there is no difference of satisfaction of leaders/supervisors and operators after TPS 
implementation in each aspects of productivity rising. Also, with relation to gender, age, 
education background, experience, enterprise size and types of enterprise, there is no difference of 
employee satisfaction after TPS implementation associated with factors of productivity rising. 
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Consequently, population characteristics (i.e. position ranking, gender, age, education 
background, experience, enterprise size and types of enterprise) have no relation with employee 
satisfaction after TPS implementation. In addition, enterprise executives satisfy TPS 
implementation in each aspect of productivity rising which are ranked between the most and least 
satisfaction as follows: delivery, cost, quality, safety, morale, environment and ethics. Regarding 
satisfaction executives in factors of productivity rising toward stakeholders, it indicates that 
consumer factors rank first while employee and society factors rank second. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนตในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมหน่ึง ท่ีมี

ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังในดานการผลิต การตลาด การจางงาน การ
พัฒนาเทคโนโลยี และความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ อีกหลายประเภท ในดานการ
ลงทุน ประเทศไทยเปนศูนยรวมของผูผลิตยานยนตท่ัวโลก ท้ังคายญ่ีปุน ยุโรป และอเมริกาเหนือ 
และเปนฐานการผลิตรถปกอัพและรถจักรยานยนตอันดับตนของโลก 

จากขอมูลรายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมคาดวา
อุตสาหกรรมรถยนต ในป พ.ศ. 2554 จะมีการขยายตัวสูงเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง สําหรับตลาดภายในประเทศ คาด
วาจะมีการนํารถยนตรุนใหมออกสูตลาดมากข้ึน ในขณะท่ีตลาดสงออกคาดวาจะยังสามารถสงออก
รถยนตไปในตลาดหลักของยานยนตแตละประเภทไดอยางตอเนื่อง โดยพบวาในป พ.ศ. 2553 ยอด
รวมของการผลิตเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2552 ถึงรอยละ 62.10 ในขณะท่ีการสงออกเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 
2552 ถึงรอยละ 66.18  
 
ตารางท่ี 1.1 แสดงจํานวนและรอยละการเปล่ียนแปลงของการผลิต การจําหนายและการสงออก
รถยนตตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 2553 

อุตสาห 
กรรม
รถยนต 

ป พ.ศ. 

2550 
รอยละการ
เปล่ียนแปลง 2551 

รอยละการ
เปล่ียนแปลง 2552 

รอยละการ
เปล่ียนแปลง 2553 

รอยละการ
เปล่ียนแปลง 

การผลิต 1,287,346 8.36 1,394,029 8.29 999,378 -28.31 1,620,000 62.10 

การจําหนาย 631,251 -7.46 614,078 -2.72 48,871 -92.04 750,000 1,434.65 

การสงออก 690,100 1,671.03 776,241 12.48 535,563 -31.01 890,000 66.18 

รายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําเดือนมกราคม 2554 กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตจัดเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีรัฐบาลใหการ

สนับสนุน   เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตซ่ึงไทย
เปนฐานการผลิตขนาดใหญท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลก และมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ
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อยางไรก็ตาม จากสภาพการแขงขันทางธุรกิจท่ีสูงข้ึนประกอบกับความตองการของ
ผูบริโภคท่ีมีสวนสําคัญตอการอยูรอดของธุรกิจ ดังนั้นกลยุทธในการบริหารและการจัดการผลิตท่ีดี
และมีประสิทธิภาพจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่งเพื่อใหธุรกิจสามารถบรรลุสูชัยชนะในการแขงขัน ไม
วาในดานตนทุนการผลิตท่ีต่ําและคุณภาพท่ีลูกคาพึงพอใจ ดังนั้นหลักการบริหารจัดการตางๆ จึงถูก
นํามาใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต แนวคิดของการผลิตโดยไมมีความสูญเปลาหรือแนวคิด
ของระบบการผลิตแบบโตโยตา จึงเปนแนวคิดหนึ่งท่ีผูบริหารอุตสาหกรรมในโลกสวนใหญให
ความสนใจมากในปจจุบัน และมีแนวโนมท่ีจะนําแนวคิดของหลักการผลิตแบบโตโยตามาใชมาก
ข้ึน เนื่องจากเปนท่ีทราบกันดีวาแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนระบบการผลิตท่ีมุงเนน
หรือยึดหลักการ “การผลิตตามความตองการของลูกคาโดยพยายามลดและกําจัดความสูญเปลา 
(Waste) จากทรัพยากรในการผลิตและกระบวนการผลิต” ซ่ึงตั้งอยูบนหลักของการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง (Continuous Improvement) โดยมีทรัพยากรมนุษยเปนพลังปจจัยใหเคล่ือนไหวไปสู
ความสําเร็จ ความรูความสามารถของพนักงานผูเปนบุคลากรเปนส่ิงสําคัญในองคกรในการที่จะ
ดําเนินงานใหองคกรไปสูผลสําเร็จ  การท่ีจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถาน
ประกอบการไดอยางประสบความสําเร็จจึงข้ึนอยูกับพนักงานในสถานประกอบการดวย โดยเม่ือ
พนักงานจะทํางานเปล่ียนไปจากปกติพนักงานจะคิดวาจะไดอะไรจากการกระทํานั้นหรือการ
คาดคิดวาอะไรจะเกิดข้ึน พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากข้ึนเม่ือคิดวาการกระทํานั้นนําไปสู
ผลลัพธบางประการท่ีพนักงานมีความพึงพอใจ แตถาพนักงานคิดวาการทํางานท่ีเปล่ียนไปจากปกติ
นั้นไมไดตอบสนองตอความคาดหวังของพนักงาน เขาก็ไมเห็นความจําเปนของการทํางานเพ่ิมข้ึน
หรือการทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตองการท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบ
ของระบบการผลิตแบบโตโยตาท่ีมีตอองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตในมุมมองของพนักงาน
โดยเฉพาะในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต โดยผูวิจัยจะทําการศึกษา
ในดานองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต 7 ประการ คือ  คุณภาพ (Quality) ตนทุน (Cost) การสง
มอบ (Delivery) ความปลอดภัย (Safety) ขวัญกําลังใจ (Morale) ส่ิงแวดลอม (Environment) และ
จริยธรรม (Ethics) ซ่ึงจากองคประกอบ 7 ประการดังกลาว นั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ
ผูเกี่ยวของตางๆ คือ  คุณภาพ ตนทุน การสงมอบ เพื่อผูอ่ืน หมายถึง คนท่ีรับของหรืองานตอจาก
สถานประกอบการ และลูกคาท่ีซ้ือสินคาหรือบริการ ความปลอดภัย ขวัญและกําลังใจ เพื่อตัว
พนักงาน และ จริยธรรม ส่ิงแวดลอมเพื่อสังคม 
 
 

DPU



 3

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ

ดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิต  
2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ

โตโยตามาใชในดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตในแตละลักษณะทางประชากร 
ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ ขนาดกิจการและ
ประเภทของสถานประกอบการ  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธและความมีอิทธิพลรวมกันระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก 
ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ ขนาดกิจการและประเภทของสถาน
ประกอบการที่มีตอความความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ลักษณะของพนักงาน 
    - ระดับของพนักงาน 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - การศึกษา 
    - ประสบการณ 
ลักษณะของสถานประกอบการ 
    - ขนาดกิจการ 
    - ประเภทสถานประกอบการ 

ความพึงพอใจตอระบบการ
ผลิตแบบโตโยตาในดาน

องคประกอบการเพิ่มผลผลิต 
    - Q: Quality 
    - C: Cost 
    - D: Delivery 
    - S: Safety 
    - M: Morale 
    - E: Environment 
    - E: Ethics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความพึงพอ

ความพึงพอ

ใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดาน
ขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของสถาน
ประกอบการ 

2. ใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดาน
ขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละลักษณะของพนักงาน 
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3.  ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และ
ขนาดกิจการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจาก
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 

 
1.4 นิยามศัพท 
       ความพงึพอใจ คือ ความรูสึก รัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของพนักงานตอส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง 
       ระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System) คือ ระบบการผลิตของ Toyota ท่ียึด
หลักการผลิตโดยท่ีไมใหมีสินคาเหลือ 
        องคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ ประกอบดวย 

1. Q: Quality (คุณภาพ) หมายถึง ความเหมาะสมกับการใชงาน (Juran, 1979) การเปนไป
ตามความตองการ หรือสอดคลองกับขอกําหนด  

2. C: Cost (ตนทุน) หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการกอสินคาคงคลังข้ึนในกระบวนการ
ผลิตเพื่อการตอบสนองความตองการแกลูกคา 

3.  D: Delivery (การสงมอบ) หมายถึง เวลาท่ีใชในการตอบสนองความตองการของลูกคา 
อันเกิดข้ึนในกระบวนการเพ่ือการสงมอบสินคาแกลูกคา  

4. S: Safety (ความปลอดภัย) หมายถึง สภาวะการทํางานท่ีปราศจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 
ความเจ็บปวด ความสูญเสีย 

5. M: Morale (ขวัญและกําลังใจในการทํางาน) หมายถึง ขวัญและกําลังใจของพนักงานท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมของพนักงานในการทํางาน  

6. E: Environment (ส่ิงแวดลอม) หมายถึง การสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพราะเม่ือมี
ปญหาส่ิงแวดลอมเกิดข้ึน จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

7. E: Ethics (จริยธรรม) หมายถึง การมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจโดยไมเอารัดเอา
เปรียบผูอ่ืน  

      อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต หมายถึง สถานประกอบการท่ีทําการผลิตช้ินสวนหรือ
สวนประกอบของยานยนต  
      ระดับของพนักงาน หมายถึง ระดับความรับผิดชอบของบุคคลท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในกิจการ
งานนั้น ซ่ึงแบงเปน 3 ระดับ 

1) พนักงานระดับบริหาร (Manager/Assistance  Manager) หมายถึง ผูท่ีมีหนาท่ีในการ
บริหารจัดการหรือวางกลยุทธ ท้ังดานงานและดานคน รวมถึงการสรางแรงจูงใจและกระตุน
การทํางานของทีมงาน 
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2) พนักงานระดับหัวหนางาน (Group Leader /Team Leader) หมายถึง ผูทําหนาท่ี
ควบคุมการปฏิบัติงาน 

3) พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operator) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานตามคําส่ังของหัวหนางาน
ในสายการผลิต 
ประสบการณการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เคยมีการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา 

      ขนาดของอุตสาหกรรม   หมายถึง การจําแนกขนาดของอุตสาหกรรมโดยเกณฑท่ีใชในการวัด
คือ ทรัพยสินการลงทุน โดยจําแนกดังนี้  
             อุตสาหกรรมขนาดใหญ   หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุนเกิน 200 ลาน
บาท 
             อุตสาหกรรมขนาดกลาง   หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 51 - 200 
ลานบาท 
             อุตสาหกรรมขนาดยอม   หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50 
ลานบาท 

      ประเภทสถานประกอบการ หมายถึง การจําแนกประเภทของสถานประกอบการ แบงจาก
รูปแบบของผลิตภัณฑท่ีทําการผลิตของสถานประกอบการ โดยจําแนกเปน 2 ประเภท คือ 

1) ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต หมายถึง สถานประกอบการท่ีทําการผลิตช้ินสวนหรือ
สวนประกอบของยานยนต 

2) อุตสาหกรรมสนับสนุน หมายถึง  สถานประกอบการท่ีทําการผลิตช้ินสวนท่ีเปนการ
สนับสนุนผูผลิตช้ินสวนยานยนต 

 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาในกลุมผูผลิตช้ินสวนยานยนตและอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีเขา
รวมโครงการพัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 66 บริษัท รวบรวมจากรายช่ือ (12 กุมภาพันธ 2554) 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูประกอบการที่มีแนวโนมถึงการนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในสถานประกอบของตนเองในอนาคต 

2. สามารถนําผลท่ีไดจากการวิจัยนํามาใชประกอบในการเรียนการสอนของภาควิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนใหนักศึกษาในสาขาวิชาเขาใจและประยุกตใชในระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา  

DPU



บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ภายใตสภาวะการแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงข้ึนในปจจุบันทําใหภาคธุรกิจในประเทศไทย
จําเปนตองแสวงหาวิธีการตางๆ เพื่อนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการตอสูทางธุรกิจกับคูแขง เพื่อให
ธุรกิจของตนเองอยูรอด องคกรตางๆ จึงมีการนําหลักการบริหารและจัดการระบบการผลิตท่ี
หลากหลายและแตกตางกันมาใช จากในอดีตท่ีเนนการผลิตคราวละมากๆ ปจจุบันไดมีการพยายาม
ประยุกตใชแนวคิดจากระบบการผลิตแบบโตโยตา โดยมีวัตถุประสงคท่ีสามารถจะตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการบริหารเวลาและการ
ทํางานเพื่อลดความสูญเปลา โดยมีหลักการที่สําคัญคือ การลดชวงเวลาโดยการกําจัดทุกส่ิงทุกอยาง
ท่ีไมมีมูลคาเพิ่มหรือความสูญเปลา ซ่ึงจากแนวคิดของระบบการผลิตคราวละมากๆ จะนํามาซ่ึงการ
ผลิตท่ีมากเกินไปจนกระท่ังกลายเปนสินคาท่ีสะสมเก็บไวในคลังสินคาซ่ึงถือเปนความสูญเปลา 
              ในสวนของการวิจัยในคร้ังนี้ เปนการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตโดยมีแนวคิด ทฤษฎี  ท่ี
เกี่ยวของอยูพอสมควร ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาและคนควาทฤษฎี ความรูท่ีเกี่ยวของมาเปนกรอบใน
การศึกษาดังนี้ 
 

         แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
        2.1 แนวคิดของการเพ่ิมผลผลิตและองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต 
        2.2 กรอบและแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา 
        2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน 
        2.4 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต 

การเพ่ิมผลผลิตเปนแนวคิดท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพื่อสรางจิตสํานึกใหรูคุณคาของทรัพยากรที่มี
อยางจํากัด และใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยแนวคิดของการเพิ่มผลผลิตเร่ิมข้ึนเปนคร้ังแรกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจากการที่ เฟรดเดอริค ดับบลิว เทเลอร (Frederick W.Talor) ไปสังเกตวิธีการ
ทํางานของพนักงานในเหมืองแรแหงหนึ่ง แลวพบวาจากการที่พนักงานแตละคนใชพล่ัวตักแรดวย
วิธีการและทาทางท่ีแตกตางกันทําใหไดจํานวนแรไมเทากันเทเลอรจึงคิดวาหากเขาสามารถคนหา
วิธีการทํางานท่ีไดผลดีท่ีสุด และกําหนดเปนมาตรฐานใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม ก็จะทําใหได
จํานวนแรมากท่ีสุด การใชมาตรฐานกําหนดวิธีการทํางานเพ่ือใหสามารถควบคุมและวัดผลงานได
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หลักการพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต 

 ความหมายของการเพิ่มผลผลิตมี 2 แนวคิด คือ แนวคิดทางวิทยาศาสตรและแนวคิดทาง
เศรษฐกิจสังคม 
 

การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร    หมายถึงอัตราสวนระหวางผลิตผล 
(Output) ตอปจจัยการผลิต (Input) ท่ีใชไป 

 

             ผลิตภาพ  (Productivity)       =           
(Input) ลิตจจัยการผ

(Output) ผลิตผล
ป

จากอัตราสวนขางตน คาของผลิตผลที่เราจะใชเพ่ือคํานวณหาคาของผลิตภาพนั้น จะตอง
เปนผลผลิตท่ีขายไดจริง ซ่ึงหมายความวาตองไมนับรวมผลผลิตท่ีเปนของเสีย (Defect) ผลิตผลท่ี
ไมเปนท่ีตองการของตลาด และผลิตผลที่ตองนํามาเก็บไวในโกดังสินคา เนื่องจากผลิตผลเหลานี้
เปนผลิตผลท่ีไมกอใหเกิดรายไดตอโรงงาน 
 

การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคม 
 การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคม หมายถึง 

1. ความสํานึกในจิตใจ (Consciousness of mind) เปนความสามารถหรือพลัง
ความกาวหนาของมนุษยท่ีจะแสวงหาทางปรับปรุงส่ิงตางๆ ใหดีข้ึนเสมอ โดยมีพื้นฐานความเช่ือ
ท่ีวาเราสามารถทําส่ิงตางๆ ในวันนี้ดีกวาเม่ือวานนี้ และพรุงนี้จะตองดีกวาวันนี้ ผูท่ีมีจิตสํานึกดาน
การเพิ่มผลผลิตจะพยายามอยางตอเนื่องท่ีจะประยุกตเทคนิคและวิธีการใหมๆ ใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานสังคมและประเทศชาติเพื่อใหทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 

2. การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การเพ่ิมผลผลิตเปนความสํานึกของการ
ดําเนินทุกกิจกรรมในชีวิต ดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมท้ัง
พยายามลดความสูญเสียทุกประเภทเพื่อความเจริญม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ความสําคัญของการเพ่ิมผลผลิต  
                การเพ่ิมผลผลิตเปนส่ิงท่ีทุกคนในองคการตองพยายามทําใหการผลิตขององคการดําเนิน
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ    เพราะทรัพยากรตาง ๆ   นับวันจะขาดแคลนลงหรือลดนอยลงไปทุก
วัน ดังนั้นองคการจึงตองพยายามหาวิธีการเพ่ิมผลผลิตในทุกวิถีทาง    เพื่อท่ีจะใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท่ีจะทําใหการผลิตสินคาพอกับความตองการของ
ลูกคา  โดยพยายามใหเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด    หรือไมมีการสูญเสียใด ๆ  เลยในกระบวนการ
ผลิต  ซ่ึงก็จะเปนการประหยัดทรัพยากรที่มีใหไดใชอยางคุมคาความสําคัญของการเพ่ิมผลผลิต   คือ  

• ชวยใหคนงานไดมีสวนรวมในการปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเองหรือของ
หนวยงานของตน  

• ชวยใหมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ  เขามาสูกระบวนการผลิต  

• ชวยใหมีการพัฒนาและทักษะในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  

• ชวยใหลูกคาไดใชสินคาท่ีมีคุณภาพและราคาถูก  

• ชวยใหคนงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

• ชวยใหองคกรสามารถแขงขันกับคูแขงในดานคุณภาพและบริการ  

• ชวยทําใหลดตนทุนในการผลิตสินคาหรือบริการ  
ดังนั้น    การเพ่ิมผลผลิตจึงมีความสําคัญตอองคการในการชวยลดตนทุนการผลิต   ทําให

สินคาท่ีผลิตไดใชทรัพยากรอยางคุมคา    ลดการสูญเสียตาง ๆ  ในกระบวนการผลิต   อีกท้ังชวยให
คนงานมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน    เปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพราะคนงานไดมี
สวนรวมในการทํางาน    มีการเรียนรูในการใชเทคโนโลยีใหม ๆ   เปนการเพิ่มทักษะในการทํางาน
และยังเปนการพัฒนาใหคนงานมีความรูความสามารถความชํานาญในหนาท่ีของเขา   ซ่ึงผลดีก็จะ
ตกอยูกับองคกรน่ันเอง  
 
     2.1.1 องคประกอบการเพิ่มผลผลิต 
 ในสภาวะการแขงขันกันทางดานธุรกิจในปจจุบัน กิจการจะรุงเรือง ประสบความสําเร็จได
อยางยั่งยืนไดนั้น คือ เม่ือสภาพความไดเปรียบในเชิงการแขงขันดานสินคา และบริการที่สรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคาดวยคุณภาพท่ีดี สมํ่าเสมอ มีตนทุนตํ่า และการสงมอบ ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะเกิดข้ึน
ไดอยางตอเนื่องก็ดวยความรวมมือรวมใจของพนักงาน หนวยงานจะตองสรางสภาพแวดลอมการ
ทํางานท่ีปลอดภัย ตลอดจนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหกับพนักงาน การดําเนินธุรกิจ
ตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและจริยธรรม นั้นก็หมายความวา
การเพิ่มผลผลิตท่ีจะไดมีคุณธรรมและยั่งยืนนั้นจะตองมีองคประกอบตางๆ ดังนี้ (บรรจง จันทมาศ, 
2546) 
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1. คุณภาพ (Quality) 

2. ตนทุน (Cost) 

3. การสงมอบ (Delivery) 

4. ความปลอดภัย (Safety) 

5. ขวัญกําลังใจในการทํางาน (Morale) 

6. ส่ิงแวดลอม (Environment) 

7. จริยธรรม (Ethics) 

องคประกอบของการเพิ่มผลผลิตท่ีดีนั้น มีอยู 7 ประการ คือ QCDSMEE ซ่ึงสงผลใหเกิด
การเพิ่มผลผลิตท่ียั่งยืนและมีคุณธรรม เพราะองคประกอบเหลานี้ไดสนองตอบตอลูกคา สนองตอบ
ตอพนักงาน และสนองตอบตอสังคมดังนี้ คือ 

1. สนองตอบตอลูกคาท่ีหนวยงานตองปฏิบัติ คือ ดานคุณภาพ ดานตนทุน และการสงมอบ

เปนองคประกอบ 

2. สนองตอบตอพนักงานท่ีหนวยงานตองปฏิบัติ คือ ดานความปลอดภัย และขวัญกําลังใจใน

การทํางานเปนองคประกอบ 

3. สนองตอบตอสังคมท่ีหนวยงานตองปฏิบัติ คือ ดานสภาพแวดลอม และจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจเปนองคประกอบ แสดงดังแผนภาพ คือ  
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การเพ่ิมผลผลติโดยรวมที่ไดคุณธรรมและยัง่ยืน 

เพื่อลูกคา                                           เพื่อพนักงาน                             เพื่อสังคม 

- คุณภาพ (Q) 
- ตนทุน (C) 
- การสงมอบ (D) 

- ความปลอดภัย (S) 
- ขวัญและกําลังใจ 
  ในการทํางาน (M) 

- ส่ิงแวดลอม (E) 
- จริยธรรม (E) 

รูปท่ี 2.1 แสดงองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตและการสนองตอบตอผูเกี่ยวของ 
 
     2.1.2  คุณภาพ (Quality) 

คําวา คุณภาพ หมายถึง “ส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และสรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคาได” แตเดิมนั้น “คุณภาพ” หมายถึงการผลิตสินคาใหตรงตามขอกําหนด 
(Specification) ของสินคาซ่ึงผูผลิตกําหนดข้ึนเอง 
 จากความหมายของคุณภาพในปจจุบันดังกลาว ความพึงพอใจของลูกคาจึงเปนเหตุผล
สําคัญท่ีชวยในการตัดสินใจสําหรับการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ ดังนั้นผูผลิตตองคํานึงถึง 
“คุณภาพตองมากอน” คือ มุงเนนใหความสําคัญตอคุณภาพเหนือส่ิงอ่ืน เพื่อผลิตแตสินคาและ
บริการท่ีประกันคุณภาพ ซ่ึงลูกคาจะเต็มใจซ้ือ และภาคภูมิใจท่ีไดรับใชสินคาและบริการนั้นๆ  
 

ประเภทของคุณภาพ 
            คุณภาพท่ีเกิดจากความตองการและความพึงพอใจของลูกคาสามารถแบงออกไดเปน
ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 
 1. คุณภาพดานเทคนิค ไดแกลักษณะทางกายภาพและความสามารถในการใชงานท่ีสงผล
ตอคุณภาพของสินคาและบริการ เชน ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ ระบบปองกันความปลอดภัย 
ฯลฯ 
 2. คุณภาพดานจิตวิทยา ไดแก คุณลักษณะท่ีมีผลตอจิตใจของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือ
สินคาหรือใชบริการ เชน ความสวยงามการออกแบบผลิตภัณฑ ภาพลักษณของสินคา ฯลฯ 
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 3. คุณภาพดานความผูกพันตอเนื่องหลังการขาย เชน การใหบริการหลังการขาย การ
รับประกันสินคา  ฯลฯ 
 4. คุณภาพดานเวลา เชน อายุการใชงานของผลิตภัณฑ ความยากงายในการบํารุงรักษา 
ความรวดเร็วในการใหบริการ ฯลฯ 
 5. คุณภาพดานจริยธรรม เชน ความถูกตองตรงตามมาตรฐานการผลิต ความจริงใจในการ
ใหบริการ ฯลฯ 
 ในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคาหรือใชบริการลูกคาจะพิจารณาจากหลาย ๆ ปจจัย ควบคูกัน
ไปหรืออาจจะพิจารณาวาคุณสมบัติหนึ่งสําคัญกวาอีกอยางหนึ่ง เชน การตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนต
สักคัน ครอบครัวขนาดใหญอาจพิจารณาวาขนาดรถเปนปจจัยสําคัญท่ีสุด เนื่องจากเนนประโยชน
ใชสอยสําหรับสมาชิกในครอบครัว ในขณะท่ีบางครอบครัวอาจมุงเนนเร่ืองสมรรถนะของ
เคร่ืองยนต ระบบความปลอดภัย หรือบริการหลังการขาย เปนตน 
 
 ความสําคัญของคุณภาพ 
 1. สรางความพอใจใหกับลูกคา ดังท่ีกลาวมาแลววา  ความพอใจของลูกคาเปนเหตุผลหน่ึงท่ี
ทําใหลูกคาตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือใชบริการ ดังนั้นผูผลิตจําเปนตองผลิตสินคาหรือใหบริการ
ตรงตามความตองการของลูกคาเพื่อใหสินคาหรือบริการของตนไดรับการยอมรับ และเลือกซ้ือ 

2. ชวยในการลดตนทุน หากผูผลิตสินคาหรือใหบริการสามารถผลิตสินคาหรือใหบริการที่
มีคุณภาพโดยไมมีจุดบกพรองหรือขอตําหนิใด ๆ การผลิตหรือใหบริการนั้น ๆ ก็จะสามารถชวยลด
ตนทุนท่ีไมจําเปนไดอยางท่ีเราคาดไมถึง 

3. ยกระดับความตองการของลูกคา คงเคยไดยินคําพูดท่ีวา “ลูกคายอมจายเพ่ือส่ิงท่ีดีกวา 
และพอใจกวา” จึงเห็นไดวา ปจจัยทางดานราคาไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา หรือใช
บริการเสมอไป 

4. สงมอบไดตามกําหนด สินคาหรือบริการที่สงมอบถึงมือลูกคาไดทันตามท่ีลูกคากําหนด 
โดยมีคุณสมบัติครบถวนยอมสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเสมอ และเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําให
ลูกคาตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือใชบริการในคร้ังตอ ๆ ไปดวย 

5. คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ในแงของผูผลิต หากเราผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ ไมมีของเสีย ไมมี
ปญหาในการผลิตสงมอบสินคาหรือบริการไดตรงตามเวลา พนักงานก็จะมีความสุขกับการทํางาน 
มีกําลังใจในการทํางานท่ีดีเพราะไมตองถูกตําหนิจากหัวหนา ไมตองทํางานเพ่ิมเติม เนื่องจากตอง
ปรับปรุงแกไข หรือผลิตใหม ในขณะเดียวกัน ผูบริโภคก็จะไดบริโภคสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานและวางใจได 
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     2.1.3  ตนทุน (Cost) 
ตนทุนหมายถึง คาใชจายตางๆ ท่ีใชจายไปเพื่อดําเนินการผลิตหรือบริการ เร่ิมต้ังแตการ

ออกแบบ การผลิต การตรวจสอบ การจัดเก็บ การขนสง พรอมท้ังท่ีจะสงมอบใหกับลูกคา เรียกวา 
เปนตนทุนการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย 

ตนทุนวัตถุดิบ (Material Cost) คือ คาวัตถุดิบท่ีซ้ือมาจากหนวยงานภายนอก เพ่ือนําไป
ผลิตสินคาหรือบริการ ตลอดจนคาวัสดุตางๆ ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน เชน คาอุปกรณ
สํานักงาน รวมถึงคาถายเอกสาร คาโทรศัพทตางๆ 

ตนทุนดานแรงงาน (Labor Cost) คือ คาจางพนักงาน เพื่อทําหนาท่ีตางๆ ในกระบวนการ
ทํางานขององคกร 

ตนทุนการทํางานของเคร่ืองจักร (Machine Operating Cost) คือ คาใชจายตางๆ อัน
เกี่ยวของกับเคร่ืองจักร ซ่ึงใชในการผลิตสินคา โดยไมคํานึงวาเคร่ืองจักรนั้นกําลังทํางานอยูหรือไม 
เชน คาเช้ือเพลิง หรือพลังงานท่ีใชในการขับเคล่ือนเคร่ืองจักร คาซอมบํารุงรักษา คาช้ินสวนและ
อะไหลตางๆ ของเคร่ืองจักร เปนตน 

ในการเพิ่มผลผลิตนั้น จะตองลดตนทุนในการผลิตใหต่ํา ซ่ึงตองควบคูไปกับคุณภาพดวย 
โดยพยายามลดความสูญเสีย และคาใชจายตางๆ ท่ีไมจําเปนออกไป ขณะเดียวกันก็ประหยัด
พลังงาน แรงงาน และทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูอยางจํากัด พนักงานก็ตองปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง 
จะทําใหงานท่ีทํามีคุณภาพดีข้ึน และลดการสูญเสียส่ิงตางๆ ออกไป 
 
     2.1.4 การสงมอบ (Delivery) 

การสงมอบ หมายถึง การสงมอบสินคาหรือบริการใหกับหนวยงานถัดไป ซ่ึงถือวาเปน
ลูกคาไดอยางตรงเวลา มีจํานวนครบถวน และมีคุณสมบัติตามท่ีลูกคาตองการ นั่นคือ การสงงานท่ี
ผลิตเสร็จแลวในหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่ง โดยผานการขนยาย เชน สายพานรถเข็น รถยก 
หรือใชคนเคล่ือนยาย จนถึงมอบใหลูกคา แตในทางการเพ่ิมผลผลิตแลว การสงมอบสินคา หมายถึง 
การสงมอบสินคาหรือบริการใหกับหนวยงานถัดไป ซ่ึงถือวาเปนลูกคาของเราไดอยางตรงเวลา มี
จํานวนครบถวน และมีคุณสมบัติตรงตามท่ีลูกคากําหนด เปนการชวยใหหนวยงานไดเปรียบในการ
แขงขัน การท่ีจะบรรลุผลสําเร็จไดนั้น หนวยงานจะตองมีระบบการสงมอบภายในท่ีดีเสียกอน คือ
วิธีการท่ีจะลดความสูญเสียในทุกๆ ข้ันตอนการทํางาน 
อุปสรรคของการสงมอบ 

อุปสรรคท่ีสําคัญ คือ ความสูญเสียตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการสงมอบสินคา เชน 
- วัตถุดิบขาด ไมพอตอความตองการของฝายผลิต 

- เสียเวลารอคอยขอมูล เพื่อใชในการออกแบบ 
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- กําลังผลิตไมเพียงพอตอการผลิต 

- เคร่ืองจักรเสีย 

- ผลิตช้ินงานแตละช้ินกินเวลานานเกินไป 

- พนักงานมีวิธีการทํางานไมเหมาะสม 

จากตัวอยางเหลานี้ ลวนแตทําใหเกิดการสูญเสีย ซ่ึงสงผลตอการสงมอบสินคาท้ังส้ิน ทุก
คนในหนวยงานจึงรวมมือกัน ชวยกันลดความสูญเสียในทุกข้ันตอน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานเปนทีม แลวจะทําให 

- คุณภาพเพิ่มข้ึน 

- การเพิ่มผลผลิตสูงข้ึน 

- ลูกคาพอใจมากข้ึน 

ดังนั้น การสงมอบจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการเพ่ิมผลผลิต 
 
     2.1.5  ความปลอดภัย (Safety) 
 ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะท่ีปราศจากอุบัติเหตุ หรือสภาวะท่ีปราศจากความเจ็บปวด 
การบาดเจ็บ เจ็บปวย หรืออันตรายท่ีกอใหเกิดการสูญเสีย หรือ ความปลอดภัย หมายถึง การปองกัน
การสูญเสียจากอุบัติเหตุ คือ การบาดเจ็บ เจ็บปวย ทรัพยสินเสียหาย และความสูญเสียเนื่องจาก
กระบวนการผลิต 

ประโยชนของความปลอดภัย 
 การท่ีองคกรหรือหนวยงานมีสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย และพนักงานทุกคนทํางานดวย
ความปลอดภัยแลว จะเกิดประโยชนและผลดีดังนี้ 

1. ผลิตผลเพ่ิมข้ึน คือ พนักงานจะมีความรูสึกไมหวาดกลัว หรือวิตกกังวล เม่ือมีสุขภาพ
แวดลอมท่ีดี มีอุปกรณปองกันอันตราย ทําใหทํางานไดเต็มท่ี สงผลใหผลิตผลเพิ่มข้ึน 

2. ตนทุนการผลิตลดลง คือ ตนทุนการผลิตเนื่องจากความสูญเสียตางๆ ท่ีทําใหเกิด
อุบัติเหตุไมมี และคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ เชน คารักษาพยาบาล เงินทดแทน
คาบาดเจ็บไมมี ตนทุนการผลิตจึงลดลง 

3. ทําใหองคกรเกิดผลกําไรมากข้ึน ทํางานอยางปลอดภัย ทําใหผลิตผลสูงข้ึน ตนทุน
ต่ําลง สามารถแขงขันกับสินคาคูแขงได สงผลใหองคกรมีกําไรมากข้ึน 

4. สงวนทรัพยากรมนุษยใหแกประเทศชาติ อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นแตละคร้ังจะทําใหพนักงาน
บาดเจ็บ พิการ ทุพลภาพ หรือเสียชีวิตลงได ซ่ึงเปนการสูญเสียทรัพยากรมนุษยท่ี
สําคัญไป ถาสภาพการทํางานมีความปลอดภัย จึงเปนการสงวนทรัพยากรมนุษยไว 
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5. เปนปจจัยในการจูงใจในการทํางาน การจัดการสภาพการทํางานใหปลอดภัย จะทําให
เปนแรงจูงใจใหพนักงานเกิดความตองการและรูสึกสนใจในงานมากข้ึน 

จะเห็นวาถามีอุบัติเหตุทําใหพนักงานบาดเจ็บ ตาย ไมสามารถทํางานได ทรัพยสินเสียหาย 
หยุดกระบวนการผลิตลง ดังนั้นถาหนวยงานปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตใหไดมีสภาพแวดลอมท่ีดี ทํา
ใหบุคลากรในหนวยงานมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกวาทุกข้ันตอนการทํางานตองมีความปลอดภัย 
จะเกิดความรูสึกม่ันคงและปลอดภัย และสงผลถึงคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพของงาน ขวัญ
กําลังใจในการทํางานดีข้ึนตามไปดวย คาใชจายในการรักษาพยาบาล และคาชดใชเนื่องจาก
อุบัติเหตุไมมี ทําใหตนทุนตํ่า การเพิ่มผลผลิตจะสูงข้ึน  
 
     2.1.6  ขวัญและกําลังใจในการทํางาน (Morale) 
 ขวัญและกําลังใจในการทํางาน หมายถึง สภาพจิตใจของผูปฏิบัติงาน เชน ความรูสึกนึกคิด 
ท่ีได รับอิทธิพลแรงกระตุน  หรือส่ิงเรา  หรือสภาพแวดลอมในหนวยงานท่ีอยูรอบตัว  ซ่ึง
ผูปฏิบัติงานนั้นจะมีปฏิกิริยาโตกลับ คือ พฤติกรรมในการทํางาน ซ่ึงจะมีผลโดยตรงตอผลงานของ
บุคลากรนั้น 
 ปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจของพนักงาน คือ  

1. สภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพแวดลอมจะมีผลโดยตรงตอการทํางาน เชน พื้นท่ี
ทํางานเหมาะสม สะอาด มีแสงสวาง อุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานเพียงพอ นโยบาย
องคกร ระบบการบริหารงาน ระเบียบขอบังคับ มีความถูกตองชัดเจน การจัด
สภาพแวดลอมจึงเปนส่ิงท่ีจําเปนท่ีองคกรตองจัดทํา 

2. บรรยากาศในการทํางาน เปนบรรยากาศของความสัมพันธระหวางบุคคล หรือกลุม
บุคคล ท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เชน ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ผูขาย รวมท้ังผูเกี่ยวของอ่ืนๆ  

นอกจากความรู ความสามารถและทักษะท่ีนํามาใชในการทํางานแลว ขวัญและกําลังใจของ
ผูทํางานก็มีอิทธิพลตอความสําเร็จของงานเชนเดียวกัน ผูบริหารตองตระหนักถึงเร่ืองนี้ ตอง
พยายามรักษาขวัญกําลังใจใหพนักงานในหนวยงานใหอยูในสภาพท่ีดี พยายามยกระดับของขวัญ
กําลังใจของสมาชิกในหนวยงานใหสูงข้ึนเสมอ เพราะโดยธรรมชาตินั้น ขวัญและกําลังใจจะ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีท้ังลักษณะในเชิงบวกและเชิงลบไมหยุดนิ่ง ข้ึนอยูกับระดับความรุนแรง
ของบรรยากาศในการทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ท่ีจะมากระทบถานําแนวทาง
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตมาใชโดยมุงเนนใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมมือรวมใจกัน ปรับปรุงตัวเอง
และสถานที่ทํางานใหมีสภาพนาทํางาน ทํางานไดงายข้ึน สะดวก สบายมากขึ้น ทุกคนมีสวนรวม
ในการแกปญหา จึงทําใหพนักงานเกิดความรูสึกม่ันใจ และภาคภูมิใจ ผลก็คือ ขวัญและกําลังใจใน
การทํางานสูงข้ึน 
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     2.1.7  ส่ิงแวดลอม (Environment) 
 ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงท่ีอยูแวดลอมตัวเรา เชน อากาศ น้ํา ดิน ตนไม สัตว ฯลฯ 
             ส่ิงแวดลอม คือ ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวมนุษยท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต รวมท้ังท่ีเปน
รูปธรรม (สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน 
ประเพณี ความเช่ือ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน ผลกระทบ
จากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเล่ียงมิได ส่ิงแวดลอมเปน
วงจรและวัฏจักรท่ีเกี่ยวของกันไปทั้งระบบ 
 หลายๆ หนวยงานตางก็พยายามหาแนวทาง เพ่ือปองกันบํารุงรักษา และปรับปรุงคุณภาพ
ของส่ิงแวดลอม เพราะปญหาส่ิงแวดลอมเปนปญหาพ้ืนฐาน ท่ีกระทบโดยตรงตอคุณภาพของ
ประชากรภายในประเทศ โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีไมมีระบบ
จะทําใหเกิด น้ําเสีย อากาศเสีย สารพิษและกากของเสียตางๆ สะสมมีปริมาณมากข้ึนเร่ือยๆ จึงเปน
ปญหาของส่ิงแวดลอม มาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอม (ISO 14000) เปนมาตรฐานสากลใน
การกําหนดคุณภาพส่ิงแวดลอมในกระบวนการผลิต ซ่ึงทุกหนวยงานทั้งในและตางประเทศได
ดําเนินการเพ่ือหวังใหไดรับรองมาตรฐาน ISO 14000 แสดงถึงความเอาใจใสของทุกคน ทุก
ประเทศท่ีไดใสใจ  ซ่ึงถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมกันในการปรับปรุง ปกปอง
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนสมบัติของมวลมนุษยชาติ 
 การเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) 
 เปนการเพิ่มผลผลิตท่ีไมทําลายกับส่ิงแวดลอม ไมกอมลพิษ ซ่ึงหมายถึง การปรับปรุงการ
เพิ่มผลผลิตโดยใชกระบวนการผลิตท่ีสะอาดข้ึน ประกอบกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมท่ีดี เพ่ือ
ผลิตสินคาและบริการท่ีไมสงผลเสียตอส่ิงแวดลอม อันนําไปสูการเพิ่มผลผลิตท่ีสูงข้ึน 
 จึงสรุปไดวา การเพิ่มผลผลิตกับส่ิงแวดลอม คือการผลิตท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอม เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน การใชเทคโนโลยีท่ีสะอาดในการผลิต และการจัดระบบการจัดการส่ิงแวดลอม เพ่ือ
ลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตจะชวยลดคาใชจายสําหรับการบําบัดของเสียตางๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการ
ผลิต รวมทั้งใชวัตถุดิบอยางคุมคา จะทําใหตนทุนลดลง และมีกําไรเพ่ิมข้ึน อันเปนการเพิ่มผลผลิต
ของธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ 
 
     2.1.8  จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ (Business Ethics) 
 จริยธรรม หมายถึง ความเช่ือถือหรือวินัยของบุคคล ท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีดีและเลว ถูกและ
ผิด หรือหนาท่ีดานศีลธรรมและเง่ือนไขตางๆ ไดแก จริยธรรมตอตนเอง ตอหนวยงาน ตอ
ประชาชนและส่ิงแวดลอม 
 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ หมายถึง การดําเนินธุรกิจท่ีเวนจากการเบียดเบียนผูอ่ืน เชน 
ลูกคา ผูถือหุน คูแขง สังคม เปนตน 
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 การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม คือ การไมเบียดเบียนผูอ่ืน แบงออก 8 ประการ คือ 
1. เวนจากการเบียดเบียนลูกคา  

2. เวนจากการเบียดเบียนผูจัดหาสินคา 

3. เวนจากการเบียดเบียนพนักงาน 

4. เวนจากการเบียดเบียนผูถือหุนหรือเจาของ 

5. เวนจากการเบียดเบียนคูแขง 

6. เวนจากการเบียดเบียนราชการ 

7. เวนจากการเบียดเบียนสังคม 

8. เวนจากการเบียดเบียนส่ิงแวดลอม 

2.2 กรอบและแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา 
ระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ ระบบการผลิตของโตโยตา ท่ียึดหลักการผลิตโดยท่ีไมใหมี

สินคาเหลือ หลักดังกลาวมีจุดประสงคคือผลิตเฉพาะสินคาท่ีขายไดเทานั้น โดยจะผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพและผลิตสินคาดวยตนทุนท่ีต่ํากวาเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต หลักการดังกลาวทําให
สินคามีตนทุนการผลิตตํ่า (วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร, 2551 ) 
 ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนวิธีการผลิตท่ีมีเหตุและผลระบบหนึ่ง ท้ังนี้เพราะเปนระบบ
ท่ีมุงขจัดองคประกอบท่ีไมจําเปนในการผลิตออกไปอยางส้ินเชิง โดยมีเปาหมายหลักท่ีจะลดตนทุน
การผลิต ความคิดพื้นฐานของระบบคือผลิตสินคาเฉพาะท่ีตองการ เมื่อเวลาท่ีตองการ และดวย
จํานวนท่ีตองการเทานั้น ซ่ึงถาทําไดตามแนวคิดนี้แลว วัสดุคงเหลือท่ีไมจําเปนในรูปของสินคากึ่ง
สําเร็จรูปและสินคาสําเร็จรูปจะถูกขจัดออกไปจนหมดส้ิน (ระบบการผลิตแบบโตโยตา, 2535) 
 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการลดตนทุนจะเปนวัตถุประสงคหลักเบ้ืองตนสําคัญท่ีสุดของ
ระบบ ยังมีวัตถุประสงคประกอบอีกสามประการที่จะตองบรรลุใหไดเชนกันเพื่อท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงคเบ้ืองตนดังกลาวดวยวัตถุประสงคประกอบสามประการมีดังตอไปนี้ 

1. การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) ซ่ึงทําใหระบบสามารถปรับตัวเองให
สอดคลองกับความแปรปรวนของความตองการสินคาในแตละวันและในแตละเดือน
ได ท้ังในแงปริมาณและชนิดของสินคา 

2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซ่ึงรับประกันวาในแตละกระบวนการผลิตจะ
สงผลผลิตท่ีดีเทานั้นไปยังกระบวนการผลิตถัดไป 

3. เคารพความเปนมนุษย (Respect-For-Humanity) ซ่ึงจะตองไดรับการปลูกฝงไปพรอม
กับท่ีระบบผลิตไดใชทรัพยากรมนุษยในการบรรลุวัตถุประสงคของการลดตนทุน 
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วัตถุประสงคประกอบอันใดอันหนึ่งขางตน ไมสามารถมีข้ึนโดยโดดเด่ียวหรือบรรลุได
โดยลําพังโดยไมกระทบกระเทือนซ่ึงกันและกัน และกระทบกระเทือนวัตถุประสงคหลักในการลด
ตนทุน และระบบน้ีไมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคหลักไดหากไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ประกอบท้ังสามประการเสียกอน 

วัต ถุประสงค ท้ั งหมดเปนผลผลิต  (Outputs)  ของระบบเดี ยวกัน  ซ่ึ ง มีผ ลิตภาพ 
(Productivity) เปนจุดหมายสูงสุดและวัตถุประสงคตางๆ ดังกลาวเปนแนวคิดช้ีนําในการท่ีระบบจะ
พยายามบรรลุถึงวัตถุประสงคแตละประการท่ีไดตั้งไว 
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เพิ่มกําไรในภาวะเศรษฐกิจซบเซา 
เพิ่มรายได 

การลดตนทุนโดยการขจัดความสูญเปลา 
การควบคุมคุณภาพทั้งบริษัท 

 
รูปท่ี 2.2 แสดงถึงการปรับปรุงเร่ืองตนทุน คุณภาพและความเปนมนุษยของระบบการผลิตแบบโตโยตา 
              (ระบบการผลิตแบบโตโยตา, 2535) 

เคารพความเปนมนษุย 

เพิ่มขวัญของคนงาน 

ลดวัสดุคงเหลือ ลดกําลังคน 

ควบคุมปริมาณการผลิต 
ตามความตองการสินคา 

ผลิต “ทันเวลาพอดี” 

ความคลองตัว 
ในการปรับกําลังคน 

ระบบคัมบัง 

ประกันคุณภาพ ปรับเรียบการผลิต 

ลดเวลานําการผลิต 

ควบคุมตัวเอง 
โดยอัตโนมัติ 

ผลิตช้ินเดียวในสาย 
การผลิตท่ีสมดุล 

ผลิตรุนเล็กๆ 
การจัดการตาม 
ภาระหนาที่ 

ปฏิบัติงาน 
มาตรฐาน 

วางผัง 
เคร่ืองจักร 

ลดเวลาเตรียมเคร่ืองจักร คนงานท่ี
ทํางานได
หลายหนาที่ 

กิจกรรมปรับปรุงงานโดยกลุมยอย 
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รูปท่ี 2.2 แสดงถึงกรอบและภาพรวมของระบบการผลิตแบบโตโยตา โดยแสดงถึงผลผลิต
หรือผลลัพธของระบบทางดานตนทุน  คุณภาพ  และความเปนมนุษย  พรอมท้ังปจจัยและ
สวนประกอบตางๆ ของระบบผลิตดังนี้ 

 
การไหลอยางตอเนื่องของการผลิตโดยมีการปรับระดับการผลิตใหสอดคลองกับความ

ตองการท้ังทางดานปริมาณและชนิดของสินคาท่ีผลิตนั้น เปนไปไดโดยอาศัยแนวคิด 2 ประการ
แรก  คือ  1 )  “ทัน เวลาพอดี” ( Just-In-Time)  และ2 )  “การควบคุมตั ว เองโดย อัตโนมัติ” 
(Autonomation) แนวคิดสองประการนี้เปรียบไดเหมือนกับเสาหลักที่คํ้าจุนระบบการผลิตแบบ
โตโยตา “ทันเวลาพอดี” หมายถึงการผลิตชนิดของสินคาท่ีจําเปนในปริมาณท่ีจําเปนเมื่อเวลาท่ี
จําเปน สวน “การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ” หมายความอยางคราวๆ ถึงการควบคุมของเสียไมให
เกิดข้ึนมาดวยตัวเอง ซ่ึงสนับสนุนสภาพ “ทันเวลาพอดี” โดยไมยอมใหของเสียถูกสงผานจาก
กระบวนการผลิตกอนหนา (Preceding Process) ไปยังกระบวนการผลิตหลังหรือถัดมา (Subsequent 
Process) อันจะกอใหเกิดการติดขัดท่ีกระบวนการผลิตน้ัน 

สวนแนวคิดอีก 2 ประการที่เปนสวนสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา ไดแก  
1) แรงงานยืดหยุน ซ่ึงหมายถึงการปรับระดับจํานวนคนงานใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
ความตองการของสินคา และ 2) ความคิดสรางสรรคหรือแนวคิดประดิษฐกรรมซ่ึงใชประโยชนจาก
การแนะนําหรือเสนอแนะของคนงาน 
 

จากแนวคิดท้ัง 4 ประการขางตนโตโยตาไดสรางระบบและวิธีการดังตอไปนี้  
- ระบบคัมบัง (Kanban System) เพื่อท่ีจะมีการผลิตแบบ “ทันเวลาพอดี” 
- วิธีการปรับเรียบการผลิต (Smoothing of Production) เพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับ

การเปล่ียนแปลงของความตองการของสินคา 
- ลดเวลาเตรียมเคร่ือง (Setup Time) เพื่อลดเวลานําการผลิต (Production Lead 

Time)  
- กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standardization of Operation) เพื่อความสมดุล

ของสายการผลิต (Line Balancing) 
- การวางผังติดต้ังเคร่ืองจักร และมีคนงานท่ีทํางานไดหลายหนาท่ี (Multi-Function 

Workers) เพื่อสนับสนุนแนวคิดแรงงานยืดหยุน (Flexible Workforce) 
- กิจกรรมปรับปรุงงานโดยกลุมคนขนาดเล็ก และระบบการเสนอความคิดเห็น 

เพื่อท่ีจะลดจํานวนคนงานและเพิ่มขวัญและกําลังใจของคนงานไปพรอมๆ กัน 
- ระบบควบคุมแบบมองเห็นได (Visual Control System) เพื่อใหบรรลุแนวคิดการ

ควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation) 
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- ระบบการจัดการตามภาระหนาท่ีหรือการบริหารโดยกิจกรรม (Functional 
Management) เพื่อสนับสนุนการควบคุมคุณภาพแบบท้ังบริษัท (Company-Wide 
Quality Control) และอ่ืนๆ 

 
จากกรอบแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา มีระบบและวิธีการท่ีสําคัญประกอบดวย 
2.2.1 การผลิตแบบ “ทันเวลาพอดี” (Just-In-Time Production) 
2.2.2 ระบบคัมบัง (Kanban System) 
2.2.3 การปรับระดับการผลิต (Fine-Tuning Production) 
2.2.4 การปรับเรียบการผลิต (Smoothing of Production หรือ Heijenka) 
2.2.5 ปญหาการเตรียมเคร่ือง (Setup Problems) 
2.2.6 การออกแบบกระบวนการผลิต (Design of Process) 
2.2.7 การกําหนดมาตรฐานของงาน (Standardization of Jobs) 
2.2.8 การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation) 
2.2.9 กิจกรรมปรับปรุงงาน (Improvement Activities หรือ Kaizen) 

 
2.2.1 การผลิตแบบ “ทันเวลาพอดี” (Just-In-Time Production) 
แนวคิดท่ีจะผลิตชนิดของสินคาท่ีจําเปน ในปริมาณท่ีจําเปน เม่ือถึงเวลาท่ีจําเปน จะเรียก

ส้ันๆ วา การผลิตแบบ ”ทันเวลาพอดี” ยกตัวอยางเชน ในกระบวนการประกอบช้ินสวนตางๆ เพื่อ
ผลิตรถยนตคันหนึ่งนั้น สายการประกอบยอย (Subassemblies) ท่ีจําเปนจากกระบวนการกอนหนา
จะตองมาถึงสายการประกอบรถยนตเม่ือถึงเวลาท่ีจะทําการประกอบดวยปริมาณท่ีตองการพอดี ถา
สภาพ “ทันเวลาพอดี” ไดรับการปฏิบัติอยางท่ัวถึงในบริษัทแลว วัสดุคงเหลือตางๆ ท่ีไมจําเปนใน
โรงงานจะถูกขจัดไปอยางส้ินเชิง และทําใหไมจําเปนตองมีโกดังหรือสโตรเก็บของอีกตอไป 
คาใชจายในการเก็บรักษาวัสดุคงเหลือก็แทบจะไมตองเสีย สงผลใหอัตราการหมุนเวียนของทุนเพิ่ม
สูงข้ึน 

อยางไรก็ดี การที่จะใชแนวทางการวางแผนการผลิตแบบสวนกลาง ท่ีออกคําส่ังผลิตไปยัง
หนวยผลิตตางๆ พรอมกัน จะทําใหเปนการยากที่จะบรรลุถึงสภาพ “ทันเวลาพอดี” ในแตละ
กระบวนการผลิตสินคา เชน รถยนตซ่ึงมีช้ินสวนเปนพันๆ ช้ิน ดังนั้นในระบบโตโยตาจึงจําเปนท่ี
จะตองมองระบบการผลิตท่ีมีการไหลในทางตรงกันขาม นั่นคือ ใหพนักงานในกระบวนการผลิต
หลังไปที่กระบวนการผลิตกอนหนา เพ่ือ ดึง ของหรือช้ินสวนท่ีจําเปน ในปริมาณที่จําเปน เม่ือถึง
เวลาท่ีจําเปน กระบวนการผลิตหนาท่ีถูกดึงของไปก็เพียงแตทําหนาท่ีผลิตส่ิงนั้นดวยปริมาณท่ี
เพียงพอกับจํานวนสินคาท่ีถูกดึงไปเทานั้น 
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ในระบบนี้ชนิดของสินคาและจํานวนหนวยท่ีตองการจะปรากฏอยูบนบัตรซึ่งเรียกวา 
คัมบัง คัมบังนี้จะถูกสงจากกระบวนการหลังไปยังคนงานท่ีกระบวนการหนา ดังนั้นหนวยผลิต
ตางๆ ในโรงงานจะถูกตอกันหมดเปนลําดับ ซ่ึงการตอในลักษณะดังกลาว ทําใหมีการควบคุม
ปริมาณท่ีจําเปนของสินคาตางๆ ภายในโรงงานไดงายและดีข้ึน 

ในระบบการผลิตแบบโตโยตา ระบบคัมบังจะตองไดรับการสนับสนุนดวยวิธีการตางๆ 6 
ประการ ดังตอไปนี้ 

1. การปรับเรียบการผลิต (Smoothing of Production หรือ Heijunka) 
2. การลดเวลาการเตรียมเคร่ืองจักร (Reduction of Setup Time) 
3. การวางผังติดต้ังเคร่ืองจักร (Design of Machine Layout) 
4. การกําหนดมาตรฐานของงาน (Standardization of Jobs) 
5. กิจกรรมปรับปรุงงาน (Improvement Activities หรือ Kaizen) 
6. การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation) 

 
2.2.2 ระบบคัมบัง (Kanban System) 

 มีหลายคนเขาใจผิด เรียกระบบการผลิตแบบโตโยตาวาเปนระบบคัมบัง ความจริงระบบ
การผลิตแบบโตโยตาเปนวิธีการผลิตสินคา ในขณะท่ีระบบคัมบังเปนวิธีการที่จะจัดการใหมีการ
ผลิตแบบ “ทันเวลาพอดี” กลาวอยางส้ันๆ ระบบคัมบังคือระบบขาวสารท่ีชวยควบคุมปริมาณการ
ผลิตในทุกกระบวนการใหสอดคลองสมดุล แตถึงแมวาจะมีการใชระบบคัมบังในระบบผลิต การ
บรรลุถึงสภาพ “ทันเวลาพอดี” จะเปนไปไดยากหากไมมีการการสนับสนุนจากวิธีการทั้งหกท่ีได
กลาวไวขางตน  
 คัมบัง เปนบัตรซ่ึงปกติใสไวในซองพลาสติก ท่ีใชกันอยูมีสองชนิด คือ คัมบังเบิกของ 
(Withdrawal Kanban) และคัมบังส่ังผลิต (Production-Ordering Kanban) คัมบังเบิกของจะมี
รายละเอียดของจํานวนช้ินของสินคาท่ีกระบวนการหลังจะดึงจากกระบวนการหนา ในขณะท่ีคัมบัง
ส่ังผลิตจะแสดงถึงปริมาณท่ีกระบวนการหนาจะตองผลิตในลักษณะดังกลาวคัมบังจะเปนส่ือให
ขาวสารทางดานจํานวนชิ้นของสินคาท่ีจะถูกดึงและผลิต เพื่อใหบรรลุถึงสภาพ “ทันเวลาพอดี”  
 สมมติวาเราผลิตสินคาชนิด A,B และ C ในสายประกอบสายหน่ึง ช้ินสวนท่ีจําเปนใน
สายการผลิตมี ช้ินสวน a และช้ินสวน b ซ่ึงผลิตโดยกระบวนการหนา ดังปรากฏในรูปท่ี 2.2 
ช้ินสวน a และช้ินสวน b เม่ือถูกผลิตข้ึนแลวจะเก็บไวท่ีสโตรขางหนาหนวยผลิต และคัมบังส่ังผลิต
จะถูกติดไวกับช้ินสวนท่ีผลิตข้ึนนี้ ผูขนสงจากสายการประกอบซ่ึงกําลังประกอบผลิตภัณฑ A จะ
ไปยังสโตรของหนวยผลิตเพ่ือเบิกถอนช้ินสวน a เทาท่ีจําเปน โดยนําคัมบังเบิกของไปดวย และ
ท่ีสโตรของช้ินสวน a เขาจะหยิบกลองบรรจุช้ินสวน a ตามจํานวนของคัมบังเบิกของ และจะ
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หนวยผลิตช้ินสวน 
(กระบวนการหนา) 

สายการประกอบ 
(กระบวนการหลัง) 

 

 

 a 

 b 

 A  B  C 

คัมบังเบิกของ คัมบังสั่งผลิต สโตร 

 
รูปท่ี 2.3 แสดงการไหลของคัมบังสองชนิด 

 
 ในเวลาเดียวกัน คัมบังส่ังผลิตท่ีโดนปลดไวท่ีสโตรช้ินสวน a ของหนวยผลิตจะแสดงถึง
จํานวนหนวยของชิ้นสวนท่ีโดนเบิกไป บัตรคัมบังเหลานี้จะเปนเสมือนคําส่ังผลิตใหแกหนวยผลิต
ในกระบวนการหนา ซ่ึงช้ินสวน a ก็จะถูกผลิตข้ึนตามปริมาณท่ีระบุไวตามจํานวนบัตรคัมบังส่ัง
ผลิต ตามปกติในหนวยผลิตดังกลาว ชิ้นสวน a และ ช้ินสวน b จะถูกเบิกไปทั้งคู แตช้ินสวนเหลานี้
จะถูกผลิตข้ึนตามลําดับการโดนปลดออกจากคัมบังส่ังผลิต หรืออีกนัยหนึ่งคือตามลําดับการเบิก
ถอนของช้ินสวนในสายการประกอบ 
 

2.2.3 การปรับระดับการผลิต (Fine-Tuning Production) 
 พิจารณาการปรับระดับการผลิตโดยใชคัมบัง สมมติวาในกระบวนการผลิตเคร่ืองยนต ซ่ึง
จะตองผลิต 100 เคร่ืองตอวัน กระบวนการหลังหรือถัดมาตองการรุนละ 5 เคร่ือง โดยใชคัมบังเบิก
ถอนในแตละคร้ัง ซ่ึงจะมีการเบิกถอนกันวันละ 20 รุน ซ่ึงหมายถึงวามีการผลิตเคร่ืองยนตวันละ 
100 เคร่ืองพอดี 
 ในแผนการผลิตดังกลาว ถาหากมีความจําเปนท่ีจะตองลดระดับการผลิตลง 10% ในทุก
กระบวนการเพื่อท่ีจะปรับระดับการผลิตในการวางแผน กระบวนการสุดทายในตัวอยางนี้ก็จะเบิก
ถอนเคร่ืองยนต 18 รุน หรือคร้ังในหนึ่งวัน ดังนั้นหนวยผลิตเคร่ืองยนตจะผลิตเพียง 90 เคร่ืองตอวัน 
สําหรับเวลาท่ีเหลือในแตละวัน เนื่องจากไมไดผลิตเคร่ืองยนตอีก 10 เคร่ือง จะเปนการหยุดพักของ
คนงานในหนวยผลิตน้ี ในทางตรงกันขาม ถาเผ่ือวามีความจําเปนจะตองเพ่ิมอัตราการผลิตข้ึน 10% 
กระบวนการสุดทายจะเบิกถอนเคร่ืองยนต 22 รุนหรือคร้ังตอวัน ซ่ึงหนวยผลิตเครื่องยนตซ่ึงเปน
กระบวนการหนาจะตองผลิตใหได 110 เคร่ืองตอวัน ซ่ึง 10 เคร่ืองท่ีเพิ่มข้ึนจะผลิตในชวงลวงเวลา 
(Overtime) 
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 ถึงแมวาระบบการผลิตแบบโตโยตา มีปรัชญาในการบริหารการผลิตวาหนวยของสินคาจะ
ถูกผลิตข้ึนโดยไมมีเวลาเผ่ือหรือเผ่ือสินคาคงเหลือไวเลย โดยถือวาทรัพยากรมนุษย เคร่ืองจักร 
อุปกรณ และวัสดุท่ีใชในการผลิตจะอยูในสภาพสมบูรณครบถวนอยูตลอดเวลา แตความเสี่ยงและ
ปญหาซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงในการผลิตก็ยังมีอยู ซ่ึงแกไขไดโดยการใชการทํางานลวงเวลา 
และการปรับปรุงงาน กรรมวิธีการผลิต อุปกรณและเคร่ืองจักร ในทุกกระบวนการผลิต 
 

2.2.4 การปรับเรียบการผลิต (Smoothing of Production or Heijunka) 
 การปรับเรียบการผลิตเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญในการผลิตให “ทันเวลาพอดี” และเพื่อเปนการ
ลดเวลาวางของคนงาน ลดปริมาณเครื่องจักรและช้ินงานท่ีอยูระหวางผลิต (Work In Process) 
ดังนั้น ถือไดวาการปรับเรียบการผลิตเปนหัวใจท่ีสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา 
 ดังท่ีกลาวมาแลววา กระบวนการหลังจะตองไปยังกระบวนการหนาเพื่อเบิกของชนิดท่ี
จําเปน ในเวลาท่ีจําเปน ตามจํานวนท่ีจําเปน ภายใตกฎการผลิตดังกลาว ถากระบวนการหลังดึง
ช้ินสวนในลักษณะท่ีไมแนนอนท้ังเวลาท่ีดึงและปริมาณท่ีดึงแลว จะทําใหกระบวนการหนามีความ
จําเปนท่ีจะตองเตรียมของคงเหลือ เคร่ืองจักรและคนงานเผ่ือไวมากมายเพ่ือใหสามารถปรับไดกับ
อัตราการเปล่ียนแปลงของจํานวนของท่ีตองการ และถาหากมีกระบวนการผลิตท่ีตอเนื่องเปนลําดับ
หลายๆ กระบวนการ ยอดแปรผันของปริมาณที่ถูกดึงโดยกระบวนการหลังจะยิ่งเพิ่มข้ึนทุกที เม่ือ
เรามองยอนกลับไปยังกระบวนการผลิตที่มากอนหนาตามลําดับ เพื่อเปนการปองกันยอดการ
แปรผันมากๆ ดังกลาวในสายการผลิต รวมท้ังบริษัทภายนอกซ่ึงสงของใหโรงงานดวย เราจะตองมี
ความพยายามท่ีจะลดการเปล่ียนแปลงในระดับการผลิตในสายการประกอบข้ันสุดทาย (Final 
Assembly Line) ดังนั้น ในสายการประกอบรถยนตสําเร็จรูป ซ่ึงเปนกระบวนการสุดทายของ
โรงงานโตโยตา จะทําการผลิตรถยนตแตละชนิดดวยรุนท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด ถาเปนไปไดจะบรรลุ
สภาพของการผลิตช้ินเดียวและสงตอ (One-Piece Production and Conveyance) โดยสายการ
ประกอบรถยนตจะไดรับช้ินสวนท่ีจําเปนดวยรุนท่ีมีขนาดเล็กสุด (หนึ่งช้ิน) จากกระบวนการหนา
ท้ังหลาย หรืออีกนัยหนึ่ง การปรับเรียบการผลิตเปนการลดความแปรผันในจํานวนของชิ้นสวนท่ีถูก
ดึง ซ่ึงเปนช้ินสวนท่ีถูกผลิตข้ึนโดยสายการประกอบยอย (Sub-Assemblies) ซ่ึงจะทําใหสายการ
ประกอบยอยผลิตชิ้นสวนดวยอัตราที่คงที่หรือดวยจํานวนที่คงที่ในแตละชั่วโมง การปรับ
เรียบการผลิตดังกลาว จะยกตัวอยางไดดังนี้ สมมติมีสายการผลิตหนึ่งซ่ึงจะตองผลิตรถโคโรนา 
10,000 คัน โดยใชเวลาทําการ 20 วันในหนึ่งเดือน และวันหนึ่งมีเวลาการทํางาน 8 ช่ัวโมง ภายใน
จํานวนรถโคโรนา 10,000 คัน แบงออกเปน ซีดาน 5,000 คัน ฮารดทอป 2,500 คัน และแวกอน 
2,500 คัน หารตัวเลขเหลานี้ดวยวันทําการ 20 วัน จะไดซีดาน 250 คัน/วัน ฮารดทอป 125 คัน/วัน 
และแวกอน 125 คัน/วัน ดังนั้นในแตละวันก็จะประกอบรถท้ังแบบ ซีดาน ฮารดทอป และแวกอนค
ละกันไปตามอัตราดังกลาว นี่คือตัวอยางการปรับเรียบการผลิตโดยเฉล่ียตามจํานวนวันตามแตละ
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 ภายในวันทํางาน ซ่ึงมีเวลาทํางาน 8 ช่ัวโมง (480 นาที) จะตองผลิตรถโคโรนาท้ัง 500 คัน 
ดังนั้นรอบเวลาตอหนวย (Unit Cycle Time) หรือเวลาเฉล่ียท่ีใชในการผลิตรถโคโรนาชนิดใดก็ตาม
ไดหนึ่งคัน คือ 0.96 นาที (480/500) หรือประมาณ 57.5 วินาที 
 การผสมที่ถูกสวนหรือการจัดลําดับการผลิตของรถท้ังสามชนิดสามารถพิจารณาไดจาก
การเปรียบเทียบรอบเวลา (Cycle Time) ในการผลิตรถแตละชนิดจํานวนหนึ่งคันกับเวลาท่ี
กําหนดใหสูงสุดท่ีจะผลิตรถโคโรนาชนิดใดชนิดหนึ่ง ตัวอยางเชน เวลาสูงสุดท่ีกําหนดใหผลิตรถ
โคโรนาชนิดซีดาน พิจารณาไดโดยการหารเวลาทํางาน (480 นาที) ดวยจํานวนรถซีดานท่ีจะตอง
ผลิตในหนึ่งวันทํางาน (250 คัน) ซ่ึงในกรณีนี้เวลาสูงสุดเทากับ 1 นาที 55 วินาที ซ่ึงหมายความวา
รถซีดานหนึ่งคันจะตองถูกผลิตข้ึนทุกๆ 1 นาที 55 วินาที เปรียบเทียบกับชวงเวลาดังกลาวกับเวลา 
57.5 นาที จะเห็นวาสามารถผลิตรถยนตอีกชนิดหนึ่งไดจํานวนหน่ึงคัน ระหวางเวลาท่ีผลิตรถซีดาน
เสร็จหนึ่งคันกับเวลาที่จะตองเร่ิมผลิตรถซีดานอีกหนึ่งคัน ลําดับการผลิตควรเปน ซีดาน – ชนิดอ่ืน 
– ซีดาน – ชนิดอ่ืน – ฯลฯ 
 เวลาสูงสุดท่ีจะผลิตรถแวกอนหรือฮารดทอป คือ 3 นาที 50 วินาที (480/125) เมื่อ
เปรียบเทียบตัวเลขนี้กับรอบเวลา 57.5 วินาที จะเห็นวาสามารถผลิตรถชนิดอ่ืนใดก็ไดอีก 3 คัน 
ระหวางการผลิตแวกอนหรือฮารดทอป ถาหากวารถแวกอนไดรับการจัดลําดับตอจาการผลิตรถซี
ดานคันแรก ลําดับของการผลิตของรถท้ังสามชนิดก็จะเปน ซีดาน – แวกอน – ซีดาน – ฮารดทอป - 
ซีดาน – แวกอน – ซีดาน – ฮารดทอป – ฯลฯ และน่ีคือตัวอยางของการปรับเรียบการผลิตในแงของ
การผลิตสินคาหลายๆ ชนิด 
 การพิจารณาถึงเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีใชในการผลิตจริงๆ ซ่ึงจะเห็นวาเกิดจากการ
ขัดแยงกันระหวางชนิดหลากหลายของสินคาท่ีผลิตกับวิธีการปรับเรียบการผลิต ถาในกรณีท่ีไม
ตองผลิตสินคาหลายชนิด การมีเคร่ืองจักรจําเพาะสําหรับผลิตสินคาชนิดเดียวจํานวนมาก (Mass 
Production) จะเปนอาวุธท่ีทรงพลังในการลดตนทุนการผลิตไดอยางแนนอน แตท่ีโตโยตามีความ
จําเปนเปนอยางยิ่งท่ีจะตองผลิตรถออกมาหลายชนิด ซ่ึงจะมีความแตกตางกันในแงของแบบ ยาง 
อุปกรณเผ่ือเลือก (Option) สีและอ่ืนๆ จากตัวอยางจริงจะมีโคโรนาประมาณสามถึงส่ีพันชนิดท่ีถูก
ผลิตข้ึน ดังนั้นการท่ีจะสงเสริมการปรับเรียบการผลิตใหสอดคลองกับความหลายหลายของชนิด
ของสินคา จึงจําเปนที่จะตองมีเคร่ืองจักรท่ียืดหยุนได หรือ Flexible Machine โตโยตาไดกําหนด
กระบวนการผลิตท่ีสามารถทําใหเคร่ืองจักรดังกลาวทําประโยชนไดอยางกวางหลายอยางดวยกัน 
โดยการติดต้ังเคร่ืองมือหรืออุปกรณเพิ่มเทาท่ีจําเปนบนเคร่ืองจักรเหลานั้น 
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 ขอดีประการหน่ึงของการปรับเรียบการผลิต ท่ีจะตอบสนองความหลากหลายของชนิดของ
สินคาท่ีผลิต คือ เปนระบบท่ีสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับความแปรผันในความตองการของ
ลูกคา โดยการคอยๆ เปล่ียนจํานวนคร้ังท่ีผลิต/เบิกของ โดยไมตองเปล่ียนขนาดของรุนท่ีผลิต/เบิก
ของในแตละกระบวนการผลิต ซ่ึงก็คือการปรับระดับการผลิต (Fine-Tuning Production) โดยใชคัมบัง 
 ในการที่จะปรับเรียบการผลิตดังกลาวได จะตองมีการลดเวลานําในการผลิตใหส้ันลง 
เพื่อท่ีจะสามารถผลิตสินคาชนิดตางๆ ไดอยางทันเวลาและรวดเร็ว ซ่ึงการลดเวลานําการผลิต
ดังกลาวจะตองมีการลดเวลาเตรียมเคร่ืองใหส้ันลงเพ่ือท่ีจะทําใหขนาดของรุนท่ีจะผลิตเล็กลงดวย 
 

2.2.5 ปญหาการเตรียมเคร่ือง (Setup Problems) 
 ประเด็นหรือจุดท่ียากที่สุดในการสงเสริมการผลิตแบบปรับเรียบการผลิต คือ ปญหาการ
เตรียมเคร่ืองในกระบวนการขึ้นรูปโดยการอัด (Pressing Process) สามัญสํานึกจะบอกเราวาการลด
ตนทุนการผลิตจะทําไดโดยการใชแมพิมพ (Die) ชนิดเดียวไปนานๆ ซ่ึงจะทําใหมีการผลิตทีเดียว
ไดรุนขนาดใหญท่ีสุด เพื่อจะไดไมตองเตรียมเคร่ืองบอย เปนการลดคาใชจายในการเตรียมเคร่ือง 
(Setup Costs) แตวาภายใตสภาวการณท่ีกระบวนการสุดทายไดปรับเรียบการผลิตและลดสตอก
หรือของคงเหลือระหวางตัดหรืออัดข้ึนรูป (Punch Press) กับสายการประกอบตัวถังท่ีอยูถัดมา 
แผนกตัดและอัดข้ึนรูปซ่ึงเปนกระบวนการหนาจะตองทําการเตรียมเคร่ืองไดเร็วและทําบอยคร้ังซ่ึง
หมายถึงการเปล่ียนแบบแมพิมพบนเคร่ืองตัดหรืออัดข้ึนรูปใหสอดคลองกับความหลากหลายของ
ชนิดของสินคาซ่ึงถูกเบิกหรือดึงโดยกระบวนการหลัง 
 ท่ีโรงงานโตโยตาในญ่ีปุน เวลาในการเตรียมเคร่ืองในแผนกตัดและอัดข้ึนรูป เคยใช
ประมาณ 2 ถึง 3 ช่ัวโมง ในชวง พ.ศ. 2488- 2497 เวลาดังกลาวไดถูกลดลดมาเหลือเพียง 15 นาที 
ในระหวางป 2498-2507 และหลังจากป 2513 เวลาในการเตรียมเคร่ืองแตละคร้ังจะเหลือเพียง 3 
นาทีเทานั้น 
 

2.2.6 การออกแบบกระบวนการผลิต (Design of Process) 
 แตเดิมมาในโรงงานจะมีการจัดเครื่องกลึง เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะ อยูกันเปนเฉพาะกลุมของ
ตัวเอง โดยเครื่องชนิดเดียวกัน จะเรียงอยูใกลๆ กัน และเคร่ืองหนึ่งจะมีคนงานประจําอยูหนึ่งคน 
ตัวอยางเชน ชางกลึงแตละคนจะรับผิดชอบทํางานอยูกับเคร่ืองกลึงแตละเคร่ือง 
 ตามแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา การวางผังเคร่ืองจักรจะถูกจัดใหมหมด
เพ่ือท่ีจะทําใหการไหลในกระบวนการผลิตเปนไปอยางราบร่ืน ดังนั้นคนงานแตละคนจะสามารถ
ปฏิบัติการไดกับเคร่ืองจักรท้ังสามชนิดคือ คนงานคนหน่ึงจะรับผิดชอบท้ังเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด 
และเคร่ืองเจาะ ในเวลาเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่ง คนงานท่ีทํางานไดหนาท่ีเดียว ซ่ึงเปนแนวคิดเดิมท่ี
โตโยตาเคยยึดถือไดถูกเปล่ียนใหเปน คนงานท่ีทํางานไดหลายหนาท่ี 
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 ในสายการผลิตแบบโตโยตานี้ คนงานหนึ่งคนจะรับผิดชอบปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรหลาย
เคร่ืองของกระบวนการตางๆ ทีละเคร่ือง และจะปฏิบัติงานในแตละกระบวนการเปนลําดับไปจะ
กระท่ังเสร็จภายในหนึ่งรอบเวลา ผลท่ีไดคือการนําช้ินงานใหมเขาสายการผลิตจะสมดุลกับเวลา
เสร็จของสินคาสําเร็จรูปหนึ่งหนวย ซ่ึงไดรับการส่ังใหผลิตใหเสร็จในหนึ่งรอบเวลา การผลิตแบบ
นี้เรียกวา การผลิตช้ินเดียวแลวสงตอ ซ่ึงการจัดผังเคร่ืองจักรใหมแบบนี้จะทําใหเกิดประโยชนหลาย
ประการดังนี้ 

- ของคงเหลือท่ีไมจําเปนระหวางกระบวนการผลิตจะถูกขจัดออกไป 
- แนวคิด คนงานท่ีทํางานไดหลายหนาท่ี จะชวยลดจํานวนคนงานท่ีตองการจริงลง เปน

การเพิ่มผลิตผล 
- เมื่อคนงานทํางานไดหลายหนาท่ี เขาเหลานั้นสามารถมีสวนรวมในระบบของโรงงาน 

ซ่ึงทําใหมีความรูสึกที่ดีตองานของเขา 
- เม่ือมีคนงานทํางานไดหลายหนาท่ี ทําใหมีการทํางานเปนทีม และชวยเหลือซ่ึงกันและ

กันได 
 

แนวคิด คนงานท่ีทํางานไดหลายหนาท่ี เปนวิธีการของญ่ีปุนโดยเฉพาะ เพราะวาแตละ
บริษัทในญ่ีปุนมีสหภาพบริษัทอยูสหภาพเดียว ซ่ึงทําใหการเคล่ือนยายคนงานไปทํางานกับ
เคร่ืองจักรตางๆ นั้น ทําไดงายไมคอยมีปญหา สําหรับบริษัทในยุโรปและอเมริกามีสหภาพหลาย
สหภาพ ซ่ึงแบงตามความชํานาญของคนงานในโรงงานเดียวกัน เชน ชางกลึงจะทํางานกลึงบน
เคร่ืองกลึงโดยเฉพาะเทานั้น และปกติจะไมยอมทํางานอยางอ่ืน การท่ีบริษัทเหลานั้นจะนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตาไปใช อาจจะเกิดอุปสรรคและปญหาในจุดนี้ได 
 

2.2.7 การกําหนดมาตรฐานของงาน (Standardization of Jobs) 
 การปฏิบัติงานมาตรฐานของโตโยตาจะแตกตางไปเล็กนอยจากการปฏิบัติงานธรรมดา
ท่ัวไป โดยจะมีการแสดงถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานตามลําดับของคนงานคนหน่ึง ซ่ึงรับผิดชอบกับ
เคร่ืองจักรหลายชนิด ในฐานะท่ีเปนคนงานท่ีทํางานไดหลายหนาท่ี 
 แผนปายท่ีบอกมาตรฐานการปฏิบัติงานจะมีอยูสองชนิด คือ แผนปายข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operations Routine Sheet) ซ่ึงเหมือนกับผังแสดงการทํางานของคน
และเคร่ืองจักร (Man-Machine Chart) และแผนปายการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operations 
Sheet) ซ่ึงจะติดไวในโรงงานใหทุกคนไดเห็น ในแผนปายการปฏิบัติงานมาตรฐานจะระบุถึงรอบ
เวลา ข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน และจํานวนมาตรฐานของช้ินงานระหวางผลิต 
 รอบเวลา (Cycle Time or Takt Time) เปนจํานวนนาทีและวินาทีท่ีจะระบุไวเปนมาตรฐาน
วาทุกสายการผลิตจะตองผลิตใหไดสินคาหนึ่งช้ินภายในชวงเวลานั้น เวลาของรอบเวลาคํานวณ
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ผลผลิตท่ีจําเปนตอวัน  =  
เดือนการในหนื่งจํานวนวันทํา

 ือนำเปนตอเดผลผลิตท่ีจ
 

 

รอบเวลา  =  
นำเปนตอวัผลผลิตท่ีจ
นึ่งวันมงทํางานในหจํานวนช่ัวโ

 
 แผนกผลิตทุกแผนกจะไดรับการแจงถึงผลผลิตท่ีจําเปนตอวันและรอบเวลาจากสํานัก
วางแผนกลางเพียงคร้ังเดียวเปนการลวงหนาหนึ่งเดือน ผูจัดการในแตละแผนกผลิตจะพิจารณาถึง
จํานวนคนงานที่จําเปนตองใชในแผนกในการท่ีจะผลิตสินคาในสวนท่ีแผนกไดรับผิดชอบไดหนึ่ง
หนวยในแตละรอบเวลา คนงานในโรงงานท้ังหมดจะไดรับการจัดวางตําแหนงใหมโดยท่ีแตละ
กระบวนการจะผลิตไดโดยใชจํานวนคนงานนอยท่ีสุด 
 ขาวสารการผลิตของแตละกระบวนการจะไมมาจากคัมบังเพียงแหลงเดียวเทานั้น กลาวคือ 
คัมบังเปนชนิดของขาวสารการผลิตท่ีใหในระหวางเดือนที่ทําการผลิต ในขณะท่ีปริมาณผลิต
ประจําวันและรอบเวลา จะเปนขาวสารท่ีใหลวงหนาเพื่อท่ีจะไดมีการเตรียมแผนลําดับการผลิต
แมบท (Master Production Schedule) ท่ัวท้ังโรงงาน 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานบงบอกถึงลําดับของการปฏิบัติงาน ซ่ึงคนงานแตละคน
ตองปฏิบัติในกระบวนการท้ังหลายในแผนกผลิตของตน นั่นคือคําส่ังใหคนงานหยิบช้ินงาน ใส
ชิ้นงานเขาเคร่ืองจักร และปลดช้ินงานออกหลังจากท่ีเคร่ืองจักรไดทํางานของมันเสร็จแลว คําส่ัง
การปฏิบัติงานนี้จะมีสําหรับเคร่ืองจักรท้ังหลายท่ีเขารับผิดชอบอยู การสมดุลสายการผลิต (Line 
Balancing) จะมีไดระหวางคนงานในแผนกเดียวกัน เนื่องจากคนงานแตละคนจะปฏิบัติงานในสวน
ของตนใหเสร็จภายในหน่ึงรอบเวลา 
 จํานวนมาตรฐานของช้ินงานระหวางผลิต คือ จํานวนต่ําสุดท่ีจําเปนของช้ินงานระหวาง
ผลิต ซ่ึงรวมถึงช้ินงานซ่ึงอยูในเคร่ืองจักรดวย ถาไมมีจํานวนช้ินงานนี้ไวในสายการผลิต ลําดับ
ข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองจักรตางๆ ในสายการผลิตท้ังหมดจะไมสามารถปฏิบัติงานไปพรอมๆ 
กันได ในทางทฤษฏีเราสามารถจะไดสภาพของสายการผลิตท่ีเปนแบบสายพานท่ีมองไมเห็นตัว 
(Invisible Conveyer) ท่ีไมมีความจําเปนจะตองมีช้ินงานซ่ึงถือเปนของคงเหลือระหวาง
กระบวนการผลิตตางๆ 
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2.2.8 การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation) 
 เปนเสาท่ีสองท่ีคอยคํ้าจุนสนับสนุนระบบการผลิตแบบโตโยตา ในการที่จะบรรลุถึงสภาพ 
ทันเวลาพอดี อยางสมบูรณ หนวยสินคาท่ีดี 100% จะตองไหลไปยังกระบวนการหลัง และการไหล
นี้จะตองเปนไปตามจังหวะและโดยไมมีการติดขัด เพราะฉะนั้นการควบคุมคุณภาพเปนส่ิงสําคัญ
อยางมากท่ีจะตองมีไปพรอมกับการปฏิบัติงานแบบ ทันเวลาพอดี อยางท่ัวถึงภายใตระบบคัมบัง 
การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การสรางกลไกท่ีสามารถจะปองกันการผลิตของเสียเปน
จํานวนมากในเครื่องจักรหรือสายการผลิตอยางไดผล คําวา Autonomation ไมใชคําเดียวกับ 
Automation แตหมายถึงการตรวจเช็คโดยตัวเองถึงจุดผิดปกติในกระบวนการผลิต 
 เคร่ืองจักรท่ีควบคุมตัวเอง คือ เคร่ืองจักรท่ีมีกลไกท่ีจะหยุดตัวเองไดโดยอัตโนมัติติดอยู
ดวย ในโรงงานงานของโตโยตานั้น เคร่ืองจักรสวนใหญจะควบคุมตัวเองได เพื่อท่ีจะปองกันการ
ผลิตของเสียออกมาเปนจํานวนมากสามารถตรวจเช็คเคร่ืองจักรที่เสียไดโดยอัตโนมัติ ส่ิงท่ีเรียกวา 
Foolproof คือ กลไกชนิดหนึ่งท่ีปองกันช้ินงานท่ีเสียหายไมใหเกิดข้ึน โดยการติดต้ังเคร่ืองตรวจเช็ค
ท้ังหลายเขากับอุปกรณและเคร่ืองวัดตางๆ ของเคร่ืองจักร 
 แนวคิดเร่ืองการควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ ยังถูกนําไปใชกับสายการผลิตซ่ึงใชคนงาน
ดวย คือ ถาหากเกิดส่ิงผิดปกติในสายการผลิต คนงานจะกดปุมใหสายการผลิตหยุดท้ังหมด แผงไฟ
อันดง (Andon) ในระบบโตโยตามีบทบาทสําคัญอันนี้และเปนตัวอยางหนึ่งของระบบการควบคุม
โดยการมองเห็น (Visual Control System) ของโตโยตา 
 โดยสรุปแลว การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ คือกลไกอันหนึ่งท่ีตรวจเช็คโดยอัตโนมัติถึง
ส่ิงท่ีผิดปกติในกระบวนการผลิตน้ันเอง 
 

2.2.9 กิจกรรมปรับปรุงงาน (Improvement Activities, Kaizen) 
 ระบบการผลิตแบบโตโยตาผสมผสานเปาหมายเพื่อท่ีจะบรรลุหลายเปาหมายพรอมๆกัน 
ไดแก การควบคุมปริมาณ การประกันคุณภาพ และการเคารพความเปนมนุษย ในขณะท่ีตองการจะ
บรรลุเปาหมายสูงสุดทางดานการลดตนทุน เปาหมายท้ังหมดดังกลาวบรรลุไดโดยกระบวนการของ
การมีกิจกรรมปรับปรุงงาน ซ่ึงเปนองคประกอบพื้นฐานของระบบการผลิตแบบโตโยตา และเปน
ส่ิงท่ีทําใหระบบการผลิตแบบโตโยตา เดินหนา ไปไดโดยแทจริง คนงานทุกคนจะไดรับโอกาสท่ี
จะออกความเห็นและเสนอแนะขอปรับปรุงโดยผานกลุมยอยท่ีเรียกวา กลุมสรางคุณภาพงาน หรือ
กลุมคิวซี (QC Circle) กระบวนการการออกความเห็นและเสนอแนะจะทําใหมีการปรับปรุงวิธีการ
ผลิต ดังน้ี 

- ในดานการควบคุมปริมาณการผลิต โดยการปรับข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานไป
ตามการเปล่ียนแปลงของรอบเวลา 
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- ในดานการประกันคุณภาพ จะมีการปองกันไมใหของเสียหรือเคร่ืองจักรท่ีเสียเกิดข้ึน
ซํ้ากันอีก 

- และในดานการเคารพความเปนมนุษย คนงานทุกคนจะมีสวนรวมในกระบวนการผลิต 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจของพนักงาน 
      2.3.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือความพึงพอใจในการทํางานตรงกับภาษาอังกฤษวา 
Job Satisfaction มีผูใหความหมายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไวหลายทาน แตสวนใหญ
แลวมีเห็นใกลเคียงหรือสอดคลองกัน ดังนี้ 

เสถียร เหลืองอราม (2522) กลาววา ความพึงพอใจในงานเปนผลของการจูงใจใหมนุษย
ทํางาน โดยออกมาในรูปของความพอใจท่ีตนเองทํางานมากไดเงินมาก บรรยากาศในท่ีทํางานดี ซ่ึง
เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดความพึงพอใจในงานดวยเงินและรางวัลตอบแทน ความพึงพอใจใน
งานจะเกิดข้ึนเม่ือตนมีความรูสึกประสบความสําเร็จในการทํางาน เปนท่ียอมรับ สามารถทํางานได
ดวยตนเอง และมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงาน หากหนวยงานออกแบบใหผูปฏิบัติเกิด
ความพึงพอใจในงานแลว หนวยงานนี้ก็จะไดรับความรวมมือจากพนักงานไดมากข้ึน และผูปฏิบัติ
ก็เต็มใจทํางานมากข้ึน 

เอกชัย กี่สุขพันธุ (2533) กลาววา ความรูสึกพอใจหรือไมพอใจมีผลกระทบตอพฤติกรรม
ในการทํางานเปนอยางมาก นอกเหนือจากการมีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่อม่ันและศรัทธาแลว 
จะตองมีความรูสึกพอใจในงานท่ีทํา หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย จะตองสรางความรูสึกพอใจใน
ผูรวมงาน ไมวาจะเปนผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา การสรางความรูสึกพอใจ
ในการทํางาน จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานไดดี และจะชวยลดอุปสรรคในการสรางมนุษย
สัมพันธในการทํางานรวมกันดวย 
 บุญม่ัน  ธนาศุภวัฒน(2537) กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติในทางบวกของ
บุคคลที่มีตองานหรือกิจกรรมที่เขาทําซ่ึงเปนผลใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงม่ัน
ท่ีจะทํางาน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการทํางาน ซ่ึงจะสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ ดังนั้น ความพึง
พอใจในงานจึงมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการเปนอยางมากท่ีจะสรางสรรคความ
เจริญกาวหนาและนําความสําเร็จตามเปาหมายมาสูองคการ 
 ธงชัย สันติวงษ(2539) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมองเปนชองทางหรือโอกาสท่ีตนจะสามารถตอบสนองแรงจูงใจท่ีตนมีอยูแลว ก็จะทําใหความ
พึงพอใจของเขาดีข้ึนหรืออยูในระดับสูง หากฝายบริหารจัดใหคนทํางานไดมีโอกาสตอบสนอง
แรงจูงใจของตนแลว ความพึงพอใจของคนทํางานจะสูงและผลงานก็จะดีตามไปดวย 
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 จากความหมายตาง ๆ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน สามารถสรุปได
วา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนความรูสึกในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีตอปจจัยตาง ๆ ท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับงานท่ีทําอยู ความรูสึกชอบ หรือพอใจเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจากการที่ไดรับการ
ตอบสนองตามระดับความตองการ กลาวคือเปนความรูสึกเปนสุขในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 
ภายใตสภาพบรรยากาศการทํางานท่ีถูกใจ โดยมีส่ิงตอบแทนทางวัตถุและจิตใจ โดยมีภาวะ
แวดลอมเปนตัวจูงใจ หลังจากไดผานกระบวนการประเมินคา จะแสดงออกมาในระดับท่ีแตกตาง
กัน เชน พึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  
 จะเห็นไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเร่ืองท่ีละเอียดออนมากเพราะมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับความตองการหรือแรงจูงใจของแตละบุคคล ดังนั้นจึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญท้ัง
ตอผูปฏิบัติงาน และตอองคการอยางมาก เพราะ 
 1. ผูปฏิบัติงานยอมมีความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของตน และ
ผูปฏิบัติงานจะมีความรูสึกสมปรารถนาท่ีจะไดแสดงบทบาทอยางเต็มท่ีตามขีดความสามารถของ
เขาท่ีมีอยู 
 2. ผูปฏิบัติงานซ่ึงไมเคยมีความพึงพอใจในการทํางานยอมจะไมประสบสภาพวุฒิภาวะทาง
จิตวิทยา เพราะคนเราโดยท่ัวไปจะใชเวลาสวนใหญในแตละวันอยูกับงาน หากงานนั้นเปนงานท่ี 
นาเบ่ือหนายไมทาทาย และไมมีอิสระเขายอมจะเกิดความเบ่ือหนาย หงุดหงิดรําคาญใจ อันจะสงผล
หรือกอใหเกิดปญหาโดยตรงตอตัวเขาเอง เพื่อนรวมงานและสังคมในท่ีสุด 
 3. ผูปฏิบัติงานซ่ึงไมเคยมีความพึงพอใจในงานท่ีทําจะเกิดความคับของใจ เพราะการ
ทํางานนั้นถือวา เปนส่ิงสนองความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย 
 4. การขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือเกิดมีขอขัดแยงในการทํางานยอมจะสงผล
ใหขวัญและกําลังใจในการทํางานลดตํ่าลง นั่นหมายความวาประสิทธิภาพของการทํางานยอมลดตํ่า
ตามไปดวย 
      2.3.2 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานมากท่ีสุด เพราะการทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะสงผลถึงการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ ซ่ึงหากบุคคลมีความพึงพอใจสูงสุดก็หมายความวาเขามีความรูสึกตองาน
ในทางบวก อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีแนวคิดพื้นฐานท่ี
แตกตางกัน 2 ลักษณะคือ 

1. ความพึงพอใจนําไปสูผลการปฏิบัติงาน เปนแนวคิดท่ีไดจากการศึกษาทางดานมนุษย
สัมพันธ โดยเฉพาะการศึกษาทดลองท่ีโรงงาน ฮาวโธรน(Howthorne) ในป ค.ศ.1920 ในเร่ืองของ
แสงสวางและสภาพแวดลอมท่ีใชในการทํางาน ช้ีใหเห็นวาการเพ่ิมของผลผลิตเปนผลสืบ
เนื่องมาจากความพอใจในการปฏิบัติงานของคนงาน ซ่ึงเดวิด(Davis 1981) ไดกลาวถึงแนวคิดนี้วา 
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ภาพท่ี 1.3.1 
 
 

รูปท่ี 2.4 ความพึงพอใจนําไปสูผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจ
ของผูปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ผลตอบแทน 

ท่ีไดรับ 
แรงจูงใจ 

  
จากแนวคิดดังกลาว ผูบริหารที่มุงจะเพิ่มผลผลิตดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ทํางานใหสูงข้ึน ก็จะพยายามจัดหาสภาพแวดลอมในการทํางานและปจจัยตาง ๆ เชน เงินเดือน 
สวัสดิการ หรือความกาวหนาในตําแหนงการงานที่สามารถจะตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดีจนบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
 2. ผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ Porter and Lowler (1968) ไดพัฒนารูป
แบบจําลองเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยต้ังสมมุติฐานวา 
“ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเช่ือมโยงดวยปจจัยอ่ืน ๆ ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีจะนําไปสูผลตอบแทนเหมาะสมซ่ึงในที่สุดจะนําไปสูการตอบสนองความพึงพอใจ” 
ดังรูปท่ี 2.5 
 
  
 
 
 
 
 
 
     

ผลตอบแทนภายใน 

ผลตอบแทนภายนอก 

ผลการปฏิบัติงาน 

การรับรูเกี่ยวกบั
ผลตอบแทนท่ียุติธรรม 

ความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงาน 

รูปท่ี 2.5 ผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ 
 
 จากรูปช้ีใหเห็นวา ผลการปฏิบัติงานยอมไดรับการตอบสนองในรูปของรางวัลหรือ
ผลตอบแทน ซ่ึงแบงออกเปนผลตอบแทนภายใน และผลตอบแทนภายนอก  โดยผานการรับรู
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 อนึ่ง ผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เปนผลในดานความรูสึกของผูปฏิบัติงานท่ีเกิด
แกตัวผูปฏิบัติงานเอง เชน ความรูสึกตอความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนเม่ือสามารถเอาชนะความยุงยากตาง ๆ 
และสามารถดําเนินงานภายใตความยุงยากท้ังหลายไดสําเร็จทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ความม่ันใจ
ตลอดจนไดรับการยอมรับยกยองจากบุคคลอ่ืน สวนผลตอบแทนภายนอกเปนรางวัลท่ีผูอ่ืนจัดหา
ใหมากกวาท่ีตนเองจะใหแกตัวเอง เชน การใหเล่ือนตําแหนง เล่ือนข้ัน หรือใหรางวัลโบนัสพิเศษ
(เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ 2529,43) 

 Glimer (1967) ไดสรุปความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน และปจจัยสวน
บุคคลไดดังนี้  

1) เพศจากการสํารวจหลายคร้ัง เพศหญิงมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาชาย อาจจะ
เปนเพราะวาเพศหญิงมีความตองการดานเงิน และความทะเยอทะยานทางอาชีพนอยกวาเพศชาย  

2) จํานวนผูอยูในความอุปการะ ผลจากการศึกษาพวกเจาหนาท่ี พนักงาน (White – collar 
workers) พบวาผูท่ีตองการรับผิดชอบเล้ียงดูผูท่ีอยูในความอุปการะจํานวนมาก จะมีความพึงพอใจ
ในการทํางานนอย สาเหตุมาจากปญหาสภาวะการเงินท่ีบีบค้ันอยู  

3) อายุ จากการศึกษาในกลุมคนตางกลุมจะไดผลของความสัมพันธระหวางอายุกับความ
พึงพอใจในการทํางานตางกันคือ เสมียนพนักงานท่ีคอนขางมีอายุ แตมีรายไดและสถานภาพการ
ทํางานตํ่า จะมีความพึงพอใจในการทํางานสูง และจากการศึกษาในบางกลุม พบวา ความพึงพอใจ
ในการทํางานสูงเม่ือบุคคลมีอายุมากข้ึน แตในบางกลุมกลับพบวา ความพึงพอใจในการทํางานจะ
ลดลง 

4) ระยะเวลาในการทํางาน จากการสํารวจหลายคร้ัง พบวา ในระยะแรกเร่ิมเขาทํางาน
บุคคลจะมีความพึงพอใจในการทํางานสูง และจะลดลงเร่ือย ๆ จนถึงปท่ีหาหรือปที่แปด จากน้ันจะ
เพิ่มข้ึนอีกเม่ือมีอายุการทํางานมากข้ึน และขวัญในการทํางานจะสูงท่ีสุดเม่ือทํางานมาแลว 20 ป 

5) ความเฉลียวฉลาด พบวามีความสัมพันธระหวางความเฉลียวฉลาดกับความพึงพอใจใน
งาน โดยข้ึนกับขอบเขตของความฉลาด และความยากงายของงาน คือถาใหผูท่ีมีความเฉลียวฉลาด
มาก ๆทํางานท่ีงาย ๆ ก็จะทําใหเกิดความเบ่ือหนายได  

6) ระดับการศึกษา มีหลักฐานมากมายที่แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงท่ีหาขอสรุปไมได
ระหวางความสัมพันธของระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการทํางาน เชน จากการศึกษากับ
พนักงานเจาหนาท่ี พบวา กลุมคนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จะมีความพึงพอใจในการ

DPU



 33

7) บุคลิกภาพสวนตัว พบวาบุคลิกภาพสวนตัวมีผลตอความพึงพอใจในงาน กลาวคือบุคคล
ท่ีมีความพึงพอใจในงาน มักจะเปนผูท่ีไดรับการศึกษาดีมีความคลองตัว สามารถปรับเปล่ียน
ความคิดไดตามกาลเทศะ มีพื้นฐานมาจากครอบครัวท่ีมีความสุข มีความเขาใจถึงสภาพท่ีแทจริง
ของตัวเขา และจุดมุงหมายท่ีตั้งไว สวนบุคคลท่ีไมมีความพึงพอใจในงาน ก็จะมีบุคลิกภาพตรงขาม
กับท่ีกลาวมาแลว 

 
2.4 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1) วัชระ แกวสุวรรณ  (2549) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต 
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค คือ   1) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 
จํานวน 5 ดาน คือ ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และ
ความกาวหนาในตําแหนง โดยภาพรวมและรายดาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด จํานวน 5 ดาน 
จําแนกตามตําแหนง ระดับการศึกษา รายได การเขารับการอบรม และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดาน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจํานวน 279 คน เปนพนักงานระดับหัวหนางานและพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในสายการผลิต บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด จําแนกเปนพนักงาน
ระดับหัวหนางาน จํานวน 72 คน พนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 207 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติท่ีใช ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีระดับคาความเช่ือมั่น คาสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา โดยภาพรวมเทากับ 0.78  
 ผลการวิจัยพบวา 

(1) พนักงานระดับหัวหนางานและพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการผลิต บริษัท 
โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยูใน
ระดับมากทุกดาน หากเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย เรียง 3 ลําดับแรก คือ ดานลักษณะของ
งาน ดานการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ 

(2) เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต 
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมพบวา มีความพึง
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(3) เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต 
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมพบวา มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ดานการยอมรับนับถือเปนเร่ืองเดียวท่ีมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

(4) เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต 
บริษัท  โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด จําแนกตามรายได การเขารับการอบรม และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย พบวา ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
 2) วราภา สยังกูล (2543) ความพึงพอใจในการทํางาน ความคาดหวังและขวัญของพนักงาน
ในองคกรท่ีไดรับอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจในการ
ทํางาน ความคาดหวัง และขวัญ รวมทั้งลักษณะสวนบุคคล การเขารับการอบรมมาตรฐาน ISO 
9000 และความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9000 ของพนักงานในโรงงานท่ีไดรับการ
รับรองตามระบบ ISO 9000 และพนักงานในโรงงานท่ียังไมไดรับการรับรองตามระบบ ISO 9000 
รวมท้ังศึกษาความสัมพันธของความพึงพอใจในการทํางาน ความคาดหวังและขวัญกําลังใจ กับ
พนักงานฝายปฏิบัติการในโรงานท่ีไดรับการรับรองตามระบบ ISO 9000 และพนักงานในโรงงานท่ี
ยังไมไดรับการรับรองตามระบบ ISO 9000 รวมท้ังส้ินจํานวน 210 คน ซ่ึงท้ังสองแหงเปนโรงงาน
ในจังหวัดพิษณุโลก เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการทํางาน ความคาดหวัง และ
ขวัญ แบบวัดความรูเกี่ยวกับระบบ ISO 9000 และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอมูล
โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS/FW 6.0  
 ผลการวิจัย พบวา ลักษณะสวนบุคคล ซ่ึงไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน การเขา
รับการอบรมความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9000 และความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ISO 9000 
มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน  ความคาดหวังและขวัญของพนักงาน  สําหรับดาน
ความสัมพันธพบวา ความพึงพอใจในการทํางาน ความคาดหวังและขวัญ มีความสัมพันธทางบวก
กับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01, .02 และ .09 ตามลําดับ และความพึงพอใจในการ
ทํางาน ความคาดหวังและขวัญ สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดแตยังไมดีพอ 
 
 3) นภาพร ไทยรุงโรจน (2542) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
ขายยา กรณีศึกษา บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด โดยศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานขายยา และทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานขายยาประเภท
เซลลแมนและดีเทลแมน พนักงานขายท่ีมีระยะเวลาการทํางานนานกวา 3 ป และนอยกวา 3 ป 
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สวนปจจัยท่ีมีพนักงานขายยามีความพึงพอใจต่ําสุดคือ ปจจัยดานเงินเดือนสวัสดิการ
คาตอบแทน พนักงานขายประเภทเซลลแมนมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาดีเทลแมน
พนักงานขายท่ีมีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 3 ป พนักงานขายท่ีมีอายุนอยกวา 30 ป มีความพึง
พอใจในการทํางานสูงกวาพนักงานขายยาท่ีมีอายุ 30 ปข้ึนไป 
  

4) สุนีย พุทธภัทร (2542) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท 
ไทยิน ไพลีเอสเตอร จํากัด โดยศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน และ
ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติสวนบุคคลกับระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษากลุมพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในกลุมสํานักงาน กลุมงานผลิต และกลุม
เทคนิค ยกเวนระดับผูบริหารตําแหนงหัวหนาแผนกข้ึนไป ในป พ.ศ. 2541 การเก็บรวบรวมขอมูล
ไดใชแบบสอบถามจํานวน 278 ชุด และผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานในบริษัท เทยิน โพลีเอส 
เตอร จํากัด มีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจปานกลางและระดับความพึงพอใจในการ
ทํางานเรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุดไดดังนี้ ความสําเร็จในการทํางาน ความม่ันคงในการ
ทํางาน ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ความสัมพันธกับหัวหนาสายงาน
ความกาวหนาในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือและเงินเดือน การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางคุณสมบัติสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร จํากัด กับระดับความพึง
พอใจในการทํางาน พบวา มีคุณสมบัติสวนบุคคลบางคุณสมบัติมีความสัมพันธกับระดับความพึง
พอใจบางปจจัยเทานั้น  
 
 5) ชุติมา จันทรผง (2539) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการ
ประปาสวนภูมิภาค: ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานประปาเขต 6, 7และ8 พบวาพนักงานการประปา
สวนภูมิภาค มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยท่ีมีผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
สํานักงานประปาเขตท่ีสังกัด สวนเพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับตําแหนงไมใชปจจัยท่ีมีผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
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 6) นรวีร ศรีเพ็ญ (2541) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค พบวาพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคมีความพึงพอใจในดานลักษณะงานมาก
ท่ีสุดรองลงมาไดแก ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานส่ิงแวดลอม ดานความม่ันคงและกาวหนา 
ดานคาจางและสวัสดิการ ตามลําดับ ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ
ระยะเวลาการทํางาน ลักษณะตําแหนงสายงาน ระดับตําแหนง เงินเดือน และระยะการเดินทางจาก
บานถึงท่ีทํางานท่ีแตกตางกัน สวนสถานภาพสมรส และระดับการศึกษาของพนักงาน ไมมีผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนสาเหตุท่ี
กอใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือดานการปกครอง
บังคับบัญชา มุงประเด็นสําคัญไปท่ีผูบริหารขาดวิสัยทัศน ทักษะ และความยุติธรรม รองลงมา
ไดแก ดานลักษณะงาน ดานส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานคาจางและสวัสดิการและสุดทายคือ 
ดานความม่ันคงและกาวหนา 
 

7) กฤตินี มณีสุวรรณ (2531) ทําการศึกษากับพนักงานรายวันของบริษัท เนช่ันแนล เซมิ
คอนดัคเตอร จํานวน 217 คน พบวาอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุการทํางานไมมี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในงานของพนักงาน 

 
 8) ปยะ นิยมวงศ (2542) ไดวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
การบินไทย จํากัด(มหาชน) : ศึกษากรณีพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ฝายมาตรฐานการบริการ
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพภูมิหลังของพนักงาน อันไดแก อายุงาน และตําแหนงปจจุบันท่ีแตกตาง
กัน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ฝาย
มาตรฐานการบริการบริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) สวนสภาพภูมิหลังอ่ืน ๆ อันไดแก เพศ 
สถานภาพสมรส อายุ การมีบุตร และเงินเดือนท่ีแตกตางกันไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบน ฝายมาตรฐานการบริการ บริษัท การบินไทยจํากัด
(มหาชน) 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน ฝายมาตรฐานการ
บริการ บริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง 

จากการศึกษาผลการวิจัยท้ังภายในประเทศ และตางประเทศ จะเห็นไดวาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคคลข้ึนอยูกับแตละปจจัยซ่ึงช้ีระดับความพึงพอใจท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับ
ลักษณะ และความตองการของบุคคลท่ีปฏิบัติงานในองคการตาง ๆ มีความแตกตางกัน เชน เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี ฯลฯ เปนตน ซ่ึงทําใหทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ไดเปนอยางดี และนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารขององคกรอีกดวย 
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9) จิรพงศ ตันตระกูล (2550) ความรูและทัศนคติในการปฏิบัติงานท่ีมีตอประสิทธิภาพใน
การซอมบํารุงรักษาของพนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน (BTS)การวิจัยเร่ือง ความรูและทัศนคติใน
การปฏิบัติงานท่ีมีตอประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรักษาของพนักงานรถไฟฟา ขนสงมวลชน 
(BTS) มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซอมบํารุงรักษาของ
พนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน ( BTS ) เพื่อศึกษาความรูในการปฏิบัติงานการซอมบํารุงรักษาของ
พนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน ( BTS ) เพื่อศึกษาทัศนคติในการปฏิบัติงานการซอมบํารุงรักษา
ของพนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน ( BTS )เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซอม
บํารุงรักษาของพนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน( BTS ) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางความรูในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรักษาของพนักงาน
รถไฟฟาขนสงมวลชน ( BTS ) และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติในการปฏิบัติงานกับ
ประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรักษาของพนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน ( BTS ) กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัย คือ พนักงานซอมบํารุงรักษารถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพฯ จํานวนท้ังส้ิน 382 คน 
เลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 196 คน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คาสถิติ t-test คาสถิติ One way ANOVA และ คาสถิติ Pearson Product Moment Correlation 
coefficient 
  ผลการวิจัยพบวา 

(1) ผลการศึกษา ขอมูลท่ัวไป พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 94.40 โดยมีอายุ 20 - 30 ป เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 50.00 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 38.10 รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ55.60 มี
ตําแหนงงานชางซอมบํารุง คิดเปนรอยละ 62.20 ระยะเวลาการทํางาน นอยกวาหรือเทากับ 3 ป คิด
เปนรอยละ 38.30 

(2) ผลการศึกษา ประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรักษาของพนักงานซอมบํารุงรักษา
รถไฟฟาขนสงมวลชน พบวาพนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการซอม
บํารุงในภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังดานการมีสวนรวม ในการปฏิบัติงาน ดานสัมพันธภาพกับ
ผูบริหาร และดานผลประโยชนขององคกร 

(3) ผลการศึกษา ความรูในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาของพนักงาน
รถไฟฟาขนสงมวลชน (BTS) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ระบบการซอมบํารุงรักษา โดยภาพรวมพนักงานมีความรูอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 
3 ลําดับแรก คือ มีความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการบํารุงรักษาตางๆ และสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได มี
ความรูเกี่ยวกับแผนการซอมบํารุงเชิงปองกัน และมีสวนทําใหระบบการซอมบํารุงรักษามีคามีสวน
ทําใหระบบการซอมบํารุงรักษามีคาตามลําดับ ดานวิธีการซอมบํารุงรักษา โดยภาพรวมพนักงานมี
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(4) ผลการศึกษา ทัศนคติในการปฏิบัติงานของพนักงานซอมบํารุงรักษาท่ีมีตอการซอม
บํารุงรักษาในระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน พบวาพนักงานสวนใหญมีทัศนคติท่ีเห็นดวยไมวาจะ
เปนดานสัมพันธภาพในงาน ดานสวัสดิการ ลักษณะงานท่ีทํา โดยเฉพาะในดานสวัสดิการพนักงาน
มีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งกับการใหมีโบนัส 

(5) ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันของพนักงานซอมบํารุงรักษา
รถไฟฟาขนสงมวลชน (BTS) ตางกัน มีประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรักษาไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 

(6) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการ
ซอมบํารุงรักษา พบวา ความรูในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในซอมบํารุงรักษา
ของพนักงานซอม บํารุงรักษารถไฟฟาขนสงมวลชน (BTS) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

(7) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการ
ซอมบํารุงรักษา พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรักษาของพนักงาน
ซอมบํารุงรักษารถไฟฟาขนสงมวลชน (BTS) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิจัย 
 
              การวิจัยนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตตอ
ระบบการผลิตแบบโตโยตาในดานองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต: กรณีศึกษากรุงเทพและ
ปริมณฑลซ่ึงเปนการดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
ตามลําดับตอไปนี้ 
 

               3.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
  3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
  3.3  การตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองมือ 
  3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.5  การกําหนดคาตัวแปร 
  3.6  การวิเคราะหขอมูล 
  3.7  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
3.1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือผูผลิตช้ินสวนยานยนตและอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีเขารวม
โครงการพัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซ่ึงมี
จํานวนท้ังส้ิน 66 บริษัท รวบรวมจากรายช่ือ (12 กุมภาพันธ 2554) ซ่ึงสามารถจําแนกตามขนาด
กิจการไดดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนและรอยละของบริษัทจําแนกตามขนาดกิจการและประเภทของสถาน
ประกอบการของบริษัทท่ีเขารวมโครงการพัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนต
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
 

ขนาดกิจการ 

ประเภทของสถานประกอบการ 

ชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมสนับสนุน รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ขนาดใหญ 1 4.76 6 13.33 7 10.61 

ขนาดกลาง 8 38.10 13 28.89 21 31.82 

ขนาดเล็ก 12 57.14 26 57.78 38 57.58 

Total 21 100.00 45 100.00 66 100.00 
 
          3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
              ตัวอยางของสถานประกอบการท่ีใชเปนตัวแทนของประชากร จะใชการสุมแบบสัดสวน
คือ รอยละ 37.88 ของประชากร ซ่ึงเทากับ 25 สถานประกอบการ ดังแสดงในตารางท่ี 3.2 และ 3.3 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนตัวอยางสถานประกอบการจําแนกตามขนาดกิจการและประเภทของ
สถานประกอบการ 

ขนาดกิจการ 
ประเภทของสถานประกอบการ 

ชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมสนับสนุน รวม 

    ขนาดใหญ 1 3 4 
    ขนาดกลาง 4 5 9 
    ขนาดเล็ก 3 9 12 

รวม 8 17 25 

 
สําหรับจํานวนตัวอยางพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางานรวมท้ังหมดท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ จําแนกตามระดับของพนักงานและประเภทของสถานประกอบการ 
แสดงดังตารางท่ี 3.3  
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ตารางท่ี 3.3 แสดงจํานวนการเก็บขอมูลพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางานจําแนกตาม
ขนาดกิจการและประเภทของสถานประกอบการ 

ขนาดกิจการ 

ประเภทของสถานประกอบการ 
รวม 

ชิ้นสวนยานยนต สนับสนุน 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

ระดับ
หัวหนางาน 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

ระดับ
หัวหนางาน 

ระดับ
ปฏิบัติการ 

ระดับ
หัวหนางาน 

ขนาดเล็ก 14 5 24 29 38 34 
ขนาดกลาง 15 11 28 7 43 18 
ขนาดใหญ 1 5 11 13 12 18 

รวม 
30 21 63 49 93 70 

51 112 163 

 
 สวนผูบริหารสถานประกอบการตัวอยางท่ีใชเปนตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลมี
จํานวนท้ังส้ิน 6 คน ในจํานวนนี้เปนผูบริหารของกิจการขนาดเล็ก 2 คน ขนาดกลาง 2 คน และ
ขนาดใหญ 2 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
              เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในการรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 
2 ชุด  
      แบบสอบถามชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานระดับหัวหนางาน
และระดับปฏิบัติการ ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลงพ้ืนท่ีเพื่อทําการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม (Field Survey) กลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานระดับหัวหนางานและระดับปฏิบัติการ 
โดยคําถามจะเปนคําถามแบบปลายปด ท่ีกําหนดคําตอบไวใหผูตอบเลือกตอบ โดยมีข้ันตอนในการ
สรางแบบสอบถามดังนี้ 
         1.  ทําการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ขอความทางวิชาการ ตําราวิชาการ วารสาร ส่ือ
ส่ิงพิมพ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแบบสอบถามให
สอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงค 
         2. จากขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควานํามาสรางแบบสอบถามซ่ึงมีเคาโครงมาจากตํารา
วิชาการของ จําลักษณ ขุนพลแกวและคณะ (2550) “หลักการเพ่ิมผลผลิต Basic Productivity 
Improvement” และของ บรรจง จันทมาศ (2546) “การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต” จากน้ัน
ผูวิจัยไดทําการดัดแปลงใหเหมาะสมกับกลุมประชากรท่ีตองการศึกษา โดยแบบสอบถามดังกลาวมี
สวนประกอบสําคัญ 2 ตอน คือ 
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                ตอนท่ี 1 เปนคําถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและการนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับของพนักงานและประสบการณการทํางาน และ
คําถามท่ีเกี่ยวกับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช  
                 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 
                   โดยในตอนท่ี 2  จะเปนคําถามท่ีมีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 
ตามวิธีของลิเคิรท (Rensis Likert) (พวงรัตน ทวีรัตน.2543 :107-108) โดยกําหนดคะแนนไว 5 
ระดับดังนี้ 
 

  ระดับความพึงพอใจ  คาน้ําหนกัคะแนนของตัวเลือกตอบ 
  สูง    กําหนดใหคาคะแนนเปน 5 คะแนน 
  คอนขางสูง   กําหนดใหคาคะแนนเปน 4 คะแนน 
  ปานกลาง   กําหนดใหคาคะแนนเปน 3 คะแนน 
  คอนขางตํ่า   กําหนดใหคาคะแนนเปน 2 คะแนน 
  ต่ํา    กําหนดใหคาคะแนนเปน 1 คะแนน 
 

                  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช ประกอบดวยคําถามท่ีเกี่ยวกับดานองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ คือ  
คุณภาพ ตนทุน การสงมอบ ปลอดภัย ขวัญกําลังใจ ส่ิงแวดลอมและจริยธรรม  
         3.  จัดพิมพแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอท่ีปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบ ขอคําแนะนํา และ
พิจารณาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของแบบสอบถามเพ่ือปรับปรุงแกไข 
         4.  นําแบบสอบถามฉบับรางท่ีไดรับการแนะนําแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิใหทําการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาอีกคร้ัง รวมไปถึงความชัดเจนของการใชภาษาในเชิงวิจัย 
      แบบสอบถามชุดท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณแบบปลายเปดสําหรับกลุมตัวอยางผูบริหารของสถาน
ประกอบการ  
 
3.3 การตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองมือ 
              0ผูวิจยัไดดําเนินการสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือตามข้ันตอนดังนี ้
         3.3.1 ศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ขอความทางวิชาการ วารสาร ส่ือ
ส่ิงพิมพ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
         3.3.2 นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวล เพ่ือกําหนดนิยามเปนขอบเขตเนื้อหาและเปน
โครงสรางของเคร่ืองมือ ใหสอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา 
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         3.3.3 สรางคําถามในแบบสอบถาม ซ่ึงแบงเปน 2 ตอนรายละเอียดดังไดกลาวข้ันตนและนํา
แบบสอบถามและแบบทดสอบท่ีสรางเสร็จแลวเสนอที่ปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบและแนะนํา เพื่อ
การแกไขและปรับปรุงแบบสอบถามและแบบทดสอบใหมีความเหมาะสม 
         3.3.4 นําแบบสอบถามและแบบทดสอบท่ีไดรับการแกไขแลวไปตรวจสอบความเท่ียงตรง 
และความเหมาะสมโดยขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และภาษาท่ีใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
         3.3.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ และการปรับปรุงแกไขแลว 
นําเสนอท่ีปรึกษางานวิจัย เพื่อพิจารณาความสมบูรณอีกคร้ัง เพื่อความสมบูรณของเคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัย 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
              การเก็บรวบรวมขอมูลจะคนหาขอมูลโดยจะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบคือ 
         ขอมูลปฐมภูมิ  

1.1 ขอมูลชุดท่ี 1 สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหนางานจะเปนการการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม (Field Survey) ในกลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย จํานวน 163 ราย 
สวนขอมูลชุดท่ี 2 สําหรับการสัมภาษณผูบริหาร จํานวน 6 ราย 

                   1.2 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบคุณภาพแลวพรอมหนังสือขออนุญาต
สอบถามขอมูลไปทําการเก็บขอมูล 
         ขอมูลทุติยภูมิ 
                   เปนขอมูลท่ีไดจากการ คนควา รวบรวมงานวิจัย บทความ วารสาร เอกสารการสัมมนา 
สถิติในรายงานตาง ๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนสวนประกอบในเนื้อหาและนําไปใชใน
การวิเคราะหขอมูล 
 

3.5 การกําหนดคาของตัวแปร 
              ในสวนของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ซ่ึงเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจหลังจากนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต ผูวิจัยไดกําหนดคาของตัว
แปรมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) โดยแบงระดับเปน 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน. 
2543:107-108)  
 คะแนนเฉล่ีย 4.500 - 5.000  กําหนดใหอยูในเกณฑ  สูง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.500 - 4.499  กําหนดใหอยูในเกณฑ  คอนขางสูง 
 คะแนนเฉล่ีย 2.500 - 3.499  กําหนดใหอยูในเกณฑ  ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.500 - 2.499  กําหนดใหอยูในเกณฑ  คอนขางตํ่า 
 คะแนนเฉล่ีย 1.000 - 1.499  กําหนดใหอยูในเกณฑ  ต่ํา 
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        การแปลความหมายของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานจะใชเกณฑดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 ) 
 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวาง 0.000 – 0.999  หมายถึง การกระจายของความพึงพอใจไมมากนกั 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวาง 1.000 ข้ึนไป หมายถึง การกระจายของความพึงพอใจคอนขางมาก 
 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 1 ท่ีตอบกลับคืนมาไดแลวนํามาตรวจความ
ครบถวนสมบูรณจากนั้นนํามาตรวจการใหคะแนนและนําผลคะแนนมาทําการประมวลผลขอมูล
ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร ขอมูลจะถูกวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังจากนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต โดยมีวิธีการดังนี้ 
         1.  ตรวจความถูกตองครบถวนและจํานวนของแบบสอบถามท่ีไดกลับมา 
         2. นําแบบสอบถามท่ีมีความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท้ังหมดมาวิเคราะหและแปลผลโดยใช
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดย 
                 แบบสอบถามตอนท่ี 1 ซ่ึงเปนคําถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและการนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช นําขอมูลท่ีไดมาหาคารอยละ (Percentage) 
                แบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช นําขอมูลท่ีไดมาหา, คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีตั้งไว แลวแปลความหมาย 
 แบบสอบถามชุดท่ี 2 ซ่ึงเปนแบบสอบถามสําหรับการสัมภาษณผูบริหารจะนําขอมูลท่ี
ไดมาทําการสรุปผลและอภิปรายผลในภาพรวม 
 
3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
              สถิติท่ีนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
 

         3.7.1 สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เปนสถิติท่ีนํามาใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมมาจากกลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษา ไดแก 
                 3.7.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามตอนท่ี 1 ในเร่ือง
เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 
                 3.7.1.2 คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใชสําหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ความ
พึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชโดยใชสูตรท่ัวไป (พวงรัตน ทวี
รัตน, 2543) 
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                   3.7.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการวิเคราะหและแปล
ความหมายของขอมูลตางๆ รวมกับคาเฉลี่ยในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เพื่อแสดงถึงลักษณะการ
กระจายของคะแนน 
          3.7.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติท่ีใชสรุปถึงความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช โดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยางดังนี้ 
                   3.7.2.1 การวิเคราะหโดยวิธี One-Way ANOVA ใชในการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมท่ีไมเกี่ยวของกัน (Independent Sample) คือ ประเภทของ
อุตสาหกรรมและระดับของพนักงานกับตัวแปรตาม ซ่ึงไดแก ความพึงพอใจของพนักงานหลังจาก
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช และวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชสูตร One-Way ANOVA 
                   3.7.2.2 การวิเคราะห Least Significant Difference (LSD) ใชในการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูกรณีท่ี F-test ในการวิเคราะห One-way ANOVA มีนัยสําคัญ 
                   3.7.2.3 การทดสอบไคสแควร (Pearson Chi-Square) ใชในการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวาง ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และ
ขนาดกิจการมีความสัมพันธตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใช 
                   3.7.2.4 การวิเคราะหความแปรปรวนโดยวิธี Two-Way ANOVA เพื่อใชในการ
วิเคราะหลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และ
ขนาดกิจการท่ีมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช DPU



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
                จากการท่ีไดทําการเก็บขอมูลผูบริหารและพนักงานของบริษัทท่ีเขารวมโครงการพัฒนา
ระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยเปนขอมูลท่ีเก็บ
จากพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน จํานวน 25 สถานประกอบการ 
โดยเก็บแบบสอบถามจํานวน 163 ชุด และเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารจํานวน 6 สถาน
ประกอบการ 

 
                ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จะแบงออกเปน 4 ตอนดังนี้ 
                4.1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป ไดแก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ระดับของ
พนักงานและประสบการณการทํางาน และขอมูลเกี่ยวกับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 
                4.2 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใช 
                4.3 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

1. ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
ดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและ
ประเภทของสถานประกอบการ 

2. ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
ดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละลักษณะของพนักงาน 

3. ลักษณะทางประชากร  ไดแก  ระดับของพนักงาน  เพศ  อายุ  การศึกษา 
ประสบการณ และขนาดกิจการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลรวมกันตอความพึง
พอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 

                4.4 การวิเคราะหสรุปผลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูบริหารหรือพนักงานระดับบริหาร
ของอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตท่ีนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการ ซ่ึง
เปนการสัมภาษณความพึงพอใจของผูบริหารหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 
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4.1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล และลักษณะกิจการของกลุมผูตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ,  อายุ, ระดับการศึกษา, ระดับของพนักงาน

และประสบการณการทํางาน และขอมูลเกี่ยวกับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 
 
      4.1.1 ขอมูลสถานประกอบการจําแนกตามขนาดกิจการและประเภทของสถานประกอบการ  
            ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 จากขอมูลท่ีรวบรวมจํานวน 25 สถานประกอบการ สวนใหญเปน
อุตสาหกรรมสนับสนุน รอยละ 68.00 รองลงมาเปนอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตรอยละ 32.00 
 จําแนกตามขนาดกิจการ พบวา  
 กิจการขนาดเล็ก สวนใหญเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนรอยละ 75.00 รองลงมาเปน
อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตรอยละ 25.00 
 กิจการขนาดกลาง สวนใหญเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนรอยละ 55.56 รองลงมาเปน
อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตรอยละ 44.44 
 กิจการขนาดใหญ สวนใหญเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนรอยละ 75.00 รองลงมาเปน
อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตรอยละ 25.00 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงรอยละสถานประกอบการจําแนกตามขนาดและประเภทของสถานประกอบการ 

ขนาดกิจการ 
รอยละของประเภทสถานประกอบการ 

รวม 
ชิ้นสวนยานยนต สนับสนุน 

ขนาดเล็ก 25.00 75.00 100.00 
ขนาดกลาง 44.44 55.56 100.00 
ขนาดใหญ 25.00 75.00 100.00 

รวม 32.00 68.00 100.00 
 
      4.1.2 ขอมูลพนักงานตามประเภทของสถานประกอบการจําแนกตามขนาดของกิจการ  
            ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 ซ่ึงจําแนกพนักงานตามประเภทของสถานประกอบการและขนาด
ของกิจการ ดังนี้ 

พนักงานในกิจการขนาดเล็ก จํานวน 72 ราย สวนใหญเปนพนักงานในอุตสาหกรรม
สนับสนุนรอยละ 73.61 และอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตรอยละ 26.39 

พนักงานในกิจการขนาดกลาง จํานวน 61 ราย สวนใหญเปนพนักงานในอุตสาหกรรม
สนับสนุนรอยละ 57.38 และอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตรอยละ 42.62 
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พนักงานในกิจการขนาดใหญ จํานวน 30 ราย สวนใหญเปนพนักงานในอุตสาหกรรม
สนับสนุนรอยละ 80.00 และอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตรอยละ 20.00 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานจําแนกตามขนาดและประเภทของกิจการ 

รอยละของประเภทสถานประกอบการ 
ขนาดของกิจการ จํานวน รวม 

ชิ้นสวนยานยนต สนับสนุน 
ขนาดเล็ก 72 26.39 73.61 100.00 
ขนาดกลาง 61 42.62 57.38 100.00 
ขนาดใหญ 30 20.00 80.00 100.00 

รวม 163 31.29 68.71 100.00 
 
      4.1.3 ขอมูลพนักงานในดานเพศ พนักงานในอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตที่เขารวมโครงการ
พัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สวนใหญเปน
เพศชายรอยละ 61.00 และเพศหญิงรอยละ 39.00 ดังรูปท่ี 4.1 

 
รูปท่ี 4.1 แสดงรอยละของพนักงาน 

หญิง
39.00%

ชาย
61.00%

 
      4.1.4 ขอมูลพนักงานในดานระดับของพนักงาน  พนักงานในอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตที่
เขารวมโครงการพัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนตในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล สวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 57  และพนักงานระดับหัวหนางาน/ผู
ควบคุมงานรอยละ 43  ดังรูปท่ี 4.2 
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พนักงานระดบั
ปฏิบัติการ

43.00%

พนักงานระดบั
หัวหนางาน/ผู
ควบคุมงาน

57.00%

 
รูปท่ี 4.2 แสดงรอยละของระดับพนักงาน 

 
      4.1.5 ขอมูลพนักงานในดานอายุ แสดงดังตารางท่ี 4.3 สวนใหญ จะมีอายุ 21-30 ป รอยละ 43.56 
รองลงมา อายุ 31-40 ป รอยละ 36.81 อายุ 41-50 ป รอยละ 11.66 อายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป รอย
ละ 4.29 และอายุมากกวา 50 ป รอยละ 3.68 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงรอยละของพนักงานจําแนกตามอายุผูตอบแบบสอบถาม 

อายุ (ป) รอยละ 
ต่ํากวาหรือเทากับ 20  4.29 
21-30 43.56 
31-40  36.81 
41-50  11.66 
มากกวา 50  3.68 

รวม 100.00 
 
      4.1.6 ขอมูลพนักงานในดานระดับการศึกษา แสดงดังตารางท่ี 4.4 สวนใหญจะมีการศึกษาระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 30.06 รองลงมามีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 
25.15 การศึกษาระดับปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 23.31 การศึกษาระดับปวส./
อนุปริญญารอยละ 18.40 และการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 3.07  
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรอยละของพนักงานจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา รอยละ 
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 25.15 
ปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย 23.31 
ปวส./อนุปริญญา 18.40 
ปริญญาตรี 30.06 
สูงกวาปริญญาตรี 3.07 

รวม 100.00 

 
      4.1.7 ขอมูลพนักงานในดานระดับการศึกษาจําแนกตามระดับของพนักงาน แสดงดังตารางท่ี 
4.5 

ระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา จํานวน 41 ราย สวนใหญจะเปนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการรอยละ 87.80 และพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 12.20 

ระดับการศึกษาปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 38 ราย สวนใหญจะเปน
พนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 73.68 และพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 26.32 

ระดับการศึกษาปวส./อนุปริญญา จํานวน 30 ราย สวนใหญจะเปนพนักงานระดับหัวหนา
งาน/ผูควบคุมงานรอยละ 43.33 และ พนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 56.67 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 49 ราย สวนใหญจะเปนพนักงานระดับหัวหนางาน/ผู
ควบคุมงานรอยละ 67.35และ พนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 32.65 

ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 5 ราย เปนพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุม
งานท้ังหมด 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานจําแนกตามระดับการศึกษาและระดับของพนักงาน 

ระดับการศึกษา จํานวน 

ระดับของพนกังาน 

ระดับ
ปฏิบตัิการ 

ระดับหัวหนางาน/
ผูควบคุมงาน รวม 

รอยละ รอยละ 
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 41 87.80 12.20 100.00 
ปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย 38 73.68 26.32 100.00 
ปวส./อนุปริญญา 30 43.33 56.67 100.00 
ปริญญาตรี 49 32.65 67.35 100.00 
สูงกวาปริญญาตรี 5 0.00 100.00 100.00 

รวม 163 57.06 42.94 100.00 
 
      4.1.8 ขอมูลพนักงานในดานระดับพนักงานท่ีเคยมีและไมเคยมีประสบการณการทํางานใน
บริษัทท่ีมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตามากอน ดังแสดงในตารางท่ี 4.6  
 

พนักงานท่ีเคยมีประสบการณมากอน จํานวน 19 รายสวนใหญเปนพนักงานระดับหัวหนา
งาน/ผูควบคุมงานรอยละ 68.42 และพนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 31.58 

พนักงานท่ีไมเคยมีประสบการณมากอน จํานวน 143 รายสวนใหญเปนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการรอยละ 60.14 และพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 39.86 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานจําแนกตามระดับพนักงานและประสบการณการ
ทํางานในบริษัทท่ีมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตามากอน 

เคยทํางานในบริษัทท่ีมีการจัดทําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตามากอนหนาบริษัทนี ้

จํานวน 
ระดับของพนกังาน 

ระดับ
ปฏิบตัิการ 

ระดับหัวหนางาน/ 
ผูควบคุมงาน 

รวม 

เคย 19 31.58 68.42 100.00 
ไมเคย 143 60.14 39.86 100.00 

รวม 162 56.79 43.21 100.00 
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4.2 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 
 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใช โดยจําแนกตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ คือ  คุณภาพ, ตนทุน, การสงมอบ, 
ความปลอดภัย, ขวัญและกําลังใจ, ส่ิงแวดลอมและจริยธรรมดังแสดงในตารางท่ี 4.6 ถึง ตารางท่ี 
4.12 
 
      4.2.1 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 
ดานคุณภาพ (Quality) ดังตารางท่ี 4.7 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจาก
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานคุณภาพอยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจาก
คาเฉล่ียซ่ึงเทากับ 4.01 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับคาเฉล่ียความพึงพอใจ ไดดังตอไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 คือ การปรับปรุงระบบกระบวนการตรวจสอบคุณภาพใหดีข้ึน คาเฉล่ียเทากับ 
4.09 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.69 
 ลําดับท่ี 2 คือ การลดการสงคืนสินคาเนื่องจากปญหาคุณภาพ คาเฉล่ียเทากับ 4.06 และมี
การกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 
 ลําดับท่ี 3 คือ การปรับปรุงคุณภาพของงานและผลิตภัณฑใหดีข้ึน คาเฉล่ียเทากับ 3.90 และ
มีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานคุณภาพ 

ดานคณุภาพ คาเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พอใจ 

ลําดับ
ที่ 

ปรับปรุงคุณภาพของงานและผลิตภัณฑใหดีข้ึน 4.06 0.68 คอนขางสูง 2 
ลดการสงคืนสินคาเน่ืองจากปญหาคุณภาพ 3.90 0.77 คอนขางสูง 3 
ปรับปรุงระบบกระบวนการตรวจสอบคุณภาพใหดี
ข้ึน 

4.09 0.69 คอนขางสูง 1 

เฉลีย่รวม 4.01 0.72 คอนขางสูง - 
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      4.2.2 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานตนทุน (Cost) ดังตารางท่ี 4.8 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานตนทุนอยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียซ่ึง
เทากับ 4.01 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.79 ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นไดดังตอไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 คือ ลดคาใชจายในดานตางๆ  เชน วัสดุส้ินเปลือง การซอมบํารุง ฯลฯ คาเฉล่ีย
เทากับ 4.02 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.74 
 ลําดับท่ี 2 คือ ลดของเสียในกระบวนการทํางานและกระบวนการผลิต คาเฉล่ียเทากับ 4.00 
และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานตนทุน 

ดานตนทุน คาเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พอใจ 

ลําดับ
ที่ 

ลดของเสียในกระบวนการทํางาน และกระบวนการผลิต 4.00 0.85 คอนขางสูง 2 
ลดคาใชจายในดานตางๆ  เชน วัสดุสิ้นเปลือง การซอม
บํารุง ฯลฯ 

4.02 0.74 คอนขางสูง 1 

คาเฉล่ียรวม 4.01 0.79 คอนขางสูง - 

 
      4.2.3 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานการสงมอบ (Delivery) ดังตารางท่ี 4.9 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานการสงมอบอยูในระดับคอนขางสูง โดย
พิจารณาจากคาเฉล่ียซ่ึงเทากับ 4.08 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นไดดังตอไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 คือ การเพิ่มความสามารถในการสงมอบสินคาท่ีตรงเวลาและปรับปรุงระบบขน
ยาย ขนสงวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ ใหดีข้ึน คาเฉล่ียเทากับ 4.09 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 และ 0.68 ตามลําดับ 
 ลําดับท่ี 3 คือ ลดเวลาในการคอยงานนอยลง เชน รอวัตถุดิบสําหรับการผลิต คาเฉล่ียเทากับ 
4.05 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.71 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานการสงมอบ 

ดานการสงมอบ คาเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พอใจ 

ลําดับ
ที่ 

ปรับปรุงระบบขนยาย ขนสงวัตถุดิบ, ผลิตภณัฑ ใหดีข้ึน 4.09 0.68 คอนขางสูง 1 
เพิ่มความสามารถในการสงมอบสินคาท่ีตรงเวลา 4.09 0.74 คอนขางสูง 1 
ลดเวลาในการคอยงานนอยลง เชน รอวัตถุดบิสําหรับ
การผลิต 

4.05 0.71 คอนขางสูง 3 

คาเฉลีย่รวม 4.08 0.71 คอนขางสูง - 

 
      4.2.4 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานความปลอดภัย (Safety) ดังตารางท่ี 4.10 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานความปลอดภัยอยูในระดับคอนขางสูง โดย
พิจารณาจากคาเฉล่ียซ่ึงเทากับ 4.10 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นไดดังตอไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 คือ เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานทุกข้ันตอนการทํางาน คาเฉล่ียเทากับ 4.15 
และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.69 
 ลําดับท่ี 2 คือ เพ่ิมการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และมีการกระจายของ
ความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 
 ลําดับท่ี 3 คือ เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานของเคร่ืองจักร คาเฉล่ียเทากับ 4.07 และมี
การกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานความปลอดภัย 

ดานความปลอดภัย คาเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พอใจ 

ลําดับ
ที่ 

เพิ่มการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 4.08 0.72 คอนขางสูง 2 
เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานของเครื่องจกัร 4.07 0.70 คอนขางสูง 3 
เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานทุกข้ันตอนการทํางาน 4.15 0.69 คอนขางสูง 1 

คาเฉลีย่รวม 4.10 0.70 คอนขางสูง - 
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      4.2.5 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานขวัญและกําลังใจ (Morale) ดังตารางท่ี 4.11 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานขวัญและกําลังใจอยูในระดับคอนขางสูง โดย
พิจารณาจากคาเฉล่ียซ่ึงเทากับ 3.97 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นไดดังตอไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 คือ ปรับปรุงวิธีการทํางาน ใหสะดวก งายตอการทํางาน คาเฉล่ียเทากับ 4.20 และ
มีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 
 ลําดับท่ี 2 คือ เพิ่มความรูสึกมั่นใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท คาเฉล่ียเทากับ 3.94 
และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.73 
 ลําดับท่ี 3 คือ เพ่ิมความรวมมือและรวมแรงใจของพนักงานในบริษัท คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 
และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.76 

ลําดับท่ี 4 คือ เพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท คาเฉล่ียเทากับ 
3.83 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.82 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานขวัญและกําลังใจ   

ดานขวัญและกําลังใจ คาเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พอใจ 

ลําดับ
ที่ 

เพิ่มความรวมมือและรวมแรงใจของพนักงานในบริษัท 3.93 0.76 คอนขางสูง 3 
เพิ่มความรูสึกมั่นใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท 3.94 0.73 คอนขางสูง 2 
เพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท 3.83 0.82 คอนขางสูง 4 
ปรับปรุงวิธีการทํางาน ใหสะดวก งายตอการทํางาน 4.20 0.72 คอนขางสูง 1 

คาเฉลีย่รวม 3.97 0.76 คอนขางสูง - 

 
      4.2.6 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานส่ิงแวดลอม (Environment) ดังตารางท่ี 4.12 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานส่ิงแวดลอมอยูในระดับคอนขางสูง 
โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซ่ึงเทากับ 4.14 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดย
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 ลําดับท่ี 1 คือ ปรับปรุงสภาพแวดลอมของการทํางานใหดีข้ึน คาเฉล่ียเทากับ 4.16 และมี
การกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 
 ลําดับท่ี 2 คือ ปรับปรุงสถานท่ีทํางานใหนาทํางานมากข้ึน คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และมีการ
กระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานส่ิงแวดลอม 

ดานส่ิงแวดลอม คาเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พอใจ 

ลําดับ
ที่ 

ปรับปรุงสภาพแวดลอมของการทํางานใหดีข้ึน 4.16 0.74 คอนขางสูง 1 
ปรับปรุงสถานท่ีทํางานใหนาทํางานมากข้ึน 4.12 0.75 คอนขางสูง 2 

คาเฉลีย่รวม 4.14 0.75 คอนขางสูง - 

 
      4.2.7 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานจริยธรรม (Ethics) ดังตารางท่ี 4.13 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจาก
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานจริยธรรมอยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจาก
คาเฉล่ียซ่ึงเทากับ 3.71 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นไดดังตอไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 คือ เพิ่มความยุติธรรมตอการจายคาตอบแทนและผลประโยชนแกพนักงานอยาง
ถูกตองและเปนธรรม คาเฉล่ียเทากับ 3.79 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 
 ลําดับท่ี 2 คือ ลดการสรางผลกระทบดานมลภาวะตอสังคมรอบขาง คาเฉล่ียเทากับ 3.62 
และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.87 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานจริยธรรม 

ดานจริยธรรม คาเฉลีย่ 
สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พอใจ 

ลําดับ
ที่ 

ลดการสรางผลกระทบดานมลภาวะตอสังคมรอบขาง 3.79 0.74 คอนขางสูง 1 
เพิ่มความยุติธรรมตอการจายคาตอบแทนและ
ผลประโยชนแกพนักงานอยางถูกตองและเปนธรรม 

3.62 0.87 คอนขางสูง 2 

คาเฉลีย่รวม 3.71 0.81 คอนขางสูง - 

 
      4.2.8 สรุปความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ดังตารางท่ี 
4.14  

โดยสรุปแลวความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชตาม
องคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียซ่ึง
เทากับ 3.99  โดยสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นในแตละดานขององคประกอบปจจัยดานการ
เพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปน้ี 
 ลําดับท่ี 1 คือ ดานส่ิงแวดลอม   คาเฉล่ียเทากับ 4.14 
 ลําดับท่ี 2 คือ ดานความปลอดภัย  คาเฉล่ียเทากับ 4.10 
 ลําดับท่ี 3 คือ ดานการสงมอบ  คาเฉล่ียเทากับ 4.08 

ลําดับท่ี 4 คือ ดานตนทุนและดานคุณภาพ คาเฉล่ียเทากับ 4.01 
 ลําดับท่ี 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ คาเฉล่ียเทากับ 3.97 
 ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม  คาเฉล่ียเทากับ 3.71 
 
 ซ่ึงหากพิจารณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ี
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา  พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ 
 ลําดับท่ี 1 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉล่ียเทากับ  4.04 
 ลําดับท่ี 2 คือ เพื่อผูบริโภค  คาเฉล่ียเทากับ  4.03 
 ลําดับท่ี 3 คือ เพื่อสังคม      คาเฉล่ียเทากับ  3.92 
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ตารางท่ี 4.14 แสดง ผลสรุปคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละองคประกอบดาน
การเพิ่มผลผลิต 

ผูเก่ียวของ 
องคประกอบการเพิ่ม

ผลผลิตดาน 
คาเฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พอใจ 

ลําดับท่ี 

เพื่อผูบริโภค 

ดานคุณภาพ 4.01 0.59 คอนขางสูง 4 

ดานตนทุน 4.01 0.71 คอนขางสูง 4 

ดานการสงมอบ 4.08 0.60 คอนขางสูง 3 

คาเฉล่ียรวม 4.03 0.63 คอนขางสูง 2 

เพื่อพนักงาน 

ดานความปลอดภัย 4.10 0.65 คอนขางสูง 2 

ดานขวัญและกําลังใจ 3.97 0.63 คอนขางสูง 6 

คาเฉล่ียรวม 4.04 0.64 คอนขางสูง 1 

เพื่อสังคม 

ดานส่ิงแวดลอม 4.14 0.69 คอนขางสูง 1 

ดานจริยธรรม 3.71 0.69 คอนขางสูง 7 

คาเฉล่ียรวม 3.92 0.69 คอนขางสูง 3 

คาเฉล่ียรวม 4.00 0.65 คอนขางสูง - 

 
      4.2.9 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใช ตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ  
 
            4.2.9.1  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช ตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ จําแนกตามประเภทของสถาน
ประกอบการ ดังแสดงในตารางท่ี 4.15 
 

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต  ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชตามองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณา
จากคาเฉลี่ยซ่ึงเทากับ 3.91  และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นในแตละดานของ
องคประกอบปจจัยดานการเพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้ 
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 ลําดับท่ี 1 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉล่ียเทากับ 4.16 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 
 ลําดับท่ี 2 คือ ดานส่ิงแวดลอม คาเฉล่ียเทากับ 4.02 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 
 ลําดับท่ี 3 คือ ดานการสงมอบและดานคุณภาพ คาเฉล่ียเทากับ 3.92 และมีการกระจายของ
ความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 และ 0.52 ตามลําดับ 

ลําดับท่ี 5 คือ ดานขวัญและกําลังใจ คาเฉล่ียเทากับ 3.88 และมีการกระจายของความพึง
พอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 
 ลําดับท่ี 6 คือ ดานตนทุน คาเฉล่ียเทากับ 3.86 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 
 ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉล่ียเทากับ 3.59 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 
 
 ซ่ึงหากพิจารณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ี
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ 
 ลําดับท่ี 1 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉล่ียเทากับ  4.02 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 
 ลําดับท่ี 2 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉล่ียเทากับ  3.90 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 
 ลําดับท่ี 3 คือ เพ่ือสังคม คาเฉล่ียเทากับ  3.80 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 
 
           อุตสาหกรรมสนับสนุน ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใชตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจาก
คาเฉล่ียซ่ึงเทากับ 4.05 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นในแตละดานของ
องคประกอบปจจัยดานการเพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 คือ ดานส่ิงแวดลอม คาเฉล่ียเทากับ 4.19 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 
 ลําดับท่ี 2 คือ ดานสงมอบ คาเฉล่ียเทากับ 4.15 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 
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 ลําดับท่ี 3 คือ ดานตนทุน คาเฉล่ียเทากับ 4.08 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 

ลําดับท่ี 4 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉล่ียเทากับ 4.07 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 
 ลําดับท่ี 5 คือ ดานคุณภาพ คาเฉล่ียเทากับ 4.06 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 

ลําดับท่ี 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ คาเฉล่ียเทากับ 4.02 และมีการกระจายของความพึง
พอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 
 ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉล่ียเทากับ 3.76 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 
 
 ซ่ึงหากพิจารณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ี
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ 
 ลําดับท่ี 1 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉล่ียเทากับ 4.10 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 
 ลําดับท่ี 2 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉล่ียเทากับ 4.04 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 
 ลําดับท่ี 3 คือ เพื่อสังคม คาเฉล่ียเทากับ 3.98 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 
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ตารางท่ี 4.15 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและลําดับระดับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละองคประกอบดานการเพ่ิมผลผลิต
จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ 

ผูเก่ียว 
ของ 

องคประกอบ
การเพ่ิม

ผลผลิตดาน 

ประเภทอุตสาหกรรม 

ชิ้นสวนยานยนต สนับสนุน 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

เพ่ือผู 
บริโภค 

ดานคุณภาพ 3.92 0.52 คอนขางสูง 3 4.06 0.62 คอนขางสูง 5 

ดานตนทุน 3.86 0.73 คอนขางสูง 6 4.08 0.70 คอนขางสูง 3 

ดานการสง
มอบ 

3.92 0.68 คอนขางสูง 3 4.15 0.55 คอนขางสูง 2 

คาเฉล่ียรวม 3.90 0.64 คอนขางสูง 2 4.10 0.62 คอนขางสูง 1 

เพ่ือ
พนัก 
งาน 

ดานความ
ปลอดภัย 

4.16 0.69 คอนขางสูง 1 4.07 0.63 คอนขางสูง 4 

ดานขวัญและ
กําลังใจ 

3.88 0.73 คอนขางสูง 5 4.02 0.58 คอนขางสูง 6 

คาเฉล่ียรวม 4.02 0.71 คอนขางสูง 1 4.04 0.61 คอนขางสูง 2 

เพ่ือ
สังคม 

ดาน
สิ่งแวดลอม 

4.02 0.74 คอนขางสูง 2 4.19 0.66 คอนขางสูง 1 

ดานจริยธรรม 3.59 0.73 คอนขางสูง 7 3.76 0.67 คอนขางสูง 7 

คาเฉล่ียรวม 3.80 0.73 คอนขางสูง 3 3.98 0.66 คอนขางสูง 3 

คาเฉล่ียรวม 3.91 0.69 คอนขางสูง - 4.05 0.63 คอนขางสูง - 

 
        4.2.9.2  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใช ตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ จําแนกตามขนาดของกิจการ 

 ดังแสดงในตารางท่ี 4.16 
 

กิจการขนาดเล็ก  ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจากคาเฉล่ีย
ซ่ึงเทากับ 3.98 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
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 ลําดับท่ี 1 คือ ดานส่ิงแวดลอม คาเฉล่ียเทากับ 4.17 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73 
 ลําดับท่ี 2 คือ ดานสงมอบ คาเฉล่ียเทากับ 4.04 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 
 ลําดับท่ี 3 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉล่ียเทากับ 4.01 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 

ลําดับท่ี 4 คือ ดานตนทุน คาเฉล่ียเทากับ 4.00 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 
 ลําดับท่ี 5 คือ ดานคุณภาพ คาเฉล่ียเทากับ 3.92 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 

ลําดับท่ี 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ คาเฉล่ียเทากับ 3.91 และมีการกระจายของความพึง
พอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 
 ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉล่ียเทากับ 3.74 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 
 
 ซ่ึงหากพิจารณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ี
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ 
 ลําดับท่ี 1 คือ เพ่ือผูบริโภค  คาเฉล่ียเทากับ  3.99 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 
 ลําดับท่ี 2 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉล่ียเทากับ  3.96 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 
 ลําดับท่ี 3 คือ เพ่ือสังคม คาเฉล่ียเทากับ  3.95 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 
 

กิจการขนาดกลาง  ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใชตามองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจาก
คาเฉล่ียซ่ึงเทากับ 4.04 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นในแตละดานของ
องคประกอบปจจัยดานการเพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้ 
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 ลําดับท่ี 1 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉล่ียเทากับ 4.13 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 
 ลําดับท่ี 2 คือ ดานสงมอบ คาเฉล่ียเทากับ 4.05 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 

ลําดับท่ี 3 คือ ดานขวัญและกําลังใจ, ส่ิงแวดลอมและคุณภาพ คาเฉล่ียเทากับ 4.03 และมี
การกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55, 
0.68 และ 0.45 ตามลําดับ 

ลําดับท่ี 6 คือ ดานตนทุน คาเฉล่ียเทากับ 3.98 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 
 ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉล่ียเทากับ 3.63 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 
 
 ซ่ึงหากพิจารณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ี
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ 
 ลําดับท่ี 1 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉล่ียเทากับ  4.08 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 
 ลําดับท่ี 2 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉล่ียเทากับ  4.02 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 
 ลําดับท่ี 3 คือ เพ่ือสังคม คาเฉล่ียเทากับ  3.00 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 
 

กิจการขนาดใหญ  ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใชตามองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจาก
คาเฉล่ียซ่ึงเทากับ 4.16 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นในแตละดานของ
องคประกอบปจจยัดานการเพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 คือ ดานส่ิงแวดลอม คาเฉล่ียเทากับ 4.28 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 
 ลําดับท่ี 2 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉล่ียเทากับ 4.27 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 
 ลําดับท่ี 3 คือ ดานคุณภาพ คาเฉล่ียเทากับ 4.22 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 
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ลําดับท่ี 4 คือ ดานสงมอบ คาเฉล่ียเทากับ 4.21 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 
 ลําดับท่ี 5 คือ ดานตนทุน คาเฉล่ียเทากับ 4.10 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 

ลําดับท่ี 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ คาเฉล่ียเทากับ 4.00 และมีการกระจายของความพึง
พอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 
 ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉล่ียเทากับ 3.77 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 
 
 ซ่ึงหากพิจารณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ี
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ 
 ลําดับท่ี 1 คือ เพ่ือผูบริโภค  คาเฉล่ียเทากับ  4.18 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 
 ลําดับท่ี 2 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉล่ียเทากับ  4.13 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 
 ลําดับที่ 3 คือ เพ่ือสังคม คาเฉล่ียเทากับ  4.03 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 
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ตารางท่ี 4.16 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและลําดับระดับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละองคประกอบดานการเพ่ิมผลผลิต
จําแนกตามขนาดของกิจการ 

ผูเก่ียว 
ของ 

องคประกอบการ
เพ่ิมผลผลิตดาน 

ขนาดของกิจการ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ 
ท่ี 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ
ท่ี 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ลําดับ
ท่ี 

เพ่ือผู 
บริโภค 

ดานคุณภาพ 3.92 0.69 5 4.03 0.45 3 4.22 0.54 3 

ดานตนทุน 4.00 0.77 4 3.98 0.69 6 4.10 0.62 5 

ดานการสงมอบ 4.04 0.65 2 4.05 0.54 2 4.21 0.59 4 

คาเฉล่ียรวม 3.99 0.70 1 4.02 0.56 2 4.18 0.58 1 

เพ่ือ
พนัก 
งาน 

ดานความปลอดภัย 4.01 0.71 3 4.13 0.55 1 4.27 0.66 2 

ดานขวัญและ
กําลังใจ 

3.91 0.69 6 4.03 0.55 3 4.00 0.64 6 

คาเฉล่ียรวม 3.96 0.70 2 4.08 0.55 1 4.13 0.65 2 

เพ่ือ 
สังคม 

ดานสิ่งแวดลอม 4.17 0.73 1 4.03 0.68 3 4.28 0.57 1 

ดานจริยธรรม 3.74 0.71 7 3.63 0.68 7 3.77 0.65 7 

คาเฉล่ียรวม 3.95 0.72 3 3.00 0.68 3 4.03 0.61 3 

คาเฉล่ียรวม 3.98 0.70  - 4.04 0.56 -  4.16 0.61  - 

 
        4.2.9.3  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใช ตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ จําแนกตามระดับของพนักงาน 

ดังแสดงในตารางท่ี 4.17 
 

พนักงานระดับปฏิบัติการ ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูงโดยพิจารณา
จากคาเฉล่ียซ่ึงเทากับ 3.88 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นในแตละดานของ
องคประกอบปจจัยดานการเพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้ 
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 ลําดับท่ี 1 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉล่ียเทากับ 4.06 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 
 ลําดับท่ี 2 คือ ดานตนทุนและดานส่ิงแวดลอม คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และมีการกระจายของ
ความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 และ 0.70 ตามลําดับ 

ลําดับท่ี 4 คือ ดานการสงมอบ, ดานคุณภาพและดานขวัญและกําลังใจ คาเฉล่ียเทากับ 3.88 
และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.72, 0.56 และ 0.65 ตามลําดับ 
 ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉล่ียเทากับ 3.62 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 
 ซ่ึงหากพิจารณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ี
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ 
 ลําดับท่ี 1 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉล่ียเทากับ  3.97 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 
 ลําดับท่ี 2 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉล่ียเทากับ  3.90 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 
 ลําดับท่ี 3 คือ เพ่ือสังคม คาเฉล่ียเทากับ  3.77 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 
 

พนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชตามองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูง
โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซ่ึงเทากับ 4.16 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดย
พิจารณาจากสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นในแตละ
ดานขององคประกอบปจจัยดานการเพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้ 
 ลําดับท่ี 1 คือ ดานส่ิงแวดลอม คาเฉล่ียเทากับ 4.41 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 
 ลําดับท่ี 2 คือ ดานตนทุน คาเฉล่ียเทากับ 4.27 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 

ลําดับท่ี 3 คือ ดานคุณภาพและดานการสงมอบ คาเฉล่ียเทากับ 4.19 และมีการกระจายของ
ความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 และ 0.67 ตามลําดับ 

ลําดับท่ี 5 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉล่ียเทากับ 4.15 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 
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ลําดับท่ี 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ คาเฉล่ียเทากับ 4.10 และมีการกระจายของความพึง
พอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 
 ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉล่ียเทากับ 3.82 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 
 ซ่ึงหากพิจารณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ี
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ 
 ลําดับท่ี 1 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉล่ียเทากับ 4.22 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 
 ลําดับท่ี 2 คือ เพื่อพนักงานและเพ่ือสังคม คาเฉล่ียเทากับ 4.12 และมีการกระจายของความ
พึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 
 

ตารางท่ี 4.17 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและลําดับระดับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละองคประกอบดานการเพ่ิมผลผลิต
จําแนกตามระดับของพนักงาน 

ผูเก่ียว 
ของ 

องคประกอบ
การเพ่ิมผลผลิต

ดาน 

ระดับของพนักงาน 

ระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

เพ่ือผู 
บริโภค 

ดานคุณภาพ 3.88 0.56 คอนขางสูง 4 4.19 0.59 คอนขางสูง 3 

ดานตนทุน 3.93 0.60 คอนขางสูง 2 4.27 0.54 คอนขางสูง 2 

ดานการสงมอบ 3.88 0.72 คอนขางสูง 4 4.19 0.67 คอนขางสูง 3 

คาเฉล่ียรวม 3.90 0.63 คอนขางสูง 2 4.22 0.60 คอนขางสูง 1 

เพ่ือ
พนัก 
งาน 

ดานความ
ปลอดภัย 

4.06 0.66 
คอนขางสูง 

1 4.15 0.64 
คอนขางสูง 

5 

ดานขวัญและ
กําลังใจ 

3.88 0.65 
คอนขางสูง 

4 4.10 0.59 
คอนขางสูง 

6 

คาเฉล่ียรวม 3.97 0.65 คอนขางสูง 1 4.12 0.61 คอนขางสูง 2 

เพ่ือ
สังคม 

ดานสิ่งแวดลอม 3.93 0.70 คอนขางสูง 2 4.41 0.56 คอนขางสูง 1 

ดานจริยธรรม 3.62 0.70 คอนขางสูง 7 3.82 0.65 คอนขางสูง 7 

คาเฉล่ียรวม 3.77 0.70 คอนขางสูง 3 4.12 0.61 คอนขางสูง 3 

คาเฉล่ียรวม 3.88 0.66 คอนขางสูง - 4.16 0.61 คอนขางสูง - 
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าน 

4.3 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 

1. ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดาน
ขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของสถาน
ประกอบการ 

2. ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดาน
ขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละลักษณะของพนักง

3. ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และ
ขนาดกิจการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจาก
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 

 
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
แตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของ
สถานประกอบการ 

ทดสอบสมมุติฐานที่ 1.1 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการ 
 
               ผลการทดสอบ ดังตารางท่ี 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่ม
ผลผลิตและในองคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ โดยจําแนกตามขนาด
กิจการ พบวา ไมมีความแตกตางกันในแตละขนาดของกิจการ  อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตตาม
ขนาดกิจการ 

ขนาดกิจการ 
องคประกอบการ
เพิ่มผลผลิตดาน 

ผูเก่ียวของ F Sig. ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 
   

 

Χ Χ Χ

คุณภาพ 3.92 4.03 4.22 2.94 0.06 

4.00 3.98 4.10 0.93 0.40 สงมอบ 

เพื่อผูบริโภค 4.04 4.05 4.21 0.29 0.75 ตนทุน 
คาเฉล่ียรวม 3.99 4.02 4.18 1.37 0.26 

4.01 4.13 4.27 1.76 0.18 ความปลอดภยั 

เพื่อพนักงาน 3.91 4.03 4.00 0.62 0.54 ขวัญและกําลังใจ 
คาเฉล่ียรวม 3.96 4.08 4.13 1.21 0.30 

4.17 4.03 4.28 1.45 0.24 ส่ิงแวดลอม 

เพื่อสังคม 3.74 3.63 3.77 0.58 0.56 จริยธรรม 
คาเฉล่ียรวม 3.95 3.00 4.03 0.10 0.91 

คาเฉล่ียรวม 3.97 3.98 4.12 0.99 0.37 

 
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 1.2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต

โยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละประเภทของสถาน
ประกอบการ 
               ผลการทดสอบ ดังตารางท่ี 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่ม
ผลผลิตโดยจําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม พบวา ไมมีความแตกตางกันในแตละประเภทของ
สถานประกอบการ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 พิจารณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองตอ
ผูเกี่ยวของ พบวา องคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของเพ่ือผูบริโภคมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

DPU



70 
 

 พิจารณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต  พบวา 
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตดานการสงมอบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตตาม
ประเภทของสถานประกอบการ 

ประเภทของสถานประกอบการ 
องคประกอบการ
เพิ่มผลผลิตดาน 

ผูเก่ียวของ t Sig. ชิ้นสวนยานยนต สนับสนุน 
 

 

 

Χ Χ

คุณภาพ 3.92 4.06 -1.45 0.15 

3.86 4.08 -1.82 0.07 ตนทุน 

เพื่อผูบริโภค 3.92 4.15 -2.24 0.03* สงมอบ 
คาเฉล่ียรวม 3.90 4.10 -2.17 0.03* 

4.16 4.07 0.82 0.42 ความปลอดภยั 

เพื่อพนักงาน 3.88 4.02 -1.25 0.21 ขวัญและกําลังใจ 
คาเฉล่ียรวม 4.02 4.04 -0.22 0.83 

4.02 4.19 -1.49 0.14 ส่ิงแวดลอม 

เพื่อสังคม 3.59 3.76 -1.47 0.14 จริยธรรม 
คาเฉล่ียรวม 3.74 3.89 -1.50 0.14 

คาเฉล่ียรวม 3.91 4.05 -1.62 0.11 

* ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 
 
 
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
แตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละลักษณะของพนักงาน 
 

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละเพศของพนักงาน 
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               ผลการทดสอบ ดังตารางท่ี 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่ม
ผลผลิตและในองคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ โดยจําแนกตามเพศ 
พบวา ไมมีความแตกตางกันในแตละเพศของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตตามเพศ
ของพนักงาน 

เพศ 
องคประกอบการ
เพิ่มผลผลิตดาน 

ผูเก่ียวของ t Sig. ชาย หญิง 
  

 

Χ Χ

คุณภาพ 3.97 4.09 -1.30 0.20 

3.95 4.10 -1.29 0.20 ตนทุน 

เพื่อผูบริโภค 4.01 4.17 -1.66 0.10 สงมอบ 
คาเฉล่ียรวม 3.98 4.12 -1.66 0.10 

4.06 4.17 -1.10 0.27 ความปลอดภยั 

เพื่อพนักงาน 3.92 4.06 -1.45 0.15 ขวัญและกําลังใจ 
คาเฉล่ียรวม 3.99 4.12 -1.40 0.16 

4.13 4.15 -0.16 0.88 ส่ิงแวดลอม 

เพื่อสังคม 3.63 3.82 -1.72 0.09 จริยธรรม 
คาเฉล่ียรวม 3.77 3.94 -1.74 0.08 

คาเฉล่ียรวม 3.95 4.08 -1.56 0.12  

 
 

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละระดับของพนักงาน 
               ผลการทดสอบ ดังตารางท่ี 4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่ม
ผลผลิตโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ

DPU



72 
 

 พิจารณาในองคประกอบการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองตอผู เกี่ยวของตางๆ  พบวา 
องคประกอบการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองเพ่ือผูบริโภคและเพื่อสังคมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  และองคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองเพื่อพนักงานไมแตกตางกัน 

พิจารณาในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต พบวา องคประกอบการเพิ่มผลผลิตในดาน
คุณภาพ ดานตนทุน ดานการสงมอบ ดานขวัญและกําลังใจ ดานส่ิงแวดลอม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และในองคประกอบการเพ่ิมผลผลิตดานจริยธรรมและดานความ
ปลอดภัยไมแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 4.21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตตาม
ระดับของพนักงาน 

ระดับของพนกังาน 

ระดับ
ปฏิบตัิการ 

t Sig. 
องคประกอบการ
เพิ่มผลผลิตดาน ผูเก่ียวของ 

ระดับหัวหนางาน/
ผูควบคุมงาน 

  

 

Χ Χ

คุณภาพ 3.88 4.19 -3.42 0.00* 

3.88 4.19 -2.76 0.01* ตนทุน 

เพื่อผูบริโภค 3.93 4.27 -3.75 0.00* สงมอบ 
คาเฉล่ียรวม 3.90 4.22 -3.88 0.00* 

4.06 4.15 -0.85 0.40 ความปลอดภยั 

เพื่อพนักงาน 3.88 4.10 -2.18 0.03* ขวัญและกําลังใจ 
คาเฉล่ียรวม 3.97 4.12 -1.65 0.10 

3.93 4.41 -4.73 0.00* ส่ิงแวดลอม 

เพื่อสังคม 3.62 3.82 -1.88 0.06 จริยธรรม 
คาเฉล่ียรวม 3.75 3.96 -2.21 0.03* 

คาเฉล่ียรวม 3.88 4.16 -3.55 0.00* 

* ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 
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ทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.3 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละระดับการศึกษา 
               ผลการทดสอบ ดังตารางท่ี 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตโดย
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตโดยจําแนกตามระดับการศึกษามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
 พิจารณาในองคประกอบการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองตอผู เกี่ยวของตางๆ  พบวา 
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองเพื่อพนักงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.05 และองคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองเพื่อผูบริโภคและเพื่อสังคมไมแตกตางกัน 

พิจารณาในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต พบวา ในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต
ดานการสงมอบ ดานขวัญและกําลังใจ ดานส่ิงแวดลอมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.05 และในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ีเหลือไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตตาม
ระดับการศึกษาของพนักงาน 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวา

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวช./ปวท./
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ผูเก่ียว องคประกอบการ
เพ่ิมผลผลิตดาน 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

F Sig. 
ของ 

สูงกวา
ปริญญา
ตรี 

  

   

 

Χ Χ ΧΧ Χ

3.89 4.00 4.03 4.09 4.27 0.86 0.49 คุณภาพ 

3.89 4.07 3.87 4.14 4.20 1.18 0.32 ตนทุน 
เพ่ือผู 

3.81 4.12 4.11 4.22 4.33 3.26 0.01* สงมอบ บริโภค 
คาเฉล่ียรวม 3.86 4.06 4.00 4.15 4.27 1.91 0.11 

3.94 4.20 4.11 4.10 4.60 1.60 0.18 ความปลอดภัย เพ่ือ
พนัก 3.73 4.07 4.09 4.00 4.35 2.62 0.04* ขวัญและกําลังใจ 
งาน คาเฉล่ียรวม 3.83 4.13 4.10 4.05 4.48 2.40 0.05* 

3.87 4.18 4.15 4.29 4.50 2.67 0.03* สิ่งแวดลอม 
เพ่ือ 

3.57 3.87 3.68 3.69 3.80 0.94 0.44 จริยธรรม สังคม 
คาเฉล่ียรวม 3.65 3.97 3.89 3.85 4.08 1.71 0.15 

คาเฉล่ียรวม 3.81 4.07 4.01 4.08 4.29 2.29 0.06 

       

* ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 
 
                พิจารณาความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชโดย
จําแนกตามระดับการศึกษามีความแตกตางกัน โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD. ผล
การทดสอบเฉพาะในองคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 แสดงไวในตารางท่ี 4.23  
 
                จากตารางท่ี 4.23 พิจารณาความแตกตางของความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชโดยจําแนกตามระดับการศึกษา โดยพิจารณาความพึงพอใจของ
พนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ คือ เพื่อพนักงาน 
พบวา  
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ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกับ
ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษา
ปวส./อนุปริญญา และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลายแตกตาง
กับความพึงพอใจของพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบการเพ่ิมผลผลิตท่ีมีความสัมพันธของ
ผูเกี่ยวของเพื่อพนักงานตามระดับการศึกษาเปนรายคูโดยวิธี LSD 

Sig. 
ผูเก่ียว กลุม

ท่ี 
ระดับการศึกษา กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี Χ  ของ 

กลุมท่ี 

1 2 3 4 5 
ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 3.87 1 - 0.02* 0.05* 0.08 0.02* 

เพื่อ
พนัก 

ปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย 4.18 2  - 0.82 0.50* 0.21 
ปวส./อนุปริญญา 4.15 3   - 0.71 0.18 

งาน ปริญญาตรี 4.29 4    - 0.12 
สูงกวาปริญญาตรี 4.50 5     - 

*    หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

                จากตารางท่ี 4.24 พิจารณาความแตกตางของความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตโดยจําแนกตามระดับ
การศึกษา โดยพิจารณาในแตละองคประกอบการเพิ่มผลผลิต ดังน้ี 
 

ดานส่ิงแวดลอม พบวา ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนปลายแตกตางกับความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี และความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีแตกตางกับความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
ดานการสงมอบ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษา

ตอนปลายแตกตางกับความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอน
ปลาย, ปวส./อนุปริญญาและปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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ดานขวัญและกําลังใจ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา
มัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกับความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ปวช./ปวท./
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรีและระดับสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานส่ิงแวดลอม ดานการสงมอบและดาน
ขวัญและกําลังใจตามระดับการศึกษาเปนรายคูโดยวิธี LSD 

องคประกอบ
การเพิ่ม

ผลผลิตดาน 

Sig. 
กลุม
ท่ี 

กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี กลุมท่ี ระดับการศึกษา Χ  กลุมท่ี 

1 2 3 4 5 

ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 3.87 1 - 0.04* 0.08 0.00* 0.05* 
ปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย 4.18 2  - 0.84 0.49 0.33 

ส่ิงแวดลอม ปวส./อนุปริญญา 4.15 3   - 0.39 0.28 
ปริญญาตรี 4.29 4    - 0.50* 
สูงกวาปริญญาตรี 4.50 5     - 
ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 3.81 1 - 0.02* 0.03* 0.00* 0.06 
ปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย 4.12 2  - 0.93 0.46 0.45 

สงมอบ ปวส./อนุปริญญา 4.11 3   - 0.43 0.43 
ปริญญาตรี 4.22 4    - 0.68 
สูงกวาปริญญาตรี 4.33 5     - 
ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 3.73 1 - 0.02* 0.02* 0.04* 0.04* 
ปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย 4.07 2  - 0.86 0.62 0.34 ขวัญและ

กําลังใจ 
ปวส./อนุปริญญา 4.09 3   - 0.52 0.39 
ปริญญาตรี 4.00 4    - . 0.23 
สูงกวาปริญญาตรี 4.35 5     - 

*    หมายถึง คาเฉล่ียท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2.4 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละระดับอายุ 
 
               ผลการทดสอบ ดังตารางท่ี 4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตและ
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ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตตามอายุ
ของพนักงาน 

อายุ องคประกอบ
การเพิ่มผลผลิต

ดาน 

ผูเก่ียว
ของ 

ตํ่ากวาหรือ
เทากับ 20 ป 

F Sig. 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 
มากกวา 

50 ป 
  

   

 

Χ Χ ΧΧ Χ

4.14 3.98 3.96 4.16 4.33 0.99 0.41 คุณภาพ 

4.07 4.03 3.92 4.16 4.25 0.65 0.63 ตนทุน 
เพ่ือ

ผูบริโภค 4.24 4.02 4.08 4.16 4.22 0.44 0.78 สงมอบ 

คาเฉล่ียรวม 4.15 4.01 3.99 4.16 4.27 0.77 0.55 

4.19 4.01 4.17 4.07 4.50 1.15 0.34 ความปลอดภัย เพ่ือ
พนัก 4.25 3.92 3.95 4.12 4.17 0.90 0.46 ขวัญและกําลังใจ 
งาน คาเฉล่ียรวม 4.22 3.96 4.06 4.09 4.33 0.92 0.45 

3.93 4.03 4.26 4.13 4.50 1.51 0.20 สิ่งแวดลอม 
เพ่ือ
สังคม 

3.86 3.65 3.73 3.76 3.75 0.27 0.90 จริยธรรม 

คาเฉล่ียรวม 4.05 3.78 3.84 3.94 3.96 0.57 0.69 

คาเฉล่ียรวม 4.10 3.95 4.01 4.08 4.25 0.71 0.59 

 
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 2.5 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต

โยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตประสบการณ 
 
               ผลการทดสอบ ดังตารางท่ี 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตและ
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ โดยจําแนกตามประสบการณ พบวา 
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการ
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ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตตาม
ประสบการณการทํางาน 

ประสบการณ 
องคประกอบการเพิ่ม

ผลผลิตดาน 
t Sig. ผูเก่ียวของ เคย ไมเคย 

  

 

Χ Χ

คุณภาพ 4.07 4.01 0.44 0.66 

ตนทุน 4.00 4.02 -0.10 0.92 
เพ่ือผูบริโภค สงมอบ 3.98 4.09 -0.75 0.46 

คาเฉล่ียรวม 4.02 4.04 -0.16 0.87 

ความปลอดภยั 3.98 4.12 -0.87 0.39 

เพ่ือพนักงาน ขวัญและกําลังใจ 3.82 4.00 -1.19 0.24 

คาเฉล่ียรวม 3.90 4.06 -1.13 0.26 

ส่ิงแวดลอม 4.16 4.14 0.13 0.90 

เพ่ือสังคม จริยธรรม 3.76 3.70 0.40 0.69 

คาเฉล่ียรวม 3.79 3.85 -0.39 0.70 

คาเฉล่ียรวม 3.97 4.01 -0.35 0.73 

 
 
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 3 ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ และขนาดกิจการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 
 
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 3.1 ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ และขนาดกิจการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนาํระบบการ
ผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต 
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ผลการทดสอบ ดังตารางท่ี 4.27 พบวา ลักษณะทางประชากรไดแก ระดับของพนักงาน 
เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และขนาดกิจการไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
พิจารณาในแตละองคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ ดังนี้ 
องคประกอบการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองเพ่ือผูบริโภค พบวา ลักษณะทางประชากรท่ีมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
องคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูบริโภค คือ ขนาดของกิจการ อยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.05 

องคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองเพ่ือพนักงาน พบวา ไมมีลักษณะทางประชากรท่ี
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
องคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองเพื่อพนักงาน 

องคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองเพื่อสังคม พบวา ลักษณะทางประชากรที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
องคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูบริโภค คือ ประสบการณการทํางาน อยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 
พิจารณาในแตละองคประกอบการเพิ่มผลผลิต ดังน้ี 
ดานคุณภาพ พบวา ลักษณะทางประชากรท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงาน

หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตดานคุณภาพ คือ 
ระดับของพนักงานและขนาดของกิจการอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

ดานตนทุน พบวา ไมมีลักษณะทางประชากรท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตดาน
ตนทุน 

ดานการสงมอบ พบวา ลักษณะทางประชากรท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตดานการ
สงมอบ คือ เพศ และระดับของพนักงานอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

ดานความปลอดภัย พบวา ไมมีลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตดาน
ความปลอดภัย  
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ดานขวัญและกําลังใจ มอบ พบวา ลักษณะทางประชากรท่ีมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิม
ผลผลิตดานขวัญและกําลังใจ คือ ประสบการณการทํางานอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

ดานจริยธรรม พบวา ลักษณะทางประชากรท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตดาน
จริยธรรม คือ ประสบการณการทํางานอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

ดานส่ิงแวดลอม พบวา ลักษณะทางประชากรท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตดาน
ส่ิงแวดลอม คือ เพศและระดับของพนักงานอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 4.27  แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจ
ของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 

Pearson Chi-Square 
เพศ อายุ 

ระดับ
การศึกษา 

ระดับของ
พนักงาน 

ประสบ
การณ 

ประเภทสถาน
ประกอบการ 

ขนาด
กิจการ 

องคประ 
กอบการ
เพ่ิม
ผลผลิต 

คุณภาพ Sig. (2-tailed) 0.63 0.83 0.73 0.00* 0.38 0.09 0.05* 

ตนทุน Sig. (2-tailed) 0.60 0.53 0.48 0.12 0.08 0.37 0.43 

สงมอบ Sig. (2-tailed) 0.01* 0.99 0.40 0.00* 0.10 0.18 0.16 
ความ
ปลอดภัย Sig. (2-tailed) 0.77 0.79 0.79 0.46 0.33 0.12 0.35 
ขวัญและ
กําลังใจ Sig. (2-tailed) 0.68 0.89 0.16 0.09 0.01* 0.32 0.51 

จริยธรรม Sig. (2-tailed) 0.36 0.43 0.29 0.44 0.05* 0.12 0.62 

สิ่งแวดลอม Sig. (2-tailed) 0.02* 0.46 0.27 0.00* 0.90 0.46 0.34 

คาเฉล่ียรวม Sig. (2-tailed) 0.45 0.08 0.29 0.06 0.20 0.25 0.35 

ผูเก่ียว 
ของ 

ผูบริโภค Sig. (2-tailed) 0.73 0.66 0.43 0.10 0.67 0.16 0.03* 

เพ่ือ
พนักงาน Sig. (2-tailed) 0.84 0.99 0.94 0.60 0.61 0.40 0.43 

เพ่ือสังคม Sig. (2-tailed) 0.34 0.88 0.22 0.64 0.01* 0.07 0.66 

* ท่ีระดับนยัสําคัญ 0.05 
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ทดสอบสมมุติฐานท่ี 3.2 ลักษณะทางประชากรและลักษณะของสถานประกอบการ ไดแก ระดับ
ของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และขนาดกิจการมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจ
ของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 
 
ผลการทดสอบ ดังตารางท่ี 4.28 พบวา ลักษณะทางประชากรและลักษณะของสถานประกอบการ 
ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และขนาดกิจการไมมีอิทธิพลรวมกัน
ตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 
 
ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการทดสอบความมีอิทธิพลรวมของลักษณะทางประชากรและลักษณะของ
สถานประกอบการท่ีมีตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 

ลักษณะทางประชากรและสถานประกอบการ 
df 

Mean 
Square F Sig. 

เพศ 1 .503 1.875 .177 
อายุ 4 .062 .230 .920 
ระดับการศึกษา 4 .297 1.107 .364 
ระดับของพนักงาน 1 .351 1.308 .258 
ประสบการณ 1 .254 .946 .335 
ประเภทของสถานประกอบการ 1 .382 1.422 .239 
ขนาดกิจการ 2 .276 1.029 .365 

 
4.4 การวิเคราะหสรุปผลท่ีไดรับจากการสัมภาษณผูบริหารหรือพนักงานระดับบริหารถึงความพึง
พอใจจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลิต  
 จากการสัมภาษณผูบริหารของสถานประกอบการจํานวน 6 สถานประกอบการ พบวา 
ผูบริหารจะใหความพึงพอใจกับผลท่ีไดรับทางดานการสงมอบและดานตนทุนท่ีลดลง โดยเฉพาะ
สินคาคงคลังท่ีนอยลง เชน ที่บริษัทหนึ่งใหขอมูลวาจากเดิมตองมีการเก็บสินคาคงคลังสําเร็จรูปไว 2 
วันเปนอยางตํ่า ก็สามารถลดลงเหลือ 4 ช่ัวโมงตามรอบการดึงของโตโยตา ปจจุบันไมมีการเก็บสินคา
คงคลังสําเร็จรูปเพราะจะผลิตตามรอบการสั่งซื้อของโตโยตา จึงทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนในดาน
สินคาคงคลังไดเปนจํานวนมาก  รวมถึงการท่ีสามารถสงมอบสินคาใหความลูกคาไดตรงตามเวลาท่ี
ลูกคาตองการทําใหลูกคามีความพึงพอใจเปนอยางมาก โดยจากอดีตบริษัทไมสามารถท่ีจะเตรียมสินคา
ไดทันเวลากับท่ีรถรับสงช้ินสวนจากผูผลิตช้ินสวน Milk Run จะว่ิงมารับในแตละรอบ ทําใหบริษัท
ตองจัดเตรียมรถเพ่ือที่จะนําสินคาท่ียังไมสามารถสงมอบไดนั้นนําไปสงยังบริษัทของลูกคา ซึ่งทําให

DPU



82 
 

 ในขณะที่ในดานของความปลอดภัย ขวัญและกําลังใจนั้น จากการท่ีนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชนั้นทําใหพนักงานทุกคนเขาใจสภาวะการทํางานไดโดยไมตองสอบถามหัวหนางานหรือ
ผูบริหาร ตลอดจนสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีเม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือเกิดปญหาขึ้น 
รวมถึงสภาพการทํางานมีความปลอดภัยมากขึ้นจากเดิมจากการท่ีมีการควบคุมสภาพหนางาน 
(Worksite Control) และตัวพนักงานก็มีขวัญกําลังใจในการทํางานเพิ่มขึ้นมาก  
 

 ซึ่งโดยสรุปแลว ผูบริหารจะใหความพึงพอใจ เรียงตามลําดับ ตาม  D C Q S M E E การสง
มอบ ตนทุน, คุณภาพ, ความปลอดภัย, ขวัญและกําลังใจ, สิ่งแวดลอมและจริยธรรมดังตารางท่ี 4.29 
 

ตารางท่ี 4.29 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูบริหารหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
จําแนกตามองคประกอบการเพิ่มผลผลิตและผูเกี่ยวของ 
 รอยละความพึงพอใจ ลําดับท่ี 

องคประกอบการเพิ่ม
ผลผลิต 

คุณภาพ 81.21 3 
ตนทุน 89.83 2 
การสงมอบ 89.95 1 
ความปลอดภยั 76.89 4 
ขวัญและกําลังใจ 75.53 5 
ส่ิงแวดลอม 71.54 6 
จริยธรรม 70.25 7 

ผูเก่ียวของ 

เพื่อผูบริโภค 87.00 1 

เพื่อพนักงาน 76.21 2 

เพื่อสังคม 70.90 3 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
                ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวโดยสรุปถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย สรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
 
          จากการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
ตอระบบการผลิตแบบโตโยตาในดานองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต: กรณีศึกษากรุงเทพและ
ปริมณฑล ซ่ึงเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาในคร้ังนี้ 3 ประการคือ 
 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
ดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิต  

2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตในแตละลักษณะทางประชากร 
ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ ขนาดกิจการและ
ประเภทของสถานประกอบการ  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธและความมีอิทธิพลรวมกันระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก 
ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ ขนาดกิจการและประเภทของสถาน
ประกอบการที่มีตอความความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช 

 
เคร่ืองมือท่ีใชวิจัยในคร้ังนี้คือแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน 2 ชุด คือ 
ชุดท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนพนักงานระดับหัวหนางานและระดับ

ปฏิบัติการ แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและการนําระบบ

การผลิตแบบโตโยตามาใช ไดแก เพศ,  อายุ, ระดับการศึกษา, ระดับของพนักงานและประสบการณ
การทํางาน และแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยคําถามจะเปนคําถามแบบเปดสําหรับการสัมภาษณผูบริหารของสถาน
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กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนผูบริหาร, พนักงานในระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน 

และพนักงานในระดับปฏิบัติการซ่ึงทําการเก็บขอมูลจากบริษัทท่ีเขารวมโครงการพัฒนาระบบการ
ผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
                การสรุปผลการวิจัยไดแยกออกเปน 3 ตอนดังตอไปนี้ 
      5.1.1  ขอมูลสวนบุคคล และลักษณะกิจการของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

ขนาดกิจการจําแนกและประเภทของสถานประกอบการ จากขอมูลท่ีรวบรวมจํานวน 25 
สถานประกอบการ สวนใหญเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนรอยละ 68.00 รองลงมาเปนอุตสาหกรรม
ช้ินสวนยานยนตรอยละ 32.00 จําแนกตามขนาดกิจการ พบวา ในกิจการขนาดเล็ก สวนใหญเปน
อุตสาหกรรมสนับสนุนรอยละ 75.00 รองลงมาเปนอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตรอยละ 25.00 ใน
กิจการขนาดกลาง สวนใหญเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนรอยละ 55.56 รองลงมาเปนอุตสาหกรรม
ช้ินสวนยานยนตรอยละ 44.44 และในกิจการขนาดใหญ สวนใหญเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนรอย
ละ 75.00 รองลงมาเปนอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตรอยละ 25.00 

ระดับของพนักงาน  สวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 57.00  และเปน
พนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 43.00   

ระดับการศึกษา สวนใหญจะมีการศึกษาระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 30.06 
รองลงมามีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 25.15 การศึกษาระดับปวช./ปวท./
มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 23.31 การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญารอยละ 18.40 และการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 3.07  

ระดับการศึกษาและระดับของพนักงาน ในระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษา สวนใหญจะ
เปนพนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 87.80 และพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 
12.20 ระดับการศึกษาปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนใหญจะเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ
รอยละ 73.68 และพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 26.32 ระดับการศึกษาปวส./
อนุปริญญา สวนใหญจะเปนพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 43.33 และ พนักงาน
ระดับปฏิบัติการรอยละ 56.67 ระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญจะเปนพนักงานระดับหัวหนา
งาน/ผูควบคุมงานรอยละ 67.35และ พนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 32.65 ระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี เปนพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานท้ังหมด 
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               ประสบการณการทํางาน พนักงานท่ีเคยมีประสบการณมากอน สวนใหญเปนพนักงาน
ระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 68.42 และพนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 31.58 พนักงาน
ท่ีไมเคยมีประสบการณมากอนสวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 60.14 และพนักงาน
ระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 39.86 
 
          5.1.2 สรุปผลขอมูลความคิดเห็นของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม ขนาดกิจการและระดับของพนักงาน 

ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
ดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูงโดยเรียงลําดับตามความพึงพอใจของ
พนักงาน ลําดับท่ี 1 คือ ดานส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 2 คือ ดานความปลอดภัย ลําดับท่ี 3 คือ ดานการสง
มอบ ลําดับท่ี 4 คือ ดานตนทุนและดานคุณภาพ ลําดับท่ี 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ ลําดับท่ี 7 คือ 
ดานจริยธรรม ซ่ึงหากพิจาณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ี
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพ่ือพนักงานเปน
ลําดับท่ี 1 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือองคประกอบเพื่อผูบริโภคและลําดับท่ี 3 คือ เพื่อสังคม 

 
จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต  ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการ

ผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูง โดย
เรียงลําดับตามความพึงพอใจของพนักงาน ลําดับท่ี 1 คือ ดานความปลอดภัย ลําดับท่ี 2 คือ ดาน
ส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 3 คือ ดานการสงมอบและดานคุณภาพ ลําดับท่ี 5 คือ ดานขวัญและกําลังใจ
ลําดับท่ี 6 คือ ดานตนทุน และลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม ซ่ึงหากพิจาณาความพึงพอใจของ
พนักงานในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานให
ความพึงพอใจกับองคประกอบเพ่ือพนักงานเปนลําดับท่ี 1 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือเพื่อผูบริโภคและ
ลําดับท่ี 3 คือ เพื่อสังคม      

อุตสาหกรรมสนับสนุน  ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูง โดยเรียงลําดับ
ตามความพึงพอใจของพนักงาน ลําดับท่ี 1 คือ ดานส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 2 คือ ดานสงมอบ ลําดับท่ี 3 
คือ ดานตนทุน ลําดับท่ี 4 คือ ดานความปลอดภัย ลําดับท่ี 5 คือ ดานคุณภาพ ลําดับท่ี 6 คือ ดานขวัญ
และกําลังใจ ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม ซ่ึงหากพิจาณาความพึงพอใจของพนักงานใน
องคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจ
กับองคประกอบเพ่ือผูบริโภค เปนลําดับท่ี 1 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือ เพ่ือพนักงานและลําดับท่ี 3 คือ 
เพื่อสังคม 
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จําแนกตามขนาดกิจการ 
กิจการขนาดเล็ก  ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา

มาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูง โดยเรียงลําดับตาม
ความพึงพอใจของพนักงาน ลําดับท่ี 1 คือ ดานส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 2 คือ ดานสงมอบลําดับท่ี 3 คือ 
ดานความปลอดภัย ลําดับท่ี 4 คือ ดานตนทุน ลําดับท่ี 5 คือ ดานคุณภาพ ลําดับท่ี 6 คือ ดานขวัญ
และกําลังใจ  ลําดับท่ี  7 คือ  ดานจริยธรรม  ซ่ึงหากพิจาณาความพึงพอใจของพนักงานใน
องคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจ
กับองคประกอบเพ่ือผูบริโภค เปนลําดับท่ี 1 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือ เพ่ือพนักงานและลําดับท่ี 3 คือ 
เพื่อสังคม 

กิจการขนาดกลาง  ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูง โดยเรียงลําดับ
ตามความพึงพอใจของพนักงาน ลําดับท่ี 1 คือ ดานความปลอดภัย ลําดับท่ี 2 คือ ดานสงมอบ ลําดับ
ท่ี 3 คือ ดานขวัญและกําลังใจ ส่ิงแวดลอมและคุณภาพ ลําดับท่ี 6 คือ ดานตนทุน ลําดับท่ี 7 คือ ดาน
จริยธรรม ซ่ึงหากพิจาณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตท่ี
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพ่ือพนักงานเปน
ลําดับท่ี 1 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือเพ่ือผูบริโภคและลําดับท่ี 3 คือ เพื่อสังคม 

กิจการขนาดใหญ  ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูง โดยเรียงลําดับ
ตามความพึงพอใจของพนักงานลําดับท่ี 1 คือ ดานส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 2 คือ ดานความปลอดภัย 
ลําดับท่ี 3 คือ ดานคุณภาพ ลําดับท่ี 4 คือ ดานสงมอบ ลําดับท่ี 5 คือ ดานตนทุน ลําดับท่ี 6 คือ ดาน
ขวัญและกําลังใจ ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม ซ่ึงหากพิจาณาความพึงพอใจของพนักงานใน
องคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจ
กับองคประกอบเพ่ือผูบริโภค เปนลําดับท่ี 1 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือ เพ่ือพนักงานและลําดับท่ี 3 คือ 
เพื่อสังคม 

 
จําแนกตามระดับของพนักงาน 
พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิต

แบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูง โดย
เรียงลําดับตามความพึงพอใจของพนักงานลําดับท่ี 1 คือ ดานความปลอดภัย ลําดับท่ี 2 คือ ตนทุน
และดานส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 4 คือ ดานการสงมอบ ดานคุณภาพและดานขวัญและกําลังใจ 
ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม ซ่ึงหากพิจาณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิม
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พนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับ
คอนขางสูง โดยเรียงลําดับตามความพึงพอใจของพนักงานลําดับท่ี 1 คือ ดานส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 2 
คือ ดานตนทุน ลําดับท่ี 3 คือ ดานคุณภาพและดานการสงมอบ ลําดับท่ี 5 คือ ดานความปลอดภัย
 ลําดับท่ี 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม ซ่ึงหากพิจาณาความพึง
พอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา 
พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อผูบริโภค เปนลําดับท่ี 1 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือ เพื่อ
พนักงานและ เพื่อสังคม 

 
      5.1.3 สรุปผลขอมูลความคิดเห็นของผูบริหารสถานประกอบการ 
 ผูบริหารสถานประกอบการ มีความพึงพอใจจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิต เรียงตามลําดับความพึงพอใจ ลําดับท่ี 1 คือ การสง
มอบ ลําดับท่ี 2 คือ ตนทุน ลําดับท่ี 3 คือ คุณภาพ ลําดับท่ี 4 คือ ความปลอดภัย ลําดับท่ี 5 คือ ขวัญ
และกําลังใจ ลําดับท่ี 6 คือ ส่ิงแวดลอม และลําดับท่ี 7 คือ จริยธรรม พิจารณาความพึงพอใจของ
ผูบริหารในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา ใหความพึง
พอใจกับองคประกอบเพ่ือผูบริโภค เปนลําดับท่ี 1 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือ เพื่อพนักงานและ เพื่อ
สังคม 
 
      5.1.4  การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

1. ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของสถานประกอบการ 

2. ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละลักษณะของพนักงาน 

3. ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และ
ขนาดกิจการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต 
 
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
แตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของ
สถานประกอบการ 
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ทดสอบสมมุติฐานที่ 1.1 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการ 
 จากผลการทดสอบ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตโดยจําแนกตามขนาดกิจการ พบวา ไม
มีความแตกตางกันในแตละขนาดของกิจการ ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 

ทดสอบสมมุติฐานที่ 1.2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละประเภทของสถาน
ประกอบการ 
 จากผลการทดสอบ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตโดยจําแนกตามประเภทของ
อุตสาหกรรม พบวา ในภาพรวมไมมีความแตกตางกันในแตละประเภทของสถานประกอบการ  
ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
แตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละลักษณะของพนักงาน 

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละเพศของพนักงาน 
               จากผลการทดสอบ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตไมแตกตางกันในแตละเพศของ
พนักงาน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละระดับของ
พนักงาน 
               จากผลการทดสอบ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตมีความแตกตางกันในแตละระดับ
ของพนักงาน ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน 

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละระดับการศึกษา 
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               จากผลการทดสอบ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตไมมีความแตกตางกันในแตละ
ระดับการศึกษาของพนักงาน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2.4 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละระดับอายุ 
               จากผลการทดสอบ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตไมมีความแตกตางกันในแตละ
ระดับอายุของพนักงาน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2.5 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตประสบการณ 
               จากผลการทดสอบ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตไมมีความแตกตางกันในแตละ
ประสบการณการทํางานของพนักงาน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 3 ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ และขนาดกิจการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 

ทดสอบสมมุติฐานท่ี 3.1 ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ 
การศึกษา ประสบการณ และขนาดกิจการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจาก
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 

ผลการทดสอบ พบวา ลักษณะทางประชากรไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ และขนาดกิจการไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต 

ทดสอบสมมุติฐานท่ี 3.2 ลักษณะทางประชากรและลักษณะของสถานประกอบการ ไดแก 
ระดับของพนักงาน การศึกษา ประสบการณ และขนาดของกิจการ มีอิทธิพลรวมกันตอความพึง
พอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 

ผลการทดสอบ พบวา ลักษณะทางประชากรและลักษณะของสถานประกอบการ ไดแก 
ระดับของพนักงาน การศึกษา ประสบการณ และขนาดของกิจการ ไมมีอิทธิพลรวมกันตอความพึง
พอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
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5.2 อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตตอระบบการ
ผลิตแบบโตโยตาในองคประกอบของการเพ่ิมผลผลิต: กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล สามารถ
นําผลการวิจัยมาอภิปราย ไดดังน้ี 
       1 ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
ดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิต  ลําดับท่ี 1 คือ ดานส่ิงแวดลอม ลําดับท่ี 2 คือ ดานความ
ปลอดภัย ลําดับท่ี 3 คือ ดานการสงมอบ ลําดับท่ี 4 คือ ดานตนทุนและดานคุณภาพ ลําดับท่ี 6 คือ 
ดานขวัญและกําลังใจ ลําดับท่ี 7 คือ ดานจริยธรรม  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาทําไมพนักงานจึงให
ความพึงพอใจกับดานส่ิงแวดลอมเปนอันดับ 1 และความปลอดภัยเปนอันดับ 2 อันเนื่องจากใน
ข้ันตอนของการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชนั้นส่ิงท่ีสําคัญอันดับแรก คือข้ันตอนการ
ควบคุมสภาพการทํางานหนางาน (Work Site Control ) ซ่ึงเปนการปรับปรุงข้ันแรกของการดําเนิน
กิจกรรมการผลิตแบบโตโยตา เพ่ือใหเกิดความพรอมและสามารถรับรูถึงปญหาท่ีจะเกิดข้ึน ดวย
การควบคุมสภาพการทํางานหนางานใหสามารถ รูเขาใจ และแกไขปญหาไดอยางทันถวงที โดย
จัดทําใหสภาพการทํางานสามารถควบคุมไดดวยสายตา (Visual Control) โดย จะประกอบดวยการ
ตรวจสอบสภาพการทํางานท้ังหมด 7 หัวขอใหญ คือ  2ส (สะสาง-สะดวก),  ความปลอดภัย, สราง
คุณภาพเขาไปในกระบวนการ, การควบคุมดูแลเง่ือนไขการใชงานของอุปกรณเคร่ืองจักร, การ
ควบคุมการผลิต, การควบคุมการจัดสงและการควบคุมกําลังคน ซ่ึงในข้ันตอนนี้พนักงานจะพบวา  
สภาพแวดลอมของการทํางานถูกปรับปรุงใหดีข้ึน และสถานท่ีทํางานท่ีนาทํางานมากข้ึน รวมถึง
เปนการเพ่ิมการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานของเคร่ืองจักรและเพ่ิม
ความปลอดภัยในการทํางานทุกข้ันตอนการทํางาน จึงเปนเหตุผลท่ีพนักงานใหความพึงพอใจกับ
ดานส่ิงแวดลอมเปนอันดับท่ี 1  และดานความปลอดภัยเปนอันดับที่ 2 สวนลําดับท่ี 3 และ 4 
พนักงานสวนใหญจะพึงพอใจในดานการสงมอบท่ีเปนอันดับท่ี 3 และดานตนทุนและดานคุณภาพ
เปนอันดับท่ี 4  

ในขณะท่ีถาเปนผูบริหารจะใหความพอใจกับองคประกอบการเพ่ิมผลผลิตดานการสงมอบ
เปนอันดับท่ี 1 รองลงมาคือ ดานตนทุน และดานคุณภาพ เนื่องจากระบบการผลิตแบบโตโยตาเปน
ระบบการผลิตท่ีเนนการผลิตตามความตองการของลูกคา ดังนั้นในการนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชจะเร่ิมยอนกลับจากลูกคาหรือกระบวนการสุดทาย คือ กระบวนการจัดสงสินคาให
ลูกคาแลวยอนกลับไปยังกระบวนการกอนหนาไปเร่ือย เพ่ือใหเกิดระบบการดึง (Pull System)ใน
ข้ันตอนตอๆ ไป จะอยูในข้ันตอนแรกของการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ข้ันตอนการ
ควบคุมสภาพการทํางานหนางาน ในหัวขอของการควบคุมการจัดสง โดยส่ิงแรกท่ีตองทําคือ 
กําหนดเวลาการจัดเตรียมสินคา (Staging) และการจัดสง (Shipping) (แผนภาพไดอะแกรม) แลว
จัดแบงพื้นท่ีจัดเตรียมงาน (Staging area) ตามเสนทาง ตามความสะดวกในการทํางาน และทําใหดู
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2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดาน
ขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตไมแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของสถาน
ประกอบการ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ผองใส เพ็ชรรักษและศิรัตน แจงรักษสกุล (2553) ใน
การศึกษาการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตเฉพาะกลุมกลุม
ผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบและผลท่ีไดรับ พบวา ผลท่ีไดรับในดานคุณภาพ ตนทุน 
และการสงมอบ จากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตาในอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตไมตางกัน
ในแตละกลุมของการผลิต และขนาดของกิจการ ซ่ึงผูวิจัยจึงคาดวาเนื่องจากผลที่ไดรับนั้นไม
แตกตางกัน จึงสงผลใหความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
แตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตไมแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของ
สถานประกอบการ 

3 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดาน
ขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตไมแตกตางกันในแตละเพศของพนักงาน แตมีความแตกตางกันใน
แตละระดับของพนักงาน ในดานความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตไมแตกตางกันในแตละเพศของพนักงาน 
มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ภาณุวัฒน ตันอารีย (2553) ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ของพนักงานตอการนําระบบซันซิสเต็มมาใชในการทํางานของบริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ 
(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ตัวแปรเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลคือ เพศ อายุ อายุงาน 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และความรูความเขาใจ เปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับกับความ
พึงพอใจตอระบบซันซิสเต็มไมแตกตางกัน และในดานความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพ่ิมผลผลิตท่ีแตกตางกันในแต
ละระดับของพนักงาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ พีรดิศ กาญจนวงศ (2552) ในการศึกษาความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท สแปนช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด ซ่ึงพบวา พนักงานท่ีมี
ตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมแตกตางกัน  

4 ลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ระดับการศึกษา และระดับของพนักงาน สอดคลองกับผลการวิจัย
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5. องคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อพนักงานเปนลําดับท่ี 1 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือเพื่อ
ผูบริโภคและลําดับท่ี 3 คือ เพื่อสังคม และพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน ใหความพึง
พอใจกับองคประกอบเพ่ือผูบริโภค เปนลําดับท่ี 1 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือ เพื่อพนักงานและ เพื่อ
สังคม และในระดับผูบริหารนั้นก็ใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อผูบริโภคเปนลําดับท่ี 1 
ลําดับท่ี 2 คือ เพื่อพนักงานและลําดับท่ี 3 คือ เพื่อสังคม ซ่ึงสอดคลองกับ บรรจง จันทมาศ (2546) ท่ี
ไดกลาวไววา องคประกอบของการเพ่ิมผลผลิตท่ีดีนั้น มีอยู 7 ประการ คือ QCDSMEE ซ่ึงสงผลให
เกิดการเพิ่มผลผลิตท่ียั่งยืนและมีคุณธรรม เพราะองคประกอบเหลานี้ไดสนองตอบตอลูกคา 
สนองตอบตอพนักงาน และสนองตอบตอสังคมดังนี้ คือ การสนองตอบตอลูกคาที่หนวยงานตอง
ปฏิบัติ คือ ดานคุณภาพ ดานตนทุน และการสงมอบเปนองคประกอบ การสนองตอบตอพนักงานท่ี
หนวยงานตองปฏิบัติ คือ ดานความปลอดภัย และขวัญกําลังใจในการทํางานเปนองคประกอบ และ
การสนองตอบตอสังคมท่ีหนวยงานตองปฏิบัติ คือ ดานสภาพแวดลอม และจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ ซึ่งระบบการผลิตแบบโตโยตานั้นมุงหวังวิธีการผลิตท่ีสมเหตุสมผล คือ ผลิตในปริมาณ เวลา 
และส่ิงท่ีลูกคาตองการและสอดคลองตามแนวคิดในการขจัดความสูญเปลาใหหมดส้ินไป ประกอบ
กับผูบริหารของสถานประกอบการจะใหความสําคัญกับตนทุน การสงมอบและความสามารถใน
การตอบสนองท่ีรวดเร็วเปนอยางมาก จึงสงผลใหพนักงานในระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานจนถึง
ผูบริหารระดับสูงจะใหความสําคัญกับองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตท่ีตอบสนองตอผูบริโภค
กอนเปนอันดับแรก และเม่ือผลท่ีไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชเปนท่ีนาพอใจ 
ก็จะใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อผูบริโภค เปนลําดับท่ี 1 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือ เพื่อ
พนักงานและ เพื่อสังคม ในขณะที่ตัวพนักงานเองน้ันจะใหความสําคัญกับองคประกอบเพ่ือตัว
พนักงานเองกอน ซ่ึงถาระบบการผลิตแบบโตโยตานั้นสามารถตอบสนองกับส่ิงท่ีพนักงานเอง
ตองการได พนักงานก็จะใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพ่ือตัวพนักงานเปนอันดับท่ี 1 แลวรอง
ลงจึงใหความสําคัญกับองคประกอบเพื่อผูบริโภคและลําดับท่ี 3 คือ เพื่อสังคม 

 
 
 
 
 

DPU



93 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
1. ควรจะมีการวิจัยในลักษณะเดียวกันแตเปนสถานประกอบการท่ีมีการนําระบบการผลิต

แบบลีนมาใชในสถานประกอบการ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางระบบการผลิตท่ีคลายคลึงกัน  
2. ควรจะมีการวิจัยศึกษาถึงสภาพปญหาในการดําเนินการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา

มาใชในระดับของพนักงานท่ีแตกตางกัน 
 

DPU



บรรณานุกรม 
 

จําลักษณ ขุนพลแกวและคณะ. 2550. หลักการเพิ่มผลผลิต Basic Productivity Improvement. 
กรุงเทพ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. 
 

จิรพงศ ตันตระกูล. 2550. ความรูและทัศนคติในการปฏิบัติงานท่ีมีตอประสิทธิภาพในการซอม
บํารุงรักษาของพนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน (BTS), วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต การจัดการ
ท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.  
 

ชุติมา จันทรผง. 2539. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาสวนภูมิภาค : ศึกษา
เฉพาะกรณีสํานักงานประปาเขต 6,7 และ 8,  วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ. 2529. พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
 

ธงชัย   สันติวงษ. 2539. องคการและการบริหาร. พิมพคร้ังท่ี 10. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ไทยวัฒนา
พานิช. 
 

นภาพร ไทยรุงโรจน. 2542. ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานขายยา กรณีศึกษา บริษัท ไบ
โอจีนีเทค จํากัด  
 

นรวีร ศรีเพ็ญ. 2541.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค, 
วิทยานิพนธ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 

บรรจง จันทมาศ. 2546. การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต,กรุงเทพ: สํานักพิมพสมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 
 

บุญม่ัน  ธนาศุภวัฒน. 2537. จิตวิทยาองคการ, กรุงเทพฯ โอเดียนสโตร. 
 

ปญญา  สําราญหันต. 2550. การประยุกตระบบการผลิตแบบโตโยตา สําหรับสายการผลิตสายพาน
รถยนตโรงงานตัวอยาง, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปกร. 
 

ปยะ นิยมวงศ. 2542. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายมาตรฐานการบริการ บริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน), วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา. 
 

ผองใส เพ็ชรรักษ. 2553. การศึกษาการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในอุตสาหกรรมช้ินสวน
ยานยนต. กรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 

DPU



95 
 

 
พีรดิศ กาญจนวงศ. 2552. ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท สแปนช่ัน (ไทยแลนด) 
จํากัด สารนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ. 
 

พวงรัตน  ทวีรัตน. 2543.  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคม. พิมพคร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ: 
ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

ภาณุวัฒน ตันอารีย. 2553. ความพึงพอใจของพนักงานตอการนําระบบซันซิสเต็มมาใชในการ
ทํางานของบริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด, สารนิพนธ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 
 

มังกร โรจนประภากร. 2550. ระบบการผลิตแบบโตโยตา Toyota Production System. กรุงเทพ :
สํานักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน). 
 

คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ. 2535. ระบบการผลิตแบบโตโยตา. 
 

วราภา สยังกูล. 2543. ความพึงพอใจในการทํางานความคาดหวังและขวัญของพนักงานองคกรท่ี
ไดรับอนุกรมาตรฐาน มอก. ISO 9000, วิทยานิพนธ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยา
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 

วัชระ แกวสุวรรณ. 2549. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต บริษัท โต
โยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด, วิทยานิพนธ ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง. 
 

วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร. 2551.  ตนกําเนิด TPS. สถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) เอกสารประกอบการ
อบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานการจัดการอุตสาหกรรม (IM-HRD) ในหัวขอเร่ือง ระบบ
การผลิตแบบ TPS. 
 

สมชัย  ตันติธนวัฒน. 2542. พัฒนาการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ของไทย, วารสาร
สงเสริมการลงทุน.  
 

สมยศ นาวีการ. 2521. การพัฒนาองคการและการจูงใจ. กรุงเทพฯ : ดวงกมล 
 

DPU



96 
 

 สุนีย พุทธภัทร. 2542. ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร 
จํากัด. 
 

เสถียร เหลืองอราม. 2522. มนุษยสัมพันธในองคการ. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

เอกชัย กี่สุขพันธุ. 2533. การบริหารทักษะและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ อรุณการพิมพ 
 

Khamanarong.S. Proceeding of International Seminar on SMEs in Asia Held at Nagoya 
University, 1-3 March 2000,Japan 
 

Porter, L.W., and Lawler, E.E. 1968. Managerial Attitudes and Performance. Irwin. 
 
 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



98 
 

ก. แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตตอระบบการผลิต
แบบโตโยตาในดานองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต: กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและลักษณะของโรงงาน 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองส่ีเหล่ียมตามสถานะภาพใหตรงกับสภาพความเปนจริง 
หรือใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด เพียงขอเดียว (ยกเวนระบุ: อ่ืนๆ) 
1. เพศ 
 ชาย    หญิง 
 
2. อายุ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป         21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป  
 มากกวา 50 ป 

 
3. ระดับการศึกษา 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวส./อนุปริญญา  ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี 

 
5. บริษัทของทานนําระบบการผลิตแบบโตโยตา TPS มาใชเปนระยะเวลา            ป 
 
ระยะเวลาทํางานท่ีบริษัทแหงนี้            ป 6. 

 
7. ระดับของพนักงาน 

พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานระดับหวัหนางาน/ผูควบคุมงาน 
 

8. ทานเคยทํางานในบริษัทท่ีมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตามากอนหนาบริษทันี้หรือไม 
   เคย เปนเวลา.............. ป  ไมเคย 
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แบบสอบถามตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 

 

ระดับความคิดเห็น 

สูง คอนขาง
สูง 

ปาน
กลาง 

คอนขาง
ตํ่า 

ตํ่า 
 

( 5 ) 
ความพึงพอใจในดาน 

( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) 
 

 ( 1 ) 
1 ปรับปรุงคุณภาพของงานและผลิตภัณฑใหดีข้ึน q     
2 ลดการสงคืนสินคาเน่ืองจากปญหาคุณภาพ q     
3 ปรับปรุงระบบกระบวนการตรวจสอบคุณภาพใหดีข้ึน q     
4 ปรับปรุงสภาพแวดลอมของการทํางานใหดีข้ึน e     
5 ปรับปรุงสถานท่ีทํางานใหนาทํางานมากข้ึน e     
6 ปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีกอใหเกิดมลภาวะนอยลง

กวาเดิม e     
7 เพิ่มความยุติธรรมตอการจายคาตอบแทนและ

ผลประโยชนแกพนักงานอยางถูกตองและเปนธรรม e     
8 ปรับปรุงระบบขนยาย ขนสงวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ ใหดีข้ึน d     
9 เพิ่มความสามารถในการสงมอบสินคาท่ีตรงเวลา d     
10 ลดเวลาในการคอยงานนอยลง เชน รอวัตถุดบิสําหรับการ

ผลิต d     
11 เพิ่มการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ s     
12 เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานของเครื่องจกัร s     
13 เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานทุกข้ันตอนการทํางาน s     
14 เพิ่มความรวมมือและรวมแรงใจของพนักงานในบริษัท m     
15 เพิ่มความรูสึกมั่นใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท m     
16 เพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท m     
17 ปรับปรุงวิธีการทํางาน ใหสะดวก งายตอการทํางาน e     
18 ลดของเสียในกระบวนการทํางาน และกระบวนการผลิต e     
19 ลดคาใชจายในดานตางๆ  เชน วัสดุสิ้นเปลือง การซอม

บํารุง ฯลฯ c     
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ข. แบบสอบถามสัมภาษณความพึงพอใจผูบริหารท่ีมีตอระบบการผลิตแบบโตโยตา 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตําแหนง    อายุงาน       
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ         
           
            

 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีไดจากการนําระบบการผลิตโตโยตามาใช 
1. เหตุผลท่ีนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการ 
           
           
           
           
           
           
            
 

2. ทานคิดวาสามารถนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการของทาน 
ประสบความสําเร็จในระดับใด (ตอบเปน %) ผลท่ีไดรับเปนอยางไรบาง (Q, C, D, S, M, E, E) 
โดยเฉพาะในมุมมองของลูกคา พนักงานและสังคม 
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3. เรียงลําดับความพึงพอใจตอผลที่ไดรับในแตละดาน (Q, C, D, S, M, E, E) โดยเฉพาะใน
มุมมองของลูกคา พนักงานและสังคม 
 

องคประกอบการเพิ่มผลผลิต ความพึงพอใจ % ลําดับท่ี 
คุณภาพ 

  
ตนทุน 

  
การสงมอบ 

  
ความปลอดภยั 

  
ขวัญและกําลังใจ 

  
ส่ิงแวดลอม 

  
จริยธรรม 

  
มุมมองของลูกคา 

  
มุมมองของพนักงาน 

  
มุมมองของสังคม 

  
 

องคประกอบการเพิ่มผลผลิตท่ี
ตอบสนองตอ 

ความพึงพอใจ % ลําดับท่ี 

ลูกคา 
  

พนักงาน 
  

สังคม 
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