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ในการทําวิจัยครั้งนี้ ไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากทานผูบริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ที่ใหโอกาสในการทํางานโดยใหทุนอุดหนุนจนสามารถดําเนินการวิจัยไดสําเร็จเรียบรอยดวยดี
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานรองศาสตราจารย ดร.สรชัย พิศาลบุตร ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝายวิจัย ที่ได
ใหความกรุณาสนับสนุน ชวยเหลือทั้งดานความรู โอกาสและกําลังใจ ตลอดจนใหขอเสนอแนะอัน
เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลงได
ขอกราบขอบพระคุ ณ ท า นรองศาสตราจารย ดร.อุ ป ถัม ภ สายแสงจั น ทร คณบดีค ณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ ไ ด ใ ห ก ารส ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย นี้ พร อ มทั้ ง ร ว มให ค วามเห็ น อั น เป น ประโยชน
ขอขอบคุณอาจารยวันเพ็ญ พินเผือก อดีตรองผูอํานวยการฝายบริหารศูนยวิจัย อาจารยไกรสีห
กําจรฤทธิ์ นักวิจัยและบุคลการศูนยวิจัยที่ชวยอํานวยความสะดวกในดานการเก็บขอมูล ทําใหการ
ดําเนินงานตางๆ สามารถเปนไปอยางราบรื่นตลอดเสนทางของการทํางาน
และสุดทาย งานวิจัยครั้งนี้จะสําเร็จลงมิได หากไมไดรับการสนับสนุนจากคณะผูบริหาร
ของสถานประกอบการที่ ไ ด ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการให ข อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ แ ละตอบ
แบบสอบถาม
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4.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใชในดานขวัญและกําลังใจ
4.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใชในดานสิ่งแวดลอม
4.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับ
ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใชในดานจริยธรรม
4.14 แสดง ผลสรุปคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและลําดับ
ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใชในแตละองคประกอบดานการเพิ่มผลผลิต
4.15 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและลําดับระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละองคประกอบ
ดานการเพิ่มผลผลิตจําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ
4.16 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและลําดับระดับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละองคประกอบดาน
การเพิ่มผลผลิตจําแนกตามขนาดของกิจการ
4.17 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและลําดับระดับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละองคประกอบดาน
การเพิ่มผลผลิตจําแนกตามระดับของพนักงาน
4.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบ
การเพิ่มผลผลิตตามขนาดกิจการ
4.19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบ
การเพิ่มผลผลิตตามประเภทของสถานประกอบการ
4.20 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบ
การเพิ่มผลผลิตตามเพศของพนักงาน
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4.21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบ
การเพิ่มผลผลิตตามระดับของพนักงาน
4.22 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบ
การเพิ่มผลผลิตตามระดับการศึกษาของพนักงาน
4.23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบการ
เพิ่มผลผลิตที่มีความสัมพันธของผูเกี่ยวของเพื่อพนักงานตามระดับการศึกษา
เปนรายคูโ ดยวิธี LSD
4.24 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจขอ
งพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานสิ่งแวดลอม
ดานการสงมอบและดานขวัญและกําลังใจตามระดับการศึกษาเปนรายคู
โดยวิธี LSD
4.25 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบ
การเพิ่มผลผลิตตามอายุของพนักงาน
4.26 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบ
การเพิ่มผลผลิตตามประสบการณการทํางาน
4.27 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจ
ของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
4.28 แสดงผลการทดสอบความมีอิทธิพลรวมของลักษณะทางประชากรและลักษณะ
ของสถานประกอบการที่มีตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช
4.29 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูบริหารหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใชจําแนกตามองคประกอบการเพิ่มผลผลิต
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิต 2) เพื่อ
ศึกษาความแตกตางระหวางความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใช ใ นด า นขององคป ระกอบการเพิ่ ม ผลผลิ ต ในแต ล ะลั ก ษณะทางประชากร ได แ ก ระดั บ ของ
พนักงาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ ขนาดกิจการและประเภทของสถานประกอบการ
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธและความมีอิทธิพลรวมกันระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับ
ของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ ขนาดกิจการและประเภทของสถานประกอบการที่
มีตอความความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากบริษัทที่เขารวมโครงการพัฒนา
ระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 25 ราย ผล
การศึกษาที่สําคัญ พบวา ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุม
งานและพนักงานระดับปฏิบัติการหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานของ
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูงโดยเรียงลําดับตามความพึงพอใจ
ของพนักงาน ลําดับที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม ลําดับที่ 2 คือ ดานความปลอดภัย ลําดับที่ 3 คือ ดาน
การสงมอบ ลําดับที่ 4 คือ ดานตนทุนและดานคุณภาพ ลําดับที่ 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ ลําดับที่
7 คือ ดานจริยธรรม ความสัมพันธขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ
พบวา ความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของ
พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อพนักงานเปนลําดับที่ 1 รองลงมาลําดับที่ 2 คือ
องคประกอบเพื่อผูบริโภคและลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม ระดับของพนักงานที่แตกตางกันความพึง
พอใจของพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานและพนักงานระดับปฏิบัติการหลังจากนําระบบ
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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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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในดานการผลิต การตลาด การจางงาน การ
พัฒนาเทคโนโลยี และความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ อีกหลายประเภท ในดานการ
ลงทุน ประเทศไทยเปนศูนยรวมของผูผลิตยานยนตทั่วโลก ทั้งคายญี่ปุน ยุโรป และอเมริกาเหนือ
และเปนฐานการผลิตรถปกอัพและรถจักรยานยนตอันดับตนของโลก
จากขอมูลรายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมคาดวา
อุตสาหกรรมรถยนต ในป พ.ศ. 2554 จะมีการขยายตัวสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง สําหรับตลาดภายในประเทศ คาด
วาจะมีการนํารถยนตรุนใหมออกสูตลาดมากขึ้น ในขณะที่ตลาดสงออกคาดวาจะยังสามารถสงออก
รถยนตไปในตลาดหลักของยานยนตแตละประเภทไดอยางตอเนื่อง โดยพบวาในป พ.ศ. 2553 ยอด
รวมของการผลิตเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2552 ถึงรอยละ 62.10 ในขณะที่การสงออกเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.
2552 ถึงรอยละ 66.18
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ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนและรอยละการเปลี่ยนแปลงของการผลิต การจําหนายและการสงออก
รถยนตตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 2553
อุตสาห
กรรม
รถยนต

ป พ.ศ.
รอยละการ
เปลี่ยนแปลง 2552

2550

รอยละการ
เปลี่ยนแปลง

รอยละการ
เปลี่ยนแปลง

2553

รอยละการ
เปลี่ยนแปลง

2551

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
อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส ว นยานยนต จั ด เป น หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมเป า หมายที่ รั ฐ บาลให ก าร
สนับสนุน เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งไทย
เปนฐานการผลิตขนาดใหญที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก และมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ
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อย า งไรก็ ต าม จากสภาพการแข งขั น ทางธุร กิ จ ที่ สูง ขึ้น ประกอบกับ ความตอ งการของ
ผูบริโภคที่มีสวนสําคัญตอการอยูรอดของธุรกิจ ดังนั้นกลยุทธในการบริหารและการจัดการผลิตที่ดี
และมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งเพื่อใหธุรกิจสามารถบรรลุสูชัยชนะในการแขงขัน ไม
วาในดานตนทุนการผลิตที่ต่ําและคุณภาพที่ลูกคาพึงพอใจ ดังนั้นหลักการบริหารจัดการตางๆ จึงถูก
นํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต แนวคิดของการผลิตโดยไมมีความสูญเปลาหรือแนวคิด
ของระบบการผลิตแบบโตโยตา จึงเปนแนวคิดหนึ่งที่ผูบริหารอุตสาหกรรมในโลกสวนใหญให
ความสนใจมากในปจจุบัน และมีแนวโนมที่จะนําแนวคิดของหลักการผลิตแบบโตโยตามาใชมาก
ขึ้น เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีวาแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนระบบการผลิตที่มุงเนน
หรือยึดหลักการ “การผลิตตามความตองการของลูกคาโดยพยายามลดและกําจัดความสูญเปลา
(Waste) จากทรัพยากรในการผลิตและกระบวนการผลิต” ซึ่งตั้งอยูบนหลักของการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง (Continuous Improvement) โดยมีทรัพยากรมนุษยเปนพลังปจจัยใหเคลื่อนไหวไปสู
ความสําเร็จ ความรูความสามารถของพนักงานผูเปนบุคลากรเปนสิ่งสําคัญในองคกรในการที่จะ
ดําเนินงานใหองคกรไปสูผลสําเร็จ การที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถาน
ประกอบการไดอยางประสบความสําเร็จจึงขึ้นอยูกับพนักงานในสถานประกอบการดวย โดยเมื่อ
พนักงานจะทํางานเปลี่ยนไปจากปกติพนักงานจะคิดวาจะไดอะไรจากการกระทํานั้นหรือการ
คาดคิดวาอะไรจะเกิดขึ้น พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อคิดวาการกระทํานั้นนําไปสู
ผลลัพธบางประการที่พนักงานมีความพึงพอใจ แตถาพนักงานคิดวาการทํางานที่เปลี่ยนไปจากปกติ
นั้นไมไดตอบสนองตอความคาดหวังของพนักงาน เขาก็ไมเห็นความจําเปนของการทํางานเพิ่มขึ้น
หรือการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะศึกษาถึงผลกระทบ
ของระบบการผลิตแบบโตโยตาที่มีตอองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตในมุมมองของพนักงาน
โดยเฉพาะในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต โดยผูวิจัยจะทําการศึกษา
ในดานองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ คือ คุณภาพ (Quality) ตนทุน (Cost) การสง
มอบ (Delivery) ความปลอดภัย (Safety) ขวัญกําลังใจ (Morale) สิ่งแวดลอม (Environment) และ
จริ ย ธรรม (Ethics) ซึ่ ง จากองค ป ระกอบ 7 ประการดั ง กล า ว นั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผูเกี่ยวของตางๆ คือ คุณภาพ ตนทุน การสงมอบ เพื่อผูอื่น หมายถึง คนที่รับของหรืองานตอจาก
สถานประกอบการ และลูกคาที่ซื้อสินคาหรือบริการ ความปลอดภัย ขวัญและกําลังใจ เพื่อตัว
พนักงาน และ จริยธรรม สิ่งแวดลอมเพื่อสังคม

3

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
ดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิต
2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตในแตละลักษณะทางประชากร
ได แ ก ระดั บ ของพนั ก งาน เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ ขนาดกิ จ การและ
ประเภทของสถานประกอบการ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธและความมีอิทธิพลรวมกันระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก
ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ ขนาดกิจการและประเภทของสถาน
ประกอบการที่มีตอความความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช

PU

กรอบแนวคิดในการวิจัย

D

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. ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดาน
ขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของสถาน
ประกอบการ
2. ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดาน
ขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละลักษณะของพนักงาน
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3. ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และ
ขนาดกิจการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจาก
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
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1.4 นิยามศัพท
ความพึงพอใจ คือ ความรูสึก รัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติทดี่ ีของพนักงานตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง
ระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System) คือ ระบบการผลิตของ Toyota ที่ยึด
หลักการผลิตโดยที่ไมใหมีสนิ คาเหลือ
องคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ ประกอบดวย
1. Q: Quality (คุณภาพ) หมายถึง ความเหมาะสมกับการใชงาน (Juran, 1979) การเปนไป
ตามความตองการ หรือสอดคลองกับขอกําหนด
2. C: Cost (ตนทุน) หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการกอสินคาคงคลังขึ้นในกระบวนการ
ผลิตเพื่อการตอบสนองความตองการแกลูกคา
3. D: Delivery (การสงมอบ) หมายถึง เวลาที่ใชในการตอบสนองความตองการของลูกคา
อันเกิดขึ้นในกระบวนการเพื่อการสงมอบสินคาแกลูกคา
4. S: Safety (ความปลอดภัย) หมายถึง สภาวะการทํางานที่ปราศจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ
ความเจ็บปวด ความสูญเสีย
5. M: Morale (ขวัญและกําลังใจในการทํางาน) หมายถึง ขวัญและกําลังใจของพนักงานที่มี
ผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมของพนักงานในการทํางาน
6. E: Environment (สิ่งแวดลอม) หมายถึง การสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพราะเมื่อมี
ปญหาสิ่งแวดลอมเกิดขึ้น จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน
7. E: Ethics (จริยธรรม) หมายถึง การมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจโดยไมเอารัดเอา
เปรียบผูอื่น
อุ ต สาหกรรมชิ้ น ส ว นยานยนต หมายถึ ง สถานประกอบการที่ ทํ า การผลิ ต ชิ้ น ส ว นหรื อ
สวนประกอบของยานยนต
ระดับของพนักงาน หมายถึง ระดับความรับผิดชอบของบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการ
งานนั้น ซึ่งแบงเปน 3 ระดับ
1) พนักงานระดับบริหาร (Manager/Assistance Manager) หมายถึง ผูที่มีหนาที่ในการ
บริหารจัดการหรือวางกลยุทธ ทั้งดานงานและดานคน รวมถึงการสรางแรงจูงใจและกระตุน
การทํางานของทีมงาน
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2) พนักงานระดับหัวหนางาน (Group Leader /Team Leader) หมายถึง ผูทําหนาที่
ควบคุมการปฏิบัติงาน
3) พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operator) หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งของหัวหนางาน
ในสายการผลิต
ประสบการณการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เคยมีการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา
ขนาดของอุตสาหกรรม หมายถึง การจําแนกขนาดของอุตสาหกรรมโดยเกณฑที่ใชในการวัด
คือ ทรัพยสินการลงทุน โดยจําแนกดังนี้
อุตสาหกรรมขนาดใหญ หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนเกิน 200 ลาน
บาท
อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 51 - 200
ลานบาท
อุตสาหกรรมขนาดยอม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50
ลานบาท
ประเภทสถานประกอบการ หมายถึง การจําแนกประเภทของสถานประกอบการ แบงจาก
รูปแบบของผลิตภัณฑที่ทําการผลิตของสถานประกอบการ โดยจําแนกเปน 2 ประเภท คือ
1) ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต หมายถึง สถานประกอบการที่ทําการผลิตชิ้นสวนหรือ
สวนประกอบของยานยนต
2) อุตสาหกรรมสนับสนุน หมายถึง สถานประกอบการที่ทําการผลิตชิ้นสวนที่เปนการ
สนับสนุนผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาในกลุมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เขา
รวมโครงการพัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 66 บริษัท รวบรวมจากรายชื่อ (12 กุมภาพันธ 2554)
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูประกอบการที่มีแนวโนมถึงการนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในสถานประกอบของตนเองในอนาคต
2. สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยนํามาใชประกอบในการเรียนการสอนของภาควิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมที่มุงเนนใหนักศึกษาในสาขาวิชาเขาใจและประยุกตใชในระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ภายใตสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นในปจจุบันทําใหภาคธุรกิจในประเทศไทย
จําเปนตองแสวงหาวิธีการตางๆ เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการตอสูทางธุรกิจกับคูแขง เพื่อให
ธุ รกิจของตนเองอยู รอด องค กรตางๆ จึงมีก ารนํา หลักการบริห ารและจั ดการระบบการผลิ ต ที่
หลากหลายและแตกตางกันมาใช จากในอดีตที่เนนการผลิตคราวละมากๆ ปจจุบันไดมีการพยายาม
ประยุกตใชแนวคิดจากระบบการผลิตแบบโตโยตา โดยมีวัตถุประสงคที่สามารถจะตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการบริหารเวลาและการ
ทํางานเพื่อลดความสูญเปลา โดยมีหลักการที่สําคัญคือ การลดชวงเวลาโดยการกําจัดทุกสิ่งทุกอยาง
ที่ไมมีมูลคาเพิ่มหรือความสูญเปลา ซึ่งจากแนวคิดของระบบการผลิตคราวละมากๆ จะนํามาซึ่งการ
ผลิตที่มากเกินไปจนกระทั่งกลายเปนสินคาที่สะสมเก็บไวในคลังสินคาซึ่งถือเปนความสูญเปลา
ในสวนของการวิจัยในครั้งนี้ เปนการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตโดยมีแนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวของอยูพอสมควร ซึ่งผู วิจัยไดศึ กษาและคนควาทฤษฎี ความรูที่เกี่ยวของมาเป นกรอบใน
การศึกษาดังนี้

D

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดของการเพิ่มผลผลิตและองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต
2.2 กรอบและแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มผลผลิตเปนแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสรางจิตสํานึกใหรูคุณคาของทรัพยากรที่มี
อยางจํากัด และใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยแนวคิดของการเพิ่มผลผลิตเริ่มขึ้นเปนครั้งแรกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจากการที่ เฟรดเดอริค ดับบลิว เทเลอร (Frederick W.Talor) ไปสังเกตวิธีการ
ทํางานของพนักงานในเหมืองแรแหงหนึ่ง แลวพบวาจากการที่พนักงานแตละคนใชพลั่วตักแรดวย
วิธีการและทาทางที่แตกตางกันทําใหไดจํานวนแรไมเทากันเทเลอรจึงคิดวาหากเขาสามารถคนหา
วิธีการทํางานที่ไดผลดีที่สุด และกําหนดเปนมาตรฐานใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม ก็จะทําใหได
จํานวนแรมากที่สุด การใชมาตรฐานกําหนดวิธีการทํางานเพื่อใหสามารถควบคุมและวัดผลงานได
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หลักการพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต
ความหมายของการเพิ่มผลผลิตมี 2 แนวคิด คือ แนวคิดทางวิทยาศาสตรและแนวคิดทาง
เศรษฐกิจสังคม
การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร
(Output) ตอปจจัยการผลิต (Input) ที่ใชไป

=

ผลิตผล (Output)
ปจจัยการผลิต (Input)

PU

ผลิตภาพ (Productivity)

หมายถึงอัตราสวนระหวางผลิตผล

จากอัตราสวนขางตน คาของผลิตผลที่เราจะใชเพื่อคํานวณหาคาของผลิตภาพนั้น จะตอง
เปนผลผลิตที่ขายไดจริง ซึ่งหมายความวาตองไมนับรวมผลผลิตที่เปนของเสีย (Defect) ผลิตผลที่
ไมเปนที่ตองการของตลาด และผลิตผลที่ตองนํามาเก็บไวในโกดังสินคา เนื่องจากผลิตผลเหลานี้
เปนผลิตผลที่ไมกอใหเกิดรายไดตอโรงงาน

D

การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคม
การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคม หมายถึง
1. ความสํานึกในจิตใจ (Consciousness of mind) เปนความสามารถหรือพลัง
ความกาวหนาของมนุษยที่จะแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหดีขึ้นเสมอ โดยมีพื้นฐานความเชื่อ
ที่วาเราสามารถทําสิ่งตางๆ ในวันนี้ดีกวาเมื่อวานนี้ และพรุงนี้จะตองดีกวาวันนี้ ผูที่มีจิตสํานึกดาน
การเพิ่มผลผลิตจะพยายามอยางตอเนื่องที่จะประยุกตเทคนิคและวิธีการใหมๆ ใหเกิดประโยชนแก
หนวยงานสังคมและประเทศชาติเพื่อใหทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
2. การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การเพิ่มผลผลิตเปนความสํานึกของการ
ดําเนินทุกกิจกรรมในชีวิต ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้ง
พยายามลดความสูญเสียทุกประเภทเพื่อความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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D

PU

ความสําคัญของการเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มผลผลิตเปนสิ่งที่ทุกคนในองคการตองพยายามทําใหการผลิตขององคการดําเนิน
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทรัพยากรตาง ๆ นับวันจะขาดแคลนลงหรือลดนอยลงไปทุก
วัน ดังนั้นองคการจึงตองพยายามหาวิธีการเพิ่มผลผลิตในทุกวิถีทาง เพื่อที่จะใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะทําใหการผลิตสินคาพอกับความตองการของ
ลูกคา โดยพยายามใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด หรือไมมีการสูญเสียใด ๆ เลยในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งก็จะเปนการประหยัดทรัพยากรที่มีใหไดใชอยางคุมคาความสําคัญของการเพิ่มผลผลิต คือ
• ช ว ยให ค นงานได มี ส ว นร ว มในการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารทํ า งานของตนเองหรื อ ของ
หนวยงานของตน
• ชวยใหมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาสูกระบวนการผลิต
• ชวยใหมีการพัฒนาและทักษะในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
• ชวยใหลูกคาไดใชสินคาที่มีคุณภาพและราคาถูก
• ชวยใหคนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• ชวยใหองคกรสามารถแขงขันกับคูแขงในดานคุณภาพและบริการ
• ชวยทําใหลดตนทุนในการผลิตสินคาหรือบริการ
ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตจึงมีความสําคัญตอองคการในการชวยลดตนทุนการผลิต ทําให
สินคาที่ผลิตไดใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดการสูญเสียตาง ๆ ในกระบวนการผลิต อีกทั้งชวยให
คนงานมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน เปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพราะคนงานไดมี
สวนรวมในการทํางาน มีการเรียนรูในการใชเทคโนโลยีใหม ๆ เปนการเพิ่มทักษะในการทํางาน
และยังเปนการพัฒนาใหคนงานมีความรูความสามารถความชํานาญในหนาที่ของเขา ซึ่งผลดีก็จะ
ตกอยูกับองคกรนั่นเอง
2.1.1 องคประกอบการเพิ่มผลผลิต
ในสภาวะการแขงขันกันทางดานธุรกิจในปจจุบัน กิจการจะรุงเรือง ประสบความสําเร็จได
อยางยั่งยืนไดนั้น คือ เมื่อสภาพความไดเปรียบในเชิงการแขงขันดานสินคา และบริการที่สรางความ
พึงพอใจใหกับลูกคาดวยคุณภาพที่ดี สม่ําเสมอ มีตนทุนต่ํา และการสงมอบ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้น
ไดอยางตอเนื่องก็ดวยความรวมมือรวมใจของพนักงาน หนวยงานจะตองสรางสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ปลอดภัย ตลอดจนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหกับพนักงาน การดําเนินธุรกิจ
ตองแสดงความรับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมและจริยธรรม นั้นก็หมายความวา
การเพิ่มผลผลิตที่จะไดมีคุณธรรมและยั่งยืนนั้นจะตองมีองคประกอบตางๆ ดังนี้ (บรรจง จันทมาศ,
2546)
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1. คุณภาพ (Quality)
2. ตนทุน (Cost)
3. การสงมอบ (Delivery)
4. ความปลอดภัย (Safety)
5. ขวัญกําลังใจในการทํางาน (Morale)
6. สิ่งแวดลอม (Environment)
7. จริยธรรม (Ethics)
องคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ดีนั้น มีอยู 7 ประการ คือ QCDSMEE ซึ่งสงผลใหเกิด
การเพิ่มผลผลิตที่ยั่งยืนและมีคุณธรรม เพราะองคประกอบเหลานี้ไดสนองตอบตอลูกคา สนองตอบ
ตอพนักงาน และสนองตอบตอสังคมดังนี้ คือ
1. สนองตอบตอลูกคาที่หนวยงานตองปฏิบัติ คือ ดานคุณภาพ ดานตนทุน และการสงมอบ

PU

เปนองคประกอบ

2. สนองตอบตอพนักงานที่หนวยงานตองปฏิบัติ คือ ดานความปลอดภัย และขวัญกําลังใจใน
การทํางานเปนองคประกอบ

3. สนองตอบตอสังคมที่หนวยงานตองปฏิบัติ คือ ดานสภาพแวดลอม และจริยธรรมในการ

D

ดําเนินธุรกิจเปนองคประกอบ แสดงดังแผนภาพ คือ
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การเพิ่มผลผลิตโดยรวมที่ไดคุณธรรมและยัง่ ยืน

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

เพื่อพนักงาน
- ความปลอดภัย (S)
- ขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน (M)

เพื่อสังคม
- สิ่งแวดลอม (E)
- จริยธรรม (E)

PU

รูปที่ 2.1 แสดงองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตและการสนองตอบตอผูเกี่ยวของ

D

2.1.2 คุณภาพ (Quality)
คําวา คุณภาพ หมายถึง “สิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และสรางความ
พึ ง พอใจให กั บลู ก คา ได ” แต เ ดิ ม นั้น “คุณ ภาพ” หมายถึงการผลิตสิ น คาใหต รงตามขอ กํ า หนด
(Specification) ของสินคาซึ่งผูผลิตกําหนดขึ้นเอง
จากความหมายของคุณภาพในปจจุบันดังกลาว ความพึงพอใจของลูกคาจึงเปนเหตุผล
สํ า คั ญ ที่ ช ว ยในการตั ด สิ น ใจสํ า หรั บ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค า หรื อ บริ ก าร ดั ง นั้ น ผู ผ ลิ ต ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
“คุณภาพตองมากอน” คือ มุงเนนใหความสําคัญตอคุณภาพเหนือสิ่งอื่น เพื่อผลิตแตสินคาและ
บริการที่ประกันคุณภาพ ซึ่งลูกคาจะเต็มใจซื้อ และภาคภูมิใจที่ไดรับใชสินคาและบริการนั้นๆ
ประเภทของคุณภาพ
คุ ณ ภาพที่ เ กิ ด จากความต อ งการและความพึ ง พอใจของลู ก ค า สามารถแบ ง ออกได เ ป น
ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1. คุณภาพดานเทคนิค ไดแกลักษณะทางกายภาพและความสามารถในการใชงานที่สงผล
ตอคุณภาพของสินคาและบริการ เชน ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ ระบบปองกันความปลอดภัย
ฯลฯ
2. คุณภาพดานจิตวิทยา ไดแก คุณลักษณะที่มีผลตอจิตใจของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ
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
ในการพิจารณาเลือกซื้อสินคาหรือใชบริการลูกคาจะพิจารณาจากหลาย ๆ ปจจัย ควบคูกัน
ไปหรืออาจจะพิจารณาวาคุณสมบัติหนึ่งสําคัญกวาอีกอยางหนึ่ง เชน การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต
สักคัน ครอบครัวขนาดใหญอาจพิจารณาวาขนาดรถเปนปจจัยสําคัญที่สุด เนื่องจากเนนประโยชน
ใช ส อยสํ า หรั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว ในขณะที่ บ างครอบครั ว อาจมุ ง เน น เรื่ อ งสมรรถนะของ
เครื่องยนต ระบบความปลอดภัย หรือบริการหลังการขาย เปนตน
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ความสําคัญของคุณภาพ
1. สรางความพอใจใหกับลูกคา ดังที่กลาวมาแลววา ความพอใจของลูกคาเปนเหตุผลหนึ่งที่
ทําใหลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือใชบริการ ดังนั้นผูผลิตจําเปนตองผลิตสินคาหรือใหบริการ
ตรงตามความตองการของลูกคาเพื่อใหสินคาหรือบริการของตนไดรับการยอมรับ และเลือกซื้อ
2. ชวยในการลดตนทุน หากผูผลิตสินคาหรือใหบริการสามารถผลิตสินคาหรือใหบริการที่
มีคุณภาพโดยไมมีจุดบกพรองหรือขอตําหนิใด ๆ การผลิตหรือใหบริการนั้น ๆ ก็จะสามารถชวยลด
ตนทุนที่ไมจําเปนไดอยางที่เราคาดไมถึง
3. ยกระดับความตองการของลูกคา คงเคยไดยินคําพูดที่วา “ลูกคายอมจายเพื่อสิ่งที่ดีกวา
และพอใจกวา” จึงเห็นไดวา ปจจัยทางดานราคาไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา หรือใช
บริการเสมอไป
4. สงมอบไดตามกําหนด สินคาหรือบริการที่สงมอบถึงมือลูกคาไดทันตามที่ลูกคากําหนด
โดยมีคุณสมบัติครบถวนยอมสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเสมอ และเปนเหตุผลสําคัญที่ทําให
ลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือใชบริการในครั้งตอ ๆ ไปดวย
5. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในแงของผูผลิต หากเราผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไมมีของเสีย ไมมี
ปญหาในการผลิตสงมอบสินคาหรือบริการไดตรงตามเวลา พนักงานก็จะมีความสุขกับการทํางาน
มีกําลังใจในการทํางานที่ดีเพราะไมตองถูกตําหนิจากหัวหนา ไมตองทํางานเพิ่มเติม เนื่องจากตอง
ปรับปรุงแกไข หรือผลิตใหม ในขณะเดียวกัน ผูบริโภคก็จะไดบริโภคสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานและวางใจได
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2.1.3 ตนทุน (Cost)
ตนทุนหมายถึง คาใชจายตางๆ ที่ใชจายไปเพื่อดําเนินการผลิตหรือบริการ เริ่มตั้งแตการ
ออกแบบ การผลิต การตรวจสอบ การจัดเก็บ การขนสง พรอมทั้งที่จะสงมอบใหกับลูกคา เรียกวา
เปนตนทุนการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย
ตนทุนวัตถุดิบ (Material Cost) คือ คาวัตถุดิบที่ซื้อมาจากหนวยงานภายนอก เพื่อนําไป
ผลิตสินคาหรือบริการ ตลอดจนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน เชน คาอุปกรณ
สํานักงาน รวมถึงคาถายเอกสาร คาโทรศัพทตางๆ
ตนทุนดานแรงงาน (Labor Cost) คือ คาจางพนักงาน เพื่อทําหนาที่ตางๆ ในกระบวนการ
ทํางานขององคกร
ตนทุนการทํางานของเครื่องจักร (Machine Operating Cost) คือ คาใชจายตางๆ อัน
เกี่ยวของกับเครื่องจักร ซึ่งใชในการผลิตสินคา โดยไมคํานึงวาเครื่องจักรนั้นกําลังทํางานอยูหรือไม
เชน คาเชื้อเพลิง หรือพลังงานที่ใชในการขับเคลื่อนเครื่องจักร คาซอมบํารุงรักษา คาชิ้นสวนและ
อะไหลตางๆ ของเครื่องจักร เปนตน
ในการเพิ่มผลผลิตนั้น จะตองลดตนทุนในการผลิตใหต่ํา ซึ่งตองควบคูไปกับคุณภาพดวย
โดยพยายามลดความสูญเสี ย และค า ใช จายต างๆ ที่ไ มจํ า เปน ออกไป ขณะเดี ย วกั น ก็ ป ระหยั ด
พลังงาน แรงงาน และทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูอยางจํากัด พนักงานก็ตองปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง
จะทําใหงานที่ทํามีคุณภาพดีขึ้น และลดการสูญเสียสิ่งตางๆ ออกไป
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2.1.4 การสงมอบ (Delivery)
การสงมอบ หมายถึง การสงมอบสินคาหรือบริการใหกับหนวยงานถัดไป ซึ่งถือวาเปน
ลูกคาไดอยางตรงเวลา มีจํานวนครบถวน และมีคุณสมบัติตามที่ลูกคาตองการ นั่นคือ การสงงานที่
ผลิตเสร็จแลวในหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยหนึ่ง โดยผานการขนยาย เชน สายพานรถเข็น รถยก
หรือใชคนเคลื่อนยาย จนถึงมอบใหลูกคา แตในทางการเพิ่มผลผลิตแลว การสงมอบสินคา หมายถึง
การสงมอบสินคาหรือบริการใหกับหนวยงานถัดไป ซึ่งถือวาเปนลูกคาของเราไดอยางตรงเวลา มี
จํานวนครบถวน และมีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกคากําหนด เปนการชวยใหหนวยงานไดเปรียบในการ
แขงขัน การที่จะบรรลุผลสําเร็จไดนั้น หนวยงานจะตองมีระบบการสงมอบภายในที่ดีเสียกอน คือ
วิธีการที่จะลดความสูญเสียในทุกๆ ขั้นตอนการทํางาน
อุปสรรคของการสงมอบ
อุปสรรคที่สําคัญ คือ ความสูญเสียตางๆ ที่มีผลกระทบตอการสงมอบสินคา เชน
- วัตถุดิบขาด ไมพอตอความตองการของฝายผลิต
- เสียเวลารอคอยขอมูล เพื่อใชในการออกแบบ
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- กําลังผลิตไมเพียงพอตอการผลิต
- เครื่องจักรเสีย
- ผลิตชิ้นงานแตละชิ้นกินเวลานานเกินไป
- พนักงานมีวิธีการทํางานไมเหมาะสม
จากตัวอยางเหลานี้ ลวนแตทําใหเกิดการสูญเสีย ซึ่งสงผลตอการสงมอบสินคาทั้งสิ้น ทุก
คนในหนวยงานจึงรวมมือกัน ชวยกันลดความสูญเสียในทุกขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานเปนทีม แลวจะทําให
- คุณภาพเพิ่มขึ้น
- การเพิ่มผลผลิตสูงขึ้น
- ลูกคาพอใจมากขึ้น

PU

ดังนั้น การสงมอบจึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการเพิ่มผลผลิต
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2.1.5 ความปลอดภัย (Safety)
ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ หรือสภาวะที่ปราศจากความเจ็บปวด
การบาดเจ็บ เจ็บปวย หรืออันตรายที่กอใหเกิดการสูญเสีย หรือ ความปลอดภัย หมายถึง การปองกัน
การสูญเสียจากอุบัติเหตุ คือ การบาดเจ็บ เจ็บปวย ทรัพยสินเสียหาย และความสูญเสียเนื่องจาก
กระบวนการผลิต
ประโยชนของความปลอดภัย
การที่องคกรหรือหนวยงานมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และพนักงานทุกคนทํางานดวย
ความปลอดภัยแลว จะเกิดประโยชนและผลดีดังนี้
1. ผลิตผลเพิ่มขึ้น คือ พนักงานจะมีความรูสึกไมหวาดกลัว หรือวิตกกังวล เมื่อมีสุขภาพ
แวดลอมที่ดี มีอุปกรณปองกันอันตราย ทําใหทํางานไดเต็มที่ สงผลใหผลิตผลเพิ่มขึ้น
2. ตน ทุน การผลิ ต ลดลง คือ ต น ทุน การผลิต เนื่อ งจากความสู ญเสีย ตา งๆ ที่ทํ า ให เ กิ ด
อุบัติเหตุไมมี และคาใชจายที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุ เชน คารักษาพยาบาล เงินทดแทน
คาบาดเจ็บไมมี ตนทุนการผลิตจึงลดลง
3. ทําใหองคกรเกิดผลกําไรมากขึ้น ทํางานอยางปลอดภัย ทําใหผลิตผลสูงขึ้น ตนทุน
ต่ําลง สามารถแขงขันกับสินคาคูแขงได สงผลใหองคกรมีกําไรมากขึ้น
4. สงวนทรัพยากรมนุษยใหแกประเทศชาติ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแตละครั้งจะทําใหพนักงาน
บาดเจ็บ พิการ ทุพลภาพ หรือเสียชีวิ ตลงได ซึ่ งเปนการสูญเสียทรัพยากรมนุษยที่
สําคัญไป ถาสภาพการทํางานมีความปลอดภัย จึงเปนการสงวนทรัพยากรมนุษยไว
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5. เปนปจจัยในการจูงใจในการทํางาน การจัดการสภาพการทํางานใหปลอดภัย จะทําให
เปนแรงจูงใจใหพนักงานเกิดความตองการและรูสึกสนใจในงานมากขึ้น
จะเห็นวาถามีอุบัติเหตุทําใหพนักงานบาดเจ็บ ตาย ไมสามารถทํางานได ทรัพยสินเสียหาย
หยุดกระบวนการผลิตลง ดังนั้นถาหนวยงานปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตใหไดมีสภาพแวดลอมที่ดี ทํา
ใหบุคลากรในหนวยงานมีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกวาทุกขั้นตอนการทํางานตองมีความปลอดภัย
จะเกิดความรูสึกมั่นคงและปลอดภัย และสงผลถึงคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพของงาน ขวัญ
กํา ลั ง ใจในการทํ า งานดี ขึ้ น ตามไปดว ย ค า ใช จ า ยในการรั ก ษาพยาบาล และคา ชดใช เ นื่ อ งจาก
อุบัติเหตุไมมี ทําใหตนทุนต่ํา การเพิ่มผลผลิตจะสูงขึ้น
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2.1.6 ขวัญและกําลังใจในการทํางาน (Morale)
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน หมายถึง สภาพจิตใจของผูปฏิบัติงาน เชน ความรูสึกนึกคิด
ที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลแรงกระตุ น หรื อ สิ่ ง เร า หรื อ สภาพแวดล อ มในหน ว ยงานที่ อ ยู ร อบตั ว ซึ่ ง
ผูปฏิบัติงานนั้นจะมีปฏิกิริยาโตกลับ คือ พฤติกรรมในการทํางาน ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอผลงานของ
บุคลากรนั้น
ปจจัยที่สงผลตอขวัญกําลังใจของพนักงาน คือ
1. สภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพแวดลอมจะมีผลโดยตรงตอการทํางาน เชน พื้นที่
ทํางานเหมาะสม สะอาด มีแสงสวาง อุปกรณเครื่องใชสํานักงานเพียงพอ นโยบาย
องค ก ร ระบบการบริ ห ารงาน ระเบี ย บข อ บั ง คั บ มี ค วามถู ก ต อ งชั ด เจน การจั ด
สภาพแวดลอมจึงเปนสิ่งที่จําเปนที่องคกรตองจัดทํา
2. บรรยากาศในการทํางาน เปนบรรยากาศของความสัมพันธระหวางบุคคล หรือกลุม
บุ คคล ที่ เ กี่ ย วข อ งกับการทํ างาน ทั้ง ภายในและภายนอกหน ว ยงาน เชน ผู บ ริ ห าร
ระดับสูง ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ผูขาย รวมทั้งผูเกี่ยวของอื่นๆ
นอกจากความรู ความสามารถและทักษะที่นํามาใชในการทํางานแลว ขวัญและกําลังใจของ
ผูทํา งานก็ มี อิท ธิพ ลตอ ความสํ า เร็จ ของงานเช น เดีย วกัน ผู บริ ห ารตอ งตระหนั ก ถึ ง เรื่อ งนี้ ต อ ง
พยายามรักษาขวัญกําลังใจใหพนักงานในหนวยงานใหอยูในสภาพที่ดี พยายามยกระดับของขวัญ
กําลังใจของสมาชิ ก ในหนว ยงานใหสูงขึ้นเสมอ เพราะโดยธรรมชาตินั้น ขวัญและกํ าลั งใจจะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทั้งลักษณะในเชิงบวกและเชิงลบไมหยุดนิ่ง ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรง
ของบรรยากาศในการทํ างาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ที่ จะมากระทบถ านํ าแนวทาง
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตมาใชโดยมุงเนนใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมมือรวมใจกัน ปรับปรุงตัวเอง
และสถานที่ทํางานใหมีสภาพนาทํางาน ทํางานไดงายขึ้น สะดวก สบายมากขึ้น ทุกคนมีสวนรวม
ในการแกปญหา จึงทําใหพนักงานเกิดความรูสึกมั่นใจ และภาคภูมิใจ ผลก็คือ ขวัญและกําลังใจใน
การทํางานสูงขึ้น
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2.1.7 สิ่งแวดลอม (Environment)
สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่อยูแวดลอมตัวเรา เชน อากาศ น้ํา ดิน ตนไม สัตว ฯลฯ
สิ่งแวดลอม คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งที่เปน
รูปธรรม (สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน
ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบ
จากปจจัยหนึ่งจะมีสวนเสริมสรางหรือทําลายอีกสวนหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยงมิได สิ่งแวดลอมเปน
วงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้งระบบ
หลายๆ หนวยงานตางก็พยายามหาแนวทาง เพื่อปองกันบํารุงรักษา และปรับปรุงคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอม เพราะปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาพื้นฐาน ที่กระทบโดยตรงตอคุณภาพของ
ประชากรภายในประเทศ โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไมมีระบบ
จะทําใหเกิด น้ําเสีย อากาศเสีย สารพิษและกากของเสียตางๆ สะสมมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเปน
ปญหาของสิ่งแวดลอม มาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม (ISO 14000) เปนมาตรฐานสากลใน
การกําหนดคุณภาพสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต ซึ่งทุกหนวยงานทั้งในและตางประเทศได
ดําเนินการเพื่อหวังใหไดรับรองมาตรฐาน ISO 14000 แสดงถึงความเอาใจใสของทุกคน ทุก
ประเทศที่ ไ ด ใ ส ใ จ ซึ่ ง ถื อ เป น หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ในการปรั บ ปรุ ง ปกป อ ง
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสมบัติของมวลมนุษยชาติ
การเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity)
เปนการเพิ่มผลผลิตที่ไมทําลายกับสิ่งแวดลอม ไมกอมลพิษ ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงการ
เพิ่มผลผลิตโดยใชกระบวนการผลิตที่สะอาดขึ้น ประกอบกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อ
ผลิตสินคาและบริการที่ไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม อันนําไปสูการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น
จึงสรุปไดวา การเพิ่มผลผลิตกับสิ่งแวดลอม คือการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การใชเทคโนโลยีที่สะอาดในการผลิต และการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อ
ลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตจะชวยลดคาใชจายสําหรับการบําบัดของเสียตางๆ ที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต รวมทั้งใชวัตถุดิบอยางคุมคา จะทําใหตนทุนลดลง และมีกําไรเพิ่มขึ้น อันเปนการเพิ่มผลผลิต
ของธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ

2.1.8 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ (Business Ethics)
จริยธรรม หมายถึง ความเชื่อถือหรือวินัยของบุคคล ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ดีและเลว ถูกและ
ผิ ด หรื อ หน า ที่ ด า นศี ล ธรรมและเงื่ อ นไขต า งๆ ได แ ก จริ ย ธรรมต อ ตนเอง ต อ หน ว ยงาน ต อ
ประชาชนและสิ่งแวดลอม
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ หมายถึง การดําเนินธุรกิจที่เวนจากการเบียดเบียนผูอื่น เชน
ลูกคา ผูถือหุน คูแขง สังคม เปนตน
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การดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม คือ การไมเบียดเบียนผูอื่น แบงออก 8 ประการ คือ
1. เวนจากการเบียดเบียนลูกคา
2. เวนจากการเบียดเบียนผูจัดหาสินคา
3. เวนจากการเบียดเบียนพนักงาน
4. เวนจากการเบียดเบียนผูถือหุนหรือเจาของ
5. เวนจากการเบียดเบียนคูแขง
6. เวนจากการเบียดเบียนราชการ
7. เวนจากการเบียดเบียนสังคม
8. เวนจากการเบียดเบียนสิ่งแวดลอม
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2.2 กรอบและแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ ระบบการผลิตของโตโยตา ที่ยึดหลักการผลิตโดยที่ไมใหมี
สินคาเหลือ หลักดังกลาวมีจุดประสงคคือผลิตเฉพาะสินคาที่ขายไดเทานั้น โดยจะผลิตสินคาที่มี
คุณภาพและผลิตสินคาดวยตนทุนที่ต่ํากวาเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต หลักการดังกลาวทําให
สินคามีตนทุนการผลิตต่ํา (วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร, 2551 )
ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนวิธีการผลิตที่มีเหตุและผลระบบหนึ่ง ทั้งนี้เพราะเปนระบบ
ที่มุงขจัดองคประกอบที่ไมจําเปนในการผลิตออกไปอยางสิ้นเชิง โดยมีเปาหมายหลักที่จะลดตนทุน
การผลิต ความคิดพื้นฐานของระบบคือผลิตสินคาเฉพาะที่ตองการ เมื่อเวลาที่ตองการ และดวย
จํานวนที่ตองการเทานั้น ซึ่งถาทําไดตามแนวคิดนี้แลว วัสดุคงเหลือที่ไมจําเปนในรูปของสินคากึ่ง
สําเร็จรูปและสินคาสําเร็จรูปจะถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้น (ระบบการผลิตแบบโตโยตา, 2535)
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาการลดตนทุนจะเปนวัตถุประสงคหลักเบื้องตนสําคัญที่สุดของ
ระบบ ยั ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ป ระกอบอี ก สามประการที่ จ ะต อ งบรรลุ ใ ห ไ ด เ ช น กั น เพื่ อ ที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงคเบื้องตนดังกลาวดวยวัตถุประสงคประกอบสามประการมีดังตอไปนี้
1. การควบคุ ม ปริ ม าณ (Quantity
Control) ซึ่งทํา ใหระบบสามารถปรั บตั ว เองให
สอดคลองกับความแปรปรวนของความตองการสินคาในแตละวันและในแตละเดือน
ได ทั้งในแงปริมาณและชนิดของสินคา
2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งรับประกันวาในแตละกระบวนการผลิตจะ
สงผลผลิตที่ดีเทานั้นไปยังกระบวนการผลิตถัดไป
3. เคารพความเปนมนุษย (Respect-For-Humanity) ซึ่งจะตองไดรับการปลูกฝงไปพรอม
กับที่ระบบผลิตไดใชทรัพยากรมนุษยในการบรรลุวัตถุประสงคของการลดตนทุน
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วัตถุประสงคประกอบอันใดอันหนึ่งขางตน ไมสามารถมีขึ้นโดยโดดเดี่ยวหรือบรรลุได
โดยลําพังโดยไมกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน และกระทบกระเทือนวัตถุประสงคหลักในการลด
ตนทุน และระบบนี้ไมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคหลักไดหากไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ประกอบทั้งสามประการเสียกอน
วั ต ถุ ป ระสงค ทั้ ง หมดเป น ผลผลิ ต (Outputs) ของระบบเดี ย วกั น ซึ่ ง มี ผ ลิ ต ภาพ
(Productivity) เปนจุดหมายสูงสุดและวัตถุประสงคตางๆ ดังกลาวเปนแนวคิดชี้นําในการที่ระบบจะ
พยายามบรรลุถึงวัตถุประสงคแตละประการที่ไดตั้งไว
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เพิ่มกําไรในภาวะเศรษฐกิจซบเซา

เพิ่มรายได

การลดตนทุนโดยการขจัดความสูญเปลา

การควบคุมคุณภาพทั้งบริษัท

ลดวัสดุคงเหลือ

ลดกําลังคน

เคารพความเปนมนุษย
ควบคุมปริมาณการผลิต
ตามความตองการสินคา
เพิ่มขวัญของคนงาน
ผลิต “ทันเวลาพอดี”

ความคลองตัว
ในการปรับกําลังคน
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ระบบคัมบัง

ประกันคุณภาพ

ปรับเรียบการผลิต

ลดเวลานําการผลิต
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ควบคุมตัวเอง
โดยอัตโนมัติ

การจัดการตาม
ภาระหนาที่

ผลิตชิ้นเดียวในสาย
การผลิตที่สมดุล

ผลิตรุนเล็กๆ

ลดเวลาเตรียมเครื่องจักร

ปฏิบัติงาน
มาตรฐาน

วางผัง
เครื่องจักร

กิจกรรมปรับปรุงงานโดยกลุมยอย

รูปที่ 2.2 แสดงถึงการปรับปรุงเรื่องตนทุน คุณภาพและความเปนมนุษยของระบบการผลิตแบบโตโยตา
(ระบบการผลิตแบบโตโยตา, 2535)

คนงานที่
ทํางานได
หลายหนาที่
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รูปที่ 2.2 แสดงถึงกรอบและภาพรวมของระบบการผลิตแบบโตโยตา โดยแสดงถึงผลผลิต
หรื อ ผลลั พ ธ ข องระบบทางด า นต น ทุ น คุ ณ ภาพ และความเป น มนุ ษ ย พร อ มทั้ ง ป จ จั ย และ
สวนประกอบตางๆ ของระบบผลิตดังนี้
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การไหลอยางตอเนื่องของการผลิตโดยมีการปรับระดับการผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการทั้งทางดานปริมาณและชนิดของสินคาที่ผลิตนั้น เปนไปไดโดยอาศัยแนวคิด 2 ประการ
แรก คื อ 1) “ทั น เวลาพอดี ” (Just-In-Time) และ2) “การควบคุ ม ตั ว เองโดยอั ต โนมั ติ ”
(Autonomation) แนวคิดสองประการนี้เปรียบไดเหมือนกับเสาหลักที่ค้ําจุนระบบการผลิตแบบ
โตโยตา “ทันเวลาพอดี” หมายถึงการผลิตชนิดของสินคาที่จําเปนในปริมาณที่จําเปนเมื่อเวลาที่
จําเปน สวน “การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ” หมายความอยางคราวๆ ถึงการควบคุมของเสียไมให
เกิดขึ้นมาดวยตัวเอง ซึ่งสนับสนุนสภาพ “ทันเวลาพอดี” โดยไมยอมใหของเสียถูกสงผานจาก
กระบวนการผลิตกอนหนา (Preceding Process) ไปยังกระบวนการผลิตหลังหรือถัดมา (Subsequent
Process) อันจะกอใหเกิดการติดขัดที่กระบวนการผลิตนั้น
ส ว นแนวคิ ด อี ก 2 ประการที่ เ ป น ส ว นสํา คั ญ ของระบบการผลิ ต แบบโตโยต า ได แ ก
1) แรงงานยืดหยุน ซึ่งหมายถึงการปรับระดับจํานวนคนงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ความตองการของสินคา และ 2) ความคิดสรางสรรคหรือแนวคิดประดิษฐกรรมซึ่งใชประโยชนจาก
การแนะนําหรือเสนอแนะของคนงาน
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จากแนวคิดทั้ง 4 ประการขางตนโตโยตาไดสรางระบบและวิธีการดังตอไปนี้
- ระบบคัมบัง (Kanban System) เพื่อที่จะมีการผลิตแบบ “ทันเวลาพอดี”
- วิธีการปรับเรียบการผลิต (Smoothing of Production) เพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของความตองการของสินคา
- ลดเวลาเตรียมเครื่อง (Setup Time) เพื่อลดเวลานําการผลิต (Production Lead
Time)
- กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standardization of Operation) เพื่อความสมดุล
ของสายการผลิต (Line Balancing)
- การวางผังติดตั้งเครื่องจักร และมีคนงานที่ทํางานไดหลายหนาที่ (Multi-Function
Workers) เพื่อสนับสนุนแนวคิดแรงงานยืดหยุน (Flexible Workforce)
- กิจกรรมปรับปรุงงานโดยกลุมคนขนาดเล็ก และระบบการเสนอความคิดเห็น
เพื่อที่จะลดจํานวนคนงานและเพิ่มขวัญและกําลังใจของคนงานไปพรอมๆ กัน
- ระบบควบคุมแบบมองเห็นได (Visual Control System) เพื่อใหบรรลุแนวคิดการ
ควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation)
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- ระบบการจั ด การตามภาระหน า ที่ ห รื อ การบริ ห ารโดยกิ จ กรรม (Functional
Management) เพื่อสนับสนุนการควบคุมคุณภาพแบบทั้งบริษัท (Company-Wide
Quality Control) และอื่นๆ
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จากกรอบแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา มีระบบและวิธีการที่สําคัญประกอบดวย
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 ปญหาการเตรียมเครื่อง (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)

D

2.2.1 การผลิตแบบ “ทันเวลาพอดี” (Just-In-Time Production)
แนวคิดที่จะผลิตชนิดของสินคาที่จําเปน ในปริมาณที่จําเปน เมื่อถึงเวลาที่จําเปน จะเรียก
สั้นๆ วา การผลิตแบบ ”ทันเวลาพอดี” ยกตัวอยางเชน ในกระบวนการประกอบชิ้นสวนตางๆ เพื่อ
ผลิตรถยนตคันหนึ่งนั้น สายการประกอบยอย (Subassemblies) ที่จําเปนจากกระบวนการกอนหนา
จะตองมาถึงสายการประกอบรถยนตเมื่อถึงเวลาที่จะทําการประกอบดวยปริมาณที่ตองการพอดี ถา
สภาพ “ทันเวลาพอดี” ไดรับการปฏิบัติอยางทั่วถึงในบริษัทแลว วัสดุคงเหลือตางๆ ที่ไมจําเปนใน
โรงงานจะถูก ขจัดไปอยางสิ้นเชิ ง และทําใหไ มจํ าเปนตองมีโกดังหรือสโตรเ ก็บของอีกต อไป
คาใชจายในการเก็บรักษาวัสดุคงเหลือก็แทบจะไมตองเสีย สงผลใหอัตราการหมุนเวียนของทุนเพิ่ม
สูงขึ้น
อยางไรก็ดี การที่จะใชแนวทางการวางแผนการผลิตแบบสวนกลาง ที่ออกคําสั่งผลิตไปยัง
หน ว ยผลิตต างๆ พร อ มกั น จะทําให เ ปน การยากที่จ ะบรรลุถึง สภาพ “ทั น เวลาพอดี” ในแต ล ะ
กระบวนการผลิตสินคา เชน รถยนตซึ่งมีชิ้นสวนเปนพันๆ ชิ้น ดังนั้นในระบบโตโยตาจึงจําเปนที่
จะตองมองระบบการผลิตที่มีการไหลในทางตรงกันขาม นั่นคือ ใหพนักงานในกระบวนการผลิต
หลังไปที่กระบวนการผลิตกอนหนา เพื่อ ดึง ของหรือชิ้นสวนที่จําเปน ในปริมาณที่จําเปน เมื่อถึง
เวลาที่จําเปน กระบวนการผลิตหนาที่ถูกดึงของไปก็เพียงแตทําหนาที่ผลิตสิ่งนั้นดวยปริมาณที่
เพียงพอกับจํานวนสินคาที่ถูกดึงไปเทานั้น
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ในระบบนี้ชนิดของสินคาและจํานวนหนวยที่ตองการจะปรากฏอยูบ นบัตรซึ่ง เรีย กวา
คัมบัง คัมบังนี้จะถูกสงจากกระบวนการหลังไปยังคนงานที่กระบวนการหนา ดังนั้นหนวยผลิต
ตางๆ ในโรงงานจะถูกตอกันหมดเปนลําดับ ซึ่งการตอในลักษณะดังกลาว ทําใหมีการควบคุม
ปริมาณที่จําเปนของสินคาตางๆ ภายในโรงงานไดงายและดีขึ้น
ในระบบการผลิตแบบโตโยตา ระบบคัมบังจะตองไดรับการสนับสนุนดวยวิธีการตางๆ 6
ประการ ดังตอไปนี้
1. การปรับเรียบการผลิต (Smoothing of Production หรือ Heijunka)
2. การลดเวลาการเตรียมเครื่องจักร (Reduction of Setup Time)
3. การวางผังติดตั้งเครื่องจักร (Design of Machine Layout)
4. การกําหนดมาตรฐานของงาน (Standardization of Jobs)
5. กิจกรรมปรับปรุงงาน (Improvement Activities หรือ Kaizen)
6. การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation)

D

2.2.2 ระบบคัมบัง (Kanban System)
มีหลายคนเขาใจผิด เรียกระบบการผลิตแบบโตโยตาวาเปนระบบคัมบัง ความจริงระบบ
การผลิตแบบโตโยตาเปนวิธีการผลิตสินคา ในขณะที่ระบบคัมบังเปนวิธีการที่จะจัดการใหมีการ
ผลิตแบบ “ทันเวลาพอดี” กลาวอยางสั้นๆ ระบบคัมบังคือระบบขาวสารที่ชวยควบคุมปริมาณการ
ผลิตในทุกกระบวนการใหสอดคลองสมดุล แตถึงแมวาจะมีการใชระบบคัมบังในระบบผลิต การ
บรรลุถึงสภาพ “ทันเวลาพอดี” จะเปนไปไดยากหากไมมีการการสนับสนุนจากวิธีการทั้งหกที่ได
กลาวไวขางตน
คัมบัง เปนบัตรซึ่งปกติใสไวในซองพลาสติก ที่ใชกันอยูมีสองชนิด คือ คัมบังเบิกของ
(Withdrawal Kanban) และคัมบังสั่งผลิต (Production-Ordering Kanban) คัมบังเบิกของจะมี
รายละเอียดของจํานวนชิ้นของสินคาที่กระบวนการหลังจะดึงจากกระบวนการหนา ในขณะที่คัมบัง
สั่งผลิตจะแสดงถึงปริมาณที่กระบวนการหนาจะตองผลิตในลักษณะดังกลาวคัมบังจะเปนสื่อให
ขาวสารทางดานจํานวนชิ้นของสินคาที่จะถูกดึงและผลิต เพื่อใหบรรลุถึงสภาพ “ทันเวลาพอดี”
สมมติวาเราผลิตสินคาชนิด A,B และ C ในสายประกอบสายหนึ่ง ชิ้นสวนที่จําเปนใน
สายการผลิตมี ชิ้นสวน a และชิ้นสวน b ซึ่งผลิตโดยกระบวนการหนา ดังปรากฏในรูปที่ 2.2
ชิ้นสวน a และชิ้นสวน b เมื่อถูกผลิตขึ้นแลวจะเก็บไวที่สโตรขางหนาหนวยผลิต และคัมบังสั่งผลิต
จะถูกติดไวกับชิ้นสวนที่ผลิตขึ้นนี้ ผูขนสงจากสายการประกอบซึ่งกําลังประกอบผลิตภัณฑ A จะ
ไปยังสโตรของหนวยผลิตเพื่อเบิกถอนชิ้นสวน a เทาที่จําเปน โดยนําคัมบังเบิกของไปดวย และ
ที่สโตรของชิ้นสวน a เขาจะหยิบกลองบรรจุชิ้นสวน a ตามจํานวนของคัมบังเบิกของ และจะ
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คัมบังสั่งผลิต

สโตร

คัมบังเบิกของ

a
หนวยผลิตชิ้นสวน
(กระบวนการหนา)

b

A

B

C

สายการประกอบ
(กระบวนการหลัง)

รูปที่ 2.3 แสดงการไหลของคัมบังสองชนิด
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ในเวลาเดียวกัน คัมบังสั่งผลิตที่โดนปลดไวที่สโตรชิ้นสวน a ของหนวยผลิตจะแสดงถึง
จํานวนหนวยของชิ้นสวนที่โดนเบิกไป บัตรคัมบังเหลานี้จะเปนเสมือนคําสั่งผลิตใหแกหนวยผลิต
ในกระบวนการหนา ซึ่งชิ้นสวน a ก็จะถูกผลิตขึ้นตามปริมาณที่ระบุไวตามจํานวนบัตรคัมบังสั่ง
ผลิต ตามปกติในหนวยผลิตดังกลาว ชิ้นสวน a และ ชิ้นสวน b จะถูกเบิกไปทั้งคู แตชิ้นสวนเหลานี้
จะถูกผลิตขึ้นตามลําดับการโดนปลดออกจากคัมบังสั่งผลิต หรืออีกนัยหนึ่งคือตามลําดับการเบิก
ถอนของชิ้นสวนในสายการประกอบ

D

2.2.3 การปรับระดับการผลิต (Fine-Tuning Production)
พิจารณาการปรับระดับการผลิตโดยใชคัมบัง สมมติวาในกระบวนการผลิตเครื่องยนต ซึ่ง
จะตองผลิต 100 เครื่องตอวัน กระบวนการหลังหรือถัดมาตองการรุนละ 5 เครื่อง โดยใชคัมบังเบิก
ถอนในแตละครั้ง ซึ่งจะมีการเบิกถอนกันวันละ 20 รุน ซึ่งหมายถึงวามีการผลิตเครื่องยนตวันละ
100 เครื่องพอดี
ในแผนการผลิตดังกลาว ถาหากมีความจําเปนที่จะตองลดระดับการผลิตลง 10% ในทุก
กระบวนการเพื่อที่จะปรับระดับการผลิตในการวางแผน กระบวนการสุดทายในตัวอยางนี้ก็จะเบิก
ถอนเครื่องยนต 18 รุน หรือครั้งในหนึ่งวัน ดังนั้นหนวยผลิตเครื่องยนตจะผลิตเพียง 90 เครื่องตอวัน
สําหรับเวลาที่เหลือในแตละวัน เนื่องจากไมไดผลิตเครื่องยนตอีก 10 เครื่อง จะเปนการหยุดพักของ
คนงานในหนวยผลิตนี้ ในทางตรงกันขาม ถาเผื่อวามีความจําเปนจะตองเพิ่มอัตราการผลิตขึ้น 10%
กระบวนการสุดทายจะเบิกถอนเครื่องยนต 22 รุนหรือครั้งตอวัน ซึ่งหนวยผลิตเครื่องยนตซึ่งเปน
กระบวนการหนาจะตองผลิตใหได 110 เครื่องตอวัน ซึ่ง 10 เครื่องที่เพิ่มขึ้นจะผลิตในชวงลวงเวลา
(Overtime)
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ถึงแมวาระบบการผลิตแบบโตโยตา มีปรัชญาในการบริหารการผลิตวาหนวยของสินคาจะ
ถูกผลิตขึ้นโดยไมมีเวลาเผื่อหรือเผื่อสินคาคงเหลือไวเลย โดยถือวาทรัพยากรมนุษย เครื่องจักร
อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการผลิตจะอยูในสภาพสมบูรณครบถวนอยูตลอดเวลา แตความเสี่ยงและ
ปญหาซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการผลิตก็ยังมีอยู ซึ่งแกไขไดโดยการใชการทํางานลวงเวลา
และการปรับปรุงงาน กรรมวิธีการผลิต อุปกรณและเครื่องจักร ในทุกกระบวนการผลิต
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2.2.4 การปรับเรียบการผลิต (Smoothing of Production or Heijunka)
การปรับเรียบการผลิตเปนเงื่อนไขที่สําคัญในการผลิตให “ทันเวลาพอดี” และเพื่อเปนการ
ลดเวลาวางของคนงาน ลดปริมาณเครื่องจักรและชิ้นงานที่อยูระหวางผลิต (Work In Process)
ดังนั้น ถือไดวาการปรับเรียบการผลิตเปนหัวใจที่สําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา
ดังที่กลาวมาแลววา กระบวนการหลังจะตองไปยังกระบวนการหนาเพื่อเบิกของชนิดที่
จําเปน ในเวลาที่จําเปน ตามจํานวนที่จําเปน ภายใตกฎการผลิตดังกลาว ถากระบวนการหลังดึง
ชิ้นสวนในลักษณะที่ไมแนนอนทั้งเวลาที่ดึงและปริมาณที่ดึงแลว จะทําใหกระบวนการหนามีความ
จําเปนที่จะตองเตรียมของคงเหลือ เครื่องจักรและคนงานเผื่อไวมากมายเพื่อใหสามารถปรับไดกับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนของที่ตองการ และถาหากมีกระบวนการผลิตที่ตอเนื่องเปนลําดับ
หลายๆ กระบวนการ ยอดแปรผันของปริมาณที่ถูกดึงโดยกระบวนการหลังจะยิ่งเพิ่มขึ้นทุกที เมื่อ
เรามองยอนกลับไปยังกระบวนการผลิตที่มากอนหนาตามลําดับ เพื่อเปนการปองกันยอดการ
แปรผันมากๆ ดังกลาวในสายการผลิต รวมทั้งบริษัทภายนอกซึ่งสงของใหโรงงานดวย เราจะตองมี
ความพยายามที่จะลดการเปลี่ยนแปลงในระดับการผลิตในสายการประกอบขั้ นสุด ทาย (Final
Assembly Line) ดังนั้น ในสายการประกอบรถยนตสําเร็จรูป ซึ่งเปนกระบวนการสุดทายของ
โรงงานโตโยตา จะทําการผลิตรถยนตแตละชนิดดวยรุนที่มีขนาดเล็กที่สุด ถาเปนไปไดจะบรรลุ
สภาพของการผลิตชิ้นเดียวและสงตอ (One-Piece Production and Conveyance) โดยสายการ
ประกอบรถยนตจะไดรับชิ้นสวนที่จําเปนดวยรุนที่มีขนาดเล็กสุด (หนึ่งชิ้น) จากกระบวนการหนา
ทั้งหลาย หรืออีกนัยหนึ่ง การปรับเรียบการผลิตเปนการลดความแปรผันในจํานวนของชิ้นสวนที่ถูก
ดึง ซึ่งเปนชิ้นสวนที่ถูกผลิตขึ้นโดยสายการประกอบยอย (Sub-Assemblies) ซึ่งจะทําใหสายการ
ประกอบยอ ยผลิต ชิ้น สว นดว ยอัต ราที่ค งที่ห รือ ดว ยจํา นวนที่ค งที่ใ นแตล ะชั่ว โมง การปรับ
เรีย บการผลิตดังกลาว จะยกตัวอยางไดดังนี้ สมมติมีสายการผลิตหนึ่งซึ่งจะตองผลิตรถโคโรนา
10,000 คัน โดยใชเวลาทําการ 20 วันในหนึ่งเดือน และวันหนึ่งมีเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง 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 ดังนั้นในแตละวันก็จะประกอบรถทั้งแบบ ซีดาน ฮารดทอป และแวกอนค
ละกันไปตามอัตราดังกลาว นี่คือตัวอยางการปรับเรียบการผลิตโดยเฉลี่ยตามจํานวนวันตามแตละ
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ภายในวันทํางาน ซึ่งมีเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง (480 นาที) จะตองผลิตรถโคโรนาทั้ง 500 คัน
ดังนั้นรอบเวลาตอหนวย (Unit Cycle Time) หรือเวลาเฉลี่ยที่ใชในการผลิตรถโคโรนาชนิดใดก็ตาม
ไดหนึ่งคัน คือ 0.96 นาที (480/500) หรือประมาณ 57.5 วินาที
การผสมที่ถูกสวนหรือการจัดลําดับการผลิตของรถทั้งสามชนิดสามารถพิจารณาไดจาก
การเปรียบเทียบรอบเวลา (Cycle Time) ในการผลิตรถแตละชนิดจํานวนหนึ่งคันกับเวลาที่
กําหนดใหสูงสุดที่จะผลิตรถโคโรนาชนิดใดชนิดหนึ่ง ตัวอยางเชน เวลาสูงสุดที่กําหนดใหผลิตรถ
โคโรนาชนิดซีดาน พิจารณาไดโดยการหารเวลาทํางาน (480 นาที) ดวยจํานวนรถซีดานที่จะตอง
ผลิตในหนึ่งวันทํางาน (250 คัน) ซึ่งในกรณีนี้เวลาสูงสุดเทากับ 1 นาที 55 วินาที ซึ่งหมายความวา
รถซีดานหนึ่งคันจะตองถูกผลิตขึ้นทุกๆ 1 นาที 55 วินาที เปรียบเทียบกับชวงเวลาดังกลาวกับเวลา
57.5 นาที จะเห็นวาสามารถผลิตรถยนตอีกชนิดหนึ่งไดจํานวนหนึ่งคัน ระหวางเวลาที่ผลิตรถซีดาน
เสร็จหนึ่งคันกับเวลาที่จะตองเริ่มผลิตรถซีดานอีกหนึ่งคัน ลําดับการผลิตควรเปน ซีดาน – ชนิดอื่น
– ซีดาน – ชนิดอื่น – ฯลฯ
เวลาสู ง สุ ด ที่ จ ะผลิ ต รถแวกอนหรื อ ฮาร ด ทอป คื อ 3 นาที 50 วิ น าที (480/125) เมื่ อ
เปรียบเทียบตัวเลขนี้กับรอบเวลา 57.5 วินาที จะเห็นวาสามารถผลิตรถชนิดอื่นใดก็ไดอีก 3 คัน
ระหวางการผลิตแวกอนหรือฮารดทอป ถาหากวารถแวกอนไดรับการจัดลําดับตอจาการผลิตรถซี
ดานคันแรก ลําดับของการผลิตของรถทั้งสามชนิดก็จะเปน ซีดาน – แวกอน – ซีดาน – ฮารดทอป ซีดาน – แวกอน – ซีดาน – ฮารดทอป – ฯลฯ และนี่คือตัวอยางของการปรับเรียบการผลิตในแงของ
การผลิตสินคาหลายๆ ชนิด
การพิ จารณาถึ งเครื่องจัก รหรืออุปกรณที่ ใช ในการผลิตจริงๆ ซึ่งจะเห็ นวาเกิดจากการ
ขัดแยงกันระหวางชนิดหลากหลายของสินคาที่ผลิตกับวิธีการปรับเรียบการผลิต ถาในกรณีที่ไม
ตองผลิตสินคาหลายชนิด การมีเครื่องจักรจําเพาะสําหรับผลิตสินคาชนิดเดียวจํานวนมาก (Mass
Production) จะเปนอาวุธที่ทรงพลังในการลดตนทุนการผลิตไดอยางแนนอน แตที่โตโยตามีความ
จําเปนเปนอยางยิ่งที่จะตองผลิตรถออกมาหลายชนิด ซึ่งจะมีความแตกตางกันในแงของแบบ ยาง
อุปกรณเผื่อเลือก (Option) สีและอื่นๆ จากตัวอยางจริงจะมีโคโรนาประมาณสามถึงสี่พันชนิดที่ถูก
ผลิตขึ้น ดังนั้นการที่จะสงเสริมการปรับเรียบการผลิตใหสอดคลองกับความหลายหลายของชนิด
ของสินคา จึงจําเปนที่จะตองมีเครื่องจักรที่ยืดหยุนได หรือ Flexible Machine โตโยตาไดกําหนด
กระบวนการผลิตที่สามารถทําใหเครื่องจักรดังกลาวทําประโยชนไดอยางกวางหลายอยางดวยกัน
โดยการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณเพิ่มเทาที่จําเปนบนเครื่องจักรเหลานั้น
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ขอดีประการหนึ่งของการปรับเรียบการผลิต ที่จะตอบสนองความหลากหลายของชนิดของ
สินคาที่ผลิต คือ เปนระบบที่สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับความแปรผันในความตองการของ
ลูกคา โดยการคอยๆ เปลี่ยนจํานวนครั้งที่ผลิต/เบิกของ โดยไมตองเปลี่ยนขนาดของรุนที่ผลิต/เบิก
ของในแตละกระบวนการผลิต ซึ่งก็คือการปรับระดับการผลิต (Fine-Tuning Production) โดยใชคัมบัง
ในการที่จะปรับเรียบการผลิตดังกลาวได จะตองมีการลดเวลานําในการผลิตใหสั้นลง
เพื่อที่จะสามารถผลิตสินคาชนิดตางๆ ไดอยางทันเวลาและรวดเร็ว ซึ่งการลดเวลานําการผลิต
ดังกลาวจะตองมีการลดเวลาเตรียมเครื่องใหสั้นลงเพื่อที่จะทําใหขนาดของรุนที่จะผลิตเล็กลงดวย
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2.2.5 ปญหาการเตรียมเครื่อง (Setup Problems)
ประเด็นหรือจุดที่ยากที่สุดในการสงเสริมการผลิตแบบปรับเรียบการผลิต คือ ปญหาการ
เตรียมเครื่องในกระบวนการขึ้นรูปโดยการอัด (Pressing Process) สามัญสํานึกจะบอกเราวาการลด
ตนทุนการผลิตจะทําไดโดยการใชแมพิมพ (Die) ชนิดเดียวไปนานๆ ซึ่งจะทําใหมีการผลิตทีเดียว
ไดรุนขนาดใหญที่สุด เพื่อจะไดไมตองเตรียมเครื่องบอย เปนการลดคาใชจายในการเตรียมเครื่อง
(Setup Costs) แตวาภายใตสภาวการณที่กระบวนการสุดทายไดปรับเรียบการผลิตและลดสตอก
หรือของคงเหลือระหวางตัดหรืออัดขึ้นรูป (Punch Press) กับสายการประกอบตัวถังที่อยูถัดมา
แผนกตัดและอัดขึ้นรูปซึ่งเปนกระบวนการหนาจะตองทําการเตรียมเครื่องไดเร็วและทําบอยครั้งซึ่ง
หมายถึงการเปลี่ยนแบบแมพิมพบนเครื่องตัดหรืออัดขึ้นรูปใหสอดคลองกับความหลากหลายของ
ชนิดของสินคาซึ่งถูกเบิกหรือดึงโดยกระบวนการหลัง
ที่โ รงงานโตโยต า ในญี่ ปุน เวลาในการเตรี ย มเครื่ องในแผนกตัด และอั ด ขึ้น รูป เคยใช
ประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมง ในชวง พ.ศ. 2488- 2497 เวลาดังกลาวไดถูกลดลดมาเหลือเพียง 15 นาที
ในระหวางป 2498-2507 และหลังจากป 2513 เวลาในการเตรียมเครื่องแตละครั้งจะเหลือเพียง 3
นาทีเทานั้น
2.2.6 การออกแบบกระบวนการผลิต (Design of Process)
แตเดิมมาในโรงงานจะมีการจัดเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ อยูกันเปนเฉพาะกลุมของ
ตัวเอง โดยเครื่องชนิดเดียวกัน จะเรียงอยูใกลๆ กัน และเครื่องหนึ่งจะมีคนงานประจําอยูหนึ่งคน
ตัวอยางเชน ชางกลึงแตละคนจะรับผิดชอบทํางานอยูกับเครื่องกลึงแตละเครื่อง
ตามแนวคิ ด ของระบบการผลิ ต แบบโตโยต า การวางผั ง เครื่ อ งจั ก รจะถู ก จั ด ใหม ห มด
เพื่อที่จะทําใหการไหลในกระบวนการผลิตเปนไปอยางราบรื่น ดังนั้นคนงานแตละคนจะสามารถ
ปฏิบัติการไดกับเครื่องจักรทั้งสามชนิดคือ คนงานคนหนึ่งจะรับผิดชอบทั้งเครื่องกลึง เครื่องกัด
และเครื่องเจาะ ในเวลาเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่ง คนงานที่ทํางานไดหนาที่เดียว ซึ่งเปนแนวคิดเดิมที่
โตโยตาเคยยึดถือไดถูกเปลี่ยนใหเปน คนงานที่ทํางานไดหลายหนาที่
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ในสายการผลิตแบบโตโยตานี้ คนงานหนึ่งคนจะรับผิดชอบปฏิบัติงานกับเครื่องจักรหลาย
เครื่องของกระบวนการตางๆ ทีละเครื่อง และจะปฏิบัติงานในแตละกระบวนการเปนลําดับไปจะ
กระทั่งเสร็จภายในหนึ่งรอบเวลา ผลที่ไดคือการนําชิ้นงานใหมเขาสายการผลิตจะสมดุลกับเวลา
เสร็จของสินคาสําเร็จรูปหนึ่งหนวย ซึ่งไดรับการสั่งใหผลิตใหเสร็จในหนึ่งรอบเวลา การผลิตแบบ
นี้เรียกวา การผลิตชิ้นเดียวแลวสงตอ ซึ่งการจัดผังเครื่องจักรใหมแบบนี้จะทําใหเกิดประโยชนหลาย
ประการดังนี้
- ของคงเหลือที่ไมจําเปนระหวางกระบวนการผลิตจะถูกขจัดออกไป
- แนวคิด คนงานที่ทํางานไดหลายหนาที่ จะชวยลดจํานวนคนงานที่ตองการจริงลง เปน
การเพิ่มผลิตผล
- เมื่อคนงานทํางานไดหลายหนาที่ เขาเหลานั้นสามารถมีสวนรวมในระบบของโรงงาน
ซึ่งทําใหมีความรูสึกที่ดีตองานของเขา
- เมื่อมีคนงานทํางานไดหลายหนาที่ ทําใหมีการทํางานเปนทีม และชวยเหลือซึ่งกันและ
กันได
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แนวคิด คนงานที่ทํางานไดหลายหนาที่ เปนวิธีการของญี่ปุนโดยเฉพาะ เพราะวาแตละ
บริ ษั ท ในญี่ ปุ น มี ส หภาพบริ ษั ท อยู ส หภาพเดี ย ว ซึ่ ง ทํ า ให ก ารเคลื่ อ นย า ยคนงานไปทํ า งานกั บ
เครื่องจักรตางๆ นั้น ทําไดงายไมคอยมีปญหา สําหรับบริษัทในยุโรปและอเมริกามีสหภาพหลาย
สหภาพ ซึ่งแบงตามความชํานาญของคนงานในโรงงานเดียวกัน เชน ชางกลึงจะทํางานกลึงบน
เครื่องกลึงโดยเฉพาะเทานั้น และปกติจะไมยอมทํางานอยางอื่น การที่บริษัทเหลานั้นจะนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตาไปใช อาจจะเกิดอุปสรรคและปญหาในจุดนี้ได
2.2.7 การกําหนดมาตรฐานของงาน (Standardization of Jobs)
การปฏิบัติงานมาตรฐานของโตโยตาจะแตกตางไปเล็กนอยจากการปฏิบัติงานธรรมดา
ทั่วไป โดยจะมีการแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลําดับของคนงานคนหนึ่ง ซึ่งรับผิดชอบกับ
เครื่องจักรหลายชนิด ในฐานะที่เปนคนงานที่ทํางานไดหลายหนาที่
แผ น ป า ยที่ บ อกมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านจะมี อ ยู ส องชนิ ด คื อ แผ น ป า ยขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operations Routine Sheet) ซึ่งเหมือนกับผังแสดงการทํางานของคน
และเครื่องจักร (Man-Machine Chart) และแผนปายการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operations
Sheet) ซึ่งจะติดไวในโรงงานใหทุกคนไดเห็น ในแผนปายการปฏิบัติงานมาตรฐานจะระบุถึงรอบ
เวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน และจํานวนมาตรฐานของชิ้นงานระหวางผลิต
รอบเวลา (Cycle Time or Takt Time) เปนจํานวนนาทีและวินาทีที่จะระบุไวเปนมาตรฐาน
วาทุกสายการผลิตจะตองผลิตใหไดสินคาหนึ่งชิ้นภายในชวงเวลานั้น เวลาของรอบเวลาคํานวณ
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ผลผลิตที่จําเปนตอวัน =

ผลผลิตที่จำเปนตอเด ือน
จํานวนวันทําการในหนื่งเดือน

รอบเวลา

จํานวนชั่วโมงทํางานในหนึ่งวัน
ผลผลิตที่จำเปนตอวัน

=
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แผนกผลิตทุกแผนกจะไดรับการแจงถึงผลผลิตที่จําเปนตอวันและรอบเวลาจากสํานัก
วางแผนกลางเพียงครั้งเดียวเปนการลวงหนาหนึ่งเดือน ผูจัดการในแตละแผนกผลิตจะพิจารณาถึง
จํานวนคนงานที่จําเปนตองใชในแผนกในการที่จะผลิตสินคาในสวนที่แผนกไดรับผิดชอบไดหนึ่ง
หนวยในแตละรอบเวลา คนงานในโรงงานทั้งหมดจะไดรับการจัดวางตําแหนงใหมโดยที่แตละ
กระบวนการจะผลิตไดโดยใชจํานวนคนงานนอยที่สุด
ขาวสารการผลิตของแตละกระบวนการจะไมมาจากคัมบังเพียงแหลงเดียวเทานั้น กลาวคือ
คัมบังเปนชนิดของขาวสารการผลิ ตที่ใหในระหวางเดือนที่ทํ าการผลิต ในขณะที่ปริ มาณผลิต
ประจําวันและรอบเวลา จะเปนขาวสารที่ใหลวงหนาเพื่อที่จะไดมีการเตรียมแผนลําดับการผลิต
แมบท (Master Production Schedule) ทั่วทั้งโรงงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานบงบอกถึงลําดับของการปฏิบัติงาน ซึ่งคนงานแตละคน
ตองปฏิบัติในกระบวนการทั้งหลายในแผนกผลิตของตน นั่นคือคําสั่งใหคนงานหยิบชิ้นงาน ใส
ชิ้นงานเขาเครื่องจักร และปลดชิ้นงานออกหลังจากที่เครื่องจักรไดทํางานของมันเสร็จแลว คําสั่ง
การปฏิบัติงานนี้จะมีสําหรับเครื่องจักรทั้งหลายที่เขารับผิดชอบอยู การสมดุลสายการผลิต (Line
Balancing) จะมีไดระหวางคนงานในแผนกเดียวกัน เนื่องจากคนงานแตละคนจะปฏิบัติงานในสวน
ของตนใหเสร็จภายในหนึ่งรอบเวลา
จํานวนมาตรฐานของชิ้นงานระหวางผลิต คือ จํานวนต่ําสุดที่จําเปนของชิ้นงานระหวาง
ผลิต ซึ่งรวมถึงชิ้นงานซึ่งอยูในเครื่องจักรดวย ถาไมมีจํานวนชิ้นงานนี้ไวในสายการผลิต ลําดับ
ขั้นตอนการทํางานของเครื่องจักรตางๆ ในสายการผลิตทั้งหมดจะไมสามารถปฏิบัติงานไปพรอมๆ
กันได ในทางทฤษฏีเราสามารถจะไดสภาพของสายการผลิตที่เปนแบบสายพานที่มองไมเห็นตัว
(Invisible
Conveyer) ที่ ไ ม มี ค วามจํ า เป น จะต อ งมี ชิ้ น งานซึ่ ง ถื อ เป น ของคงเหลื อ ระหว า ง
กระบวนการผลิตตางๆ
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2.2.8 การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation)
เปนเสาที่สองที่คอยค้ําจุนสนับสนุนระบบการผลิตแบบโตโยตา ในการที่จะบรรลุถึงสภาพ
ทันเวลาพอดี อยางสมบูรณ หนวยสินคาที่ดี 100% จะตองไหลไปยังกระบวนการหลัง และการไหล
นี้จะตองเปนไปตามจังหวะและโดยไมมีการติดขัด เพราะฉะนั้นการควบคุมคุณภาพเปนสิ่งสําคัญ
อยางมากที่จะตองมีไปพรอมกับการปฏิบัติงานแบบ ทันเวลาพอดี อยางทั่วถึงภายใตระบบคัมบัง
การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การสรางกลไกที่สามารถจะปองกันการผลิตของเสียเปน
จํานวนมากในเครื่องจักรหรือสายการผลิตอยางไดผล คําวา Autonomation ไมใชคําเดียวกับ
Automation แตหมายถึงการตรวจเช็คโดยตัวเองถึงจุดผิดปกติในกระบวนการผลิต
เครื่องจักรที่ควบคุมตัวเอง คือ เครื่องจักรที่มีกลไกที่จะหยุดตัวเองไดโดยอัตโนมัติติดอยู
ดวย ในโรงงานงานของโตโยตานั้น เครื่องจักรสวนใหญจะควบคุมตัวเองได เพื่อที่จะปองกันการ
ผลิตของเสียออกมาเปนจํานวนมากสามารถตรวจเช็คเครื่องจักรที่เสียไดโดยอัตโนมัติ สิ่งที่เรียกวา
Foolproof คือ กลไกชนิดหนึ่งที่ปองกันชิ้นงานที่เสียหายไมใหเกิดขึ้น โดยการติดตั้งเครื่องตรวจเช็ค
ทั้งหลายเขากับอุปกรณและเครื่องวัดตางๆ ของเครื่องจักร
แนวคิดเรื่องการควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ ยังถูกนําไปใชกับสายการผลิตซึ่งใชคนงาน
ดวย คือ ถาหากเกิดสิ่งผิดปกติในสายการผลิต คนงานจะกดปุมใหสายการผลิตหยุดทั้งหมด แผงไฟ
อันดง (Andon) ในระบบโตโยตามีบทบาทสําคัญอันนี้และเปนตัวอยางหนึ่งของระบบการควบคุม
โดยการมองเห็น (Visual Control System) ของโตโยตา
โดยสรุปแลว การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ คือกลไกอันหนึ่งที่ตรวจเช็คโดยอัตโนมัติถึง
สิ่งที่ผิดปกติในกระบวนการผลิตนั้นเอง
2.2.9 กิจกรรมปรับปรุงงาน (Improvement Activities, Kaizen)
ระบบการผลิตแบบโตโยตาผสมผสานเปาหมายเพื่อที่จะบรรลุหลายเปาหมายพรอมๆกัน
ไดแก การควบคุมปริมาณ การประกันคุณภาพ และการเคารพความเปนมนุษย ในขณะที่ตองการจะ
บรรลุเปาหมายสูงสุดทางดานการลดตนทุน เปาหมายทั้งหมดดังกลาวบรรลุไดโดยกระบวนการของ
การมีกิจกรรมปรับปรุงงาน ซึ่งเปนองคประกอบพื้นฐานของระบบการผลิตแบบโตโยตา และเปน
สิ่งที่ทําใหระบบการผลิตแบบโตโยตา เดินหนา ไปไดโดยแทจริง คนงานทุกคนจะไดรับโอกาสที่
จะออกความเห็นและเสนอแนะขอปรับปรุงโดยผานกลุมยอยที่เรียกวา กลุมสรางคุณภาพงาน หรือ
กลุมคิวซี (QC Circle) กระบวนการการออกความเห็นและเสนอแนะจะทําใหมีการปรับปรุงวิธีการ
ผลิต ดังนี้
- ในดานการควบคุมปริมาณการผลิต โดยการปรับขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานไป
ตามการเปลี่ยนแปลงของรอบเวลา
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- และในดานการเคารพความเปนมนุษย คนงานทุกคนจะมีสวนรวมในกระบวนการผลิต
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน
2.3.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือความพึงพอใจในการทํางานตรงกับภาษาอังกฤษวา
Job Satisfaction มีผูใหความหมายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวหลายทาน แตสวนใหญ
แลวมีเห็นใกลเคียงหรือสอดคลองกัน ดังนี้
เสถียร เหลืองอราม (2522) กลาววา ความพึงพอใจในงานเปนผลของการจูงใจใหมนุษย
ทํางาน โดยออกมาในรูปของความพอใจที่ตนเองทํางานมากไดเงินมาก บรรยากาศในที่ทํางานดี ซึ่ง
เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดความพึงพอใจในงานดวยเงินและรางวัลตอบแทน ความพึงพอใจใน
งานจะเกิดขึ้นเมื่อตนมีความรูสึกประสบความสําเร็จในการทํางาน เปนที่ยอมรับ สามารถทํางานได
ดวยตนเอง และมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน หากหนวยงานออกแบบใหผูปฏิบัติเกิด
ความพึงพอใจในงานแลว หนวยงานนี้ก็จะไดรับความรวมมือจากพนักงานไดมากขึ้น และผูปฏิบัติ
ก็เต็มใจทํางานมากขึ้น
เอกชัย กี่สุขพันธุ (2533) กลาววา ความรูสึกพอใจหรือไมพอใจมีผลกระทบตอพฤติกรรม
ในการทํ างานเปน อยางมาก นอกเหนือจากการมีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชื่ อมั่นและศรั ทธาแลว
จะตองมีความรูสึกพอใจในงานที่ทํา หรืองานที่ไดรับมอบหมาย จะตองสรางความรูสึกพอใจใน
ผูรวมงาน ไมวาจะเปนผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา การสรางความรูสึกพอใจ
ในการทํางาน จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานไดดี และจะชวยลดอุปสรรคในการสรางมนุษย
สัมพันธในการทํางานรวมกันดวย
บุญมั่น ธนาศุภวัฒน(2537) กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติในทางบวกของ
บุคคลที่มีตองานหรือกิจกรรมที่เขาทําซึ่งเปนผลใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่น
ที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการทํางาน ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ ดังนั้น ความพึง
พอใจในงานจึงมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการเปนอยางมากที่จะสรางสรรคความ
เจริญกาวหนาและนําความสําเร็จตามเปาหมายมาสูองคการ
ธงชัย สันติวงษ(2539) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมองเปนชองทางหรือโอกาสที่ตนจะสามารถตอบสนองแรงจูงใจที่ตนมีอยูแลว ก็จะทําใหความ
พึงพอใจของเขาดีขึ้นหรืออยูในระดับสูง หากฝายบริหารจัดใหคนทํางานไดมีโอกาสตอบสนอง
แรงจูงใจของตนแลว ความพึงพอใจของคนทํางานจะสูงและผลงานก็จะดีตามไปดวย
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จากความหมายตาง ๆ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน สามารถสรุปได
วา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนความรูสึกในทางที่ดีของบุคคลที่มีตอปจจัยตาง ๆ ที่มีสวน
เกี่ยวของกับงานที่ ทําอยู ความรูสึกชอบ หรือพอใจเปนความรูสึก ที่เกิดขึ้นจากการที่ ไดรับการ
ตอบสนองตามระดับความตองการ กลาวคือเปนความรูสึกเปนสุขในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
ภายใต ส ภาพบรรยากาศการทํ า งานที่ ถู ก ใจ โดยมี สิ่ ง ตอบแทนทางวั ต ถุ แ ละจิ ต ใจ โดยมี ภ าวะ
แวดลอมเปนตัวจูงใจ หลังจากไดผานกระบวนการประเมินคา จะแสดงออกมาในระดับที่แตกตาง
กัน เชน พึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
จะเห็นไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเรื่องที่ละเอียดออนมากเพราะมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับความตองการหรือแรงจูงใจของแตละบุคคล ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญทั้ง
ตอผูปฏิบัติงาน และตอองคการอยางมาก เพราะ
1. ผูปฏิบัติงานยอมมีความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของตน และ
ผูปฏิบัติงานจะมีความรูสึกสมปรารถนาที่จะไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่ตามขีดความสามารถของ
เขาที่มีอยู
2. ผูปฏิบัติงานซึ่งไมเคยมีความพึงพอใจในการทํางานยอมจะไมประสบสภาพวุฒิภาวะทาง
จิตวิทยา เพราะคนเราโดยทั่วไปจะใชเวลาสวนใหญในแตละวันอยูกับงาน หากงานนั้นเปนงานที่
นาเบื่อหนายไมทาทาย และไมมีอิสระเขายอมจะเกิดความเบื่อหนาย หงุดหงิดรําคาญใจ อันจะสงผล
หรือกอใหเกิดปญหาโดยตรงตอตัวเขาเอง เพื่อนรวมงานและสังคมในที่สุด
3. ผูปฏิบัติงานซึ่งไมเคยมีความพึงพอใจในงานที่ทําจะเกิดความคับของใจ เพราะการ
ทํางานนั้นถือวา เปนสิ่งสนองความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย
4. การขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือเกิดมีขอขัดแยงในการทํางานยอมจะสงผล
ใหขวัญและกําลังใจในการทํางานลดต่ําลง นั่นหมายความวาประสิทธิภาพของการทํางานยอมลดต่ํา
ตามไปดวย
2.3.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิ บัติง านใด ๆ ก็ ตาม ความพึง พอใจในการปฏิบัติ ง านมีความสั มพัน ธกับ การ
ปฏิบัติงานมากที่สุด เพราะการทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะสงผลถึงการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ ซึ่งหากบุคคลมีความพึงพอใจสูงสุดก็หมายความวาเขามีความรูสึกตองาน
ในทางบวก อยางไรก็ตามความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีแนวคิดพื้นฐานที่
แตกตางกัน 2 ลักษณะคือ
1. ความพึงพอใจนําไปสูผลการปฏิบัติงาน เปนแนวคิดที่ไดจากการศึกษาทางดานมนุษย
สัมพันธ โดยเฉพาะการศึกษาทดลองที่โรงงาน ฮาวโธรน(Howthorne) ในป ค.ศ.1920 ในเรื่องของ
แสงสว า งและสภาพแวดล อ มที่ ใ ช ใ นการทํ า งาน ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การเพิ่ ม ของผลผลิ ต เป น ผลสื บ
เนื่องมาจากความพอใจในการปฏิบัติงานของคนงาน ซึ่งเดวิด(Davis 1981) ไดกลาวถึงแนวคิดนี้วา
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ความพึงพอใจ
ของผูปฏิบัติงาน

ผลตอบแทน
ภาพที
่ 1.3.1
ที่ไดรับ

แรงจูงใจ

การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

รูปที่ 2.4 ความพึงพอใจนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
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จากแนวคิดดังกลาว ผูบริหารที่มุงจะเพิ่มผลผลิตดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหสูงขึ้น ก็จะพยายามจัดหาสภาพแวดลอมในการทํางานและปจจัยตาง ๆ เชน เงินเดือน
สวัส ดิก าร หรือ ความก า วหนา ในตํ า แหน ง การงานที่ สามารถจะตอบสนองความพึง พอใจของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีจนบรรลุวัตถุประสงคขององคการ
2. ผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ Porter and Lowler (1968) ไดพัฒนารูป
แบบจํ า ลองเพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน โดยตั้ ง สมมุ ติ ฐ านว า
“ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงดวยปจจัยอื่น ๆ ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีจะนําไปสูผลตอบแทนเหมาะสมซึ่งในที่สุดจะนําไปสูการตอบสนองความพึงพอใจ”
ดังรูปที่ 2.5
ผลตอบแทนภายใน

การรับรูเกี่ยวกับ
ผลตอบแทนที่ยุติธรรม

ความพึงพอใจของ
ผูปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน
ผลตอบแทนภายนอก
รูปที่ 2.5 ผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ

จากรู ป ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ผลการปฏิ บั ติ ง านย อ มได รั บ การตอบสนองในรู ป ของรางวั ล หรื อ
ผลตอบแทน ซึ่งแบงออกเปนผลตอบแทนภายใน และผลตอบแทนภายนอก โดยผานการรับรู
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อนึ่ง ผลตอบแทนภายในหรือรางวัลภายใน เปนผลในดานความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่เกิด
แกตัวผูปฏิบัติงานเอง เชน ความรูสึกตอความสําเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถเอาชนะความยุงยากตาง ๆ
และสามารถดําเนินงานภายใตความยุงยากทั้งหลายไดสําเร็จทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ
ตลอดจนไดรับการยอมรับยกยองจากบุคคลอื่น สวนผลตอบแทนภายนอกเปนรางวัลที่ผูอื่นจัดหา
ใหมากกวาที่ตนเองจะใหแกตัวเอง เชน การใหเลื่อนตําแหนง เลื่อนขั้น หรือใหรางวัลโบนัสพิเศษ
(เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ 2529,43)
Glimer (1967) ไดสรุปความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน และปจจัยสวน
บุคคลไดดังนี้
1) เพศจากการสํารวจหลายครั้ง เพศหญิงมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาชาย อาจจะ
เปนเพราะวาเพศหญิงมีความตองการดานเงิน และความทะเยอทะยานทางอาชีพนอยกวาเพศชาย
2) จํานวนผูอยูในความอุปการะ ผลจากการศึกษาพวกเจาหนาที่ พนักงาน (White – collar
workers) พบวาผูที่ตองการรับผิดชอบเลี้ยงดูผูที่อยูในความอุปการะจํานวนมาก จะมีความพึงพอใจ
ในการทํางานนอย สาเหตุมาจากปญหาสภาวะการเงินที่บีบคั้นอยู
3) อายุ จากการศึกษาในกลุมคนตางกลุมจะไดผลของความสัมพันธระหวางอายุกับความ
พึงพอใจในการทํางานตางกันคือ เสมียนพนักงานที่คอนขางมีอายุ แตมีรายไดและสถานภาพการ
ทํางานต่ํา จะมีความพึงพอใจในการทํางานสูง และจากการศึกษาในบางกลุม พบวา ความพึงพอใจ
ในการทํางานสูงเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น แตในบางกลุมกลับพบวา ความพึงพอใจในการทํางานจะ
ลดลง
4) ระยะเวลาในการทํางาน จากการสํารวจหลายครั้ง พบวา ในระยะแรกเริ่มเขาทํางาน
บุคคลจะมีความพึงพอใจในการทํางานสูง และจะลดลงเรื่อย ๆ จนถึงปที่หาหรือปที่แปด จากนั้นจะ
เพิ่มขึ้นอีกเมื่อมีอายุการทํางานมากขึ้น และขวัญในการทํางานจะสูงที่สุดเมื่อทํางานมาแลว 20 ป
5) ความเฉลียวฉลาด พบวามีความสัมพันธระหวางความเฉลียวฉลาดกับความพึงพอใจใน
งาน โดยขึ้นกับขอบเขตของความฉลาด และความยากงายของงาน คือถาใหผูที่มีความเฉลียวฉลาด
มาก ๆทํางานที่งาย ๆ ก็จะทําใหเกิดความเบื่อหนายได
6) ระดับการศึกษา มีหลักฐานมากมายที่แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงที่หาขอสรุปไมได
ระหวางความสัมพันธของระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการทํางาน เชน จากการศึกษากับ
พนักงานเจาหนาที่ พบวา กลุมคนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จะมีความพึงพอใจในการ
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7) บุคลิกภาพสวนตัว พบวาบุคลิกภาพสวนตัวมีผลตอความพึงพอใจในงาน กลาวคือบุคคล
ที่มีความพึ งพอใจในงาน มั ก จะเป น ผูที่ไ ดรับการศึก ษาดีมีความคลองตัว สามารถปรับเปลี่ย น
ความคิดไดตามกาลเทศะ มีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่มีความสุข มีความเขาใจถึงสภาพที่แทจริง
ของตัวเขา และจุดมุงหมายที่ตั้งไว สวนบุคคลที่ไมมีความพึงพอใจในงาน ก็จะมีบุคลิกภาพตรงขาม
กับที่กลาวมาแลว
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1) วัชระ แกวสุวรรณ (2549) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด การวิจัยครั้งนี้ 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
จํ า แนกตามตํ า แหน ง ระดั บ การศึ ก ษา รายได การเข า รั บ การอบรม และประสบการณ ใ นการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายดาน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 279 คน เปนพนักงานระดับหัวหนางานและพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในสายการผลิต บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด จําแนกเปนพนักงาน
ระดับหัวหนางาน จํานวน 72 คน พนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 207 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที่ใช ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีระดับคาความเชื่อมั่น คาสัมประสิทธิ์
อัลฟา โดยภาพรวมเทากับ 0.78
ผลการวิจัยพบวา
(1) พนั ก งานระดับ หั ว หนา งานและพนัก งานระดับ ปฏิบัติ ก ารในสายการผลิต บริษัท
โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยูใน
ระดับมากทุกดาน หากเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย เรียง 3 ลําดับแรก คือ ดานลักษณะของ
งาน ดานการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ
(2) เมื่อ เปรีย บเทีย บความพึง พอใจในการปฏิบัติง านของพนัก งานในสายการผลิต
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมพบวา มีความพึง
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(3) เมื่อ เปรีย บเทีย บความพึง พอใจในการปฏิบัติง านของพนัก งานในสายการผลิต
บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมพบวา มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ดานการยอมรับนับถือเปนเรื่องเดียวที่มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
(4) เมื่อ เปรีย บเทีย บความพึง พอใจในการปฏิบัติง านของพนัก งานในสายการผลิต
บริษ ัท โตโยต า มอเตอร ประเทศไทย จํ า กั ด จํ า แนกตามรายได การเข า รั บ การอบรม และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย พบวา ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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2) วราภา สยังกูล (2543) ความพึงพอใจในการทํางาน ความคาดหวังและขวัญของพนักงาน
ในองคกรที่ไดรับอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจในการ
ทํางาน ความคาดหวัง และขวัญ รวมทั้งลักษณะสวนบุคคล การเขารับการอบรมมาตรฐาน ISO
9000 และความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9000 ของพนักงานในโรงงานที่ไดรับการ
รับรองตามระบบ ISO 9000 และพนักงานในโรงงานที่ยังไมไดรับการรับรองตามระบบ ISO 9000
รวมทั้งศึกษาความสัมพันธของความพึงพอใจในการทํางาน ความคาดหวังและขวัญกําลังใจ กับ
พนักงานฝายปฏิบัติการในโรงานที่ไดรับการรับรองตามระบบ ISO 9000 และพนักงานในโรงงานที่
ยังไมไดรับการรับรองตามระบบ ISO 9000 รวมทั้งสิ้นจํานวน 210 คน ซึ่งทั้งสองแหงเปนโรงงาน
ในจังหวัดพิษณุโลก เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการทํางาน ความคาดหวัง และ
ขวัญ แบบวัดความรูเกี่ยวกับระบบ ISO 9000 และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอมูล
โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS/FW 6.0
ผลการวิจัย พบวา ลักษณะสวนบุคคล ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน การเขา
รับการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9000 และความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ISO 9000
มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจในการทํ า งาน ความคาดหวั ง และขวั ญ ของพนั ก งาน สํ า หรั บ ด า น
ความสัมพันธพบวา ความพึงพอใจในการทํางาน ความคาดหวังและขวัญ มีความสัมพันธทางบวก
กับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01, .02 และ .09 ตามลําดับ และความพึงพอใจในการ
ทํางาน ความคาดหวังและขวัญ สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดแตยังไมดีพอ

3) นภาพร ไทยรุงโรจน (2542) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
ขายยา กรณีศึกษา บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด โดยศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานขายยา และทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานขายยาประเภท
เซลลแมนและดีเทลแมน พนักงานขายที่มีระยะเวลาการทํางานนานกวา 3 ป และนอยกวา 3 ป
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สว นปจ จัย ที่มี พ นั ก งานขายยามีความพึงพอใจต่ําสุดคือ ปจ จัย ดา นเงิน เดือนสวัสดิก าร
คาตอบแทน พนักงานขายประเภทเซลลแมนมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาดีเทลแมน
พนักงานขายที่มีระยะเวลาการทํางานนอยกวา 3 ป พนักงานขายที่มีอายุนอยกวา 30 ป มีความพึง
พอใจในการทํางานสูงกวาพนักงานขายยาที่มีอายุ 30 ปขึ้นไป
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4) สุนีย พุทธภัทร (2542) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท
ไทยิน ไพลีเอสเตอร จํากัด โดยศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน และ
ความสัมพันธระหวางคุณสมบัติสวนบุคคลกับระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษากลุมพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในกลุมสํานักงาน กลุมงานผลิต และกลุม
เทคนิค ยกเวนระดับผูบริหารตําแหนงหัวหนาแผนกขึ้นไป ในป พ.ศ. 2541 การเก็บรวบรวมขอมูล
ไดใชแบบสอบถามจํานวน 278 ชุด และผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานในบริษัท เทยิน โพลีเอส
เตอร จํากัด มีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจปานกลางและระดับความพึงพอใจในการ
ทํางานเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุดไดดังนี้ ความสําเร็จในการทํางาน ความมั่นคงในการ
ทํางาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความสัมพันธกับหัวหนาสายงาน
ความกาวหนาในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือและเงินเดือน การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางคุณสมบัติสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร จํากัด กับระดับความพึง
พอใจในการทํางาน พบวา มีคุณสมบัติสวนบุคคลบางคุณสมบัติมีความสัมพันธกับระดับความพึง
พอใจบางปจจัยเทานั้น
5) ชุติมา จันทรผง (2539) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการ
ประปาสวนภูมิภาค: ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานประปาเขต 6, 7และ8 พบวาพนักงานการประปา
สวนภูมิภาค มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
สํานักงานประปาเขตที่สังกัด สวนเพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับตําแหนงไมใชปจจัยที่มีผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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6) นรวีร ศรีเพ็ญ (2541) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค พบวาพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคมีความพึงพอใจในดานลักษณะงานมาก
ที่สุดรองลงมาไดแก ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสิ่งแวดลอม ดานความมั่นคงและกาวหนา
ดานคาจางและสวัสดิการ ตามลําดับ ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ
ระยะเวลาการทํางาน ลักษณะตําแหนงสายงาน ระดับตําแหนง เงินเดือน และระยะการเดินทางจาก
บานถึงที่ทํางานที่แตกตางกัน สวนสถานภาพสมรส และระดับการศึกษาของพนักงาน ไมมีผลตอ
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน ส ว นป ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป น สาเหตุ ที่
กอใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือดานการปกครอง
บังคับบัญชา มุงประเด็นสําคัญไปที่ผูบริหารขาดวิสัยทัศน ทักษะ และความยุติธรรม รองลงมา
ไดแก ดานลักษณะงาน ดานสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานคาจางและสวัสดิการและสุดทายคือ
ดานความมั่นคงและกาวหนา
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7) กฤตินี มณีสุวรรณ (2531) ทําการศึกษากับพนักงานรายวันของบริษัท เนชั่นแนล เซมิ
คอนดัคเตอร จํานวน 217 คน พบวาอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุการทํางานไมมี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจในงานของพนักงาน
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8) ปยะ นิยมวงศ (2542) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
การบินไทย จํากัด(มหาชน) : ศึกษากรณีพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ฝายมาตรฐานการบริการ
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพภูมิหลังของพนักงาน อันไดแก อายุงาน และตําแหนงปจจุบันที่แตกตาง
กัน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ฝาย
มาตรฐานการบริการบริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) สวนสภาพภูมิหลังอื่น ๆ อันไดแก เพศ
สถานภาพสมรส อายุ การมีบุตร และเงินเดือนที่แตกตางกันไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบน ฝายมาตรฐานการบริการ บริษัท การบินไทยจํากัด
(มหาชน) 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน ฝายมาตรฐานการ
บริการ บริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน) ในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง
จากการศึกษาผลการวิจัยทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ จะเห็นไดวาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคคลขึ้นอยูกับแตละปจจัยซึ่งชี้ระดับความพึงพอใจที่แตกตางกันขึ้นอยูกับ
ลักษณะ และความตองการของบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการตาง ๆ มีความแตกตางกัน เชน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ฯลฯ เปนตน ซึ่งทําใหทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ไดเปนอยางดี และนําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามนโยบายบริหารขององคกรอีกดวย
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9) จิรพงศ ตันตระกูล (2550) ความรูและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีตอประสิทธิภาพใน
การซอมบํารุงรักษาของพนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน (BTS)การวิจัยเรื่อง ความรูและทัศนคติใน
การปฏิบัติงานที่มีตอประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรักษาของพนักงานรถไฟฟา ขนสงมวลชน
(BTS) มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซอมบํารุงรักษาของ
พนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน ( BTS ) เพื่อศึกษาความรูในการปฏิบัติงานการซอมบํารุงรักษาของ
พนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน ( BTS ) เพื่อศึกษาทัศนคติในการปฏิบัติงานการซอมบํารุงรักษา
ของพนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน ( BTS )เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซอม
บํารุงรักษาของพนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน( BTS ) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางความรูในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรักษาของพนักงาน
รถไฟฟาขนสงมวลชน ( BTS ) และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติในการปฏิบัติงานกับ
ประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรักษาของพนักงานรถไฟฟาขนสงมวลชน ( BTS ) กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย คือ พนักงานซอมบํารุงรักษารถไฟฟาขนสงมวลชนกรุงเทพฯ จํานวนทั้งสิ้น 382 คน
เลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 196 คน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) คาสถิติ t-test คาสถิติ One way ANOVA และ คาสถิติ Pearson Product Moment Correlation
coefficient
ผลการวิจัยพบวา
(1) ผลการศึกษา ขอมูลทั่วไป พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 94.40 โดยมีอายุ 20 - 30 ป เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 50.00 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 38.10 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 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 ทั้งดานการมีสวนรวม ในการปฏิบัติงาน ดานสัมพันธภาพกับ
ผูบริหาร และดานผลประโยชนขององคกร
(3) ผลการศึกษา ความรูในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาของพนักงาน
รถไฟฟาขนสงมวลชน (BTS) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ระบบการซอมบํารุงรักษา โดยภาพรวมพนักงานมีความรูอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
3 ลําดับแรก คือ มีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการบํารุงรักษาตางๆ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได มี
ความรูเกี่ยวกับแผนการซอมบํารุงเชิงปองกัน และมีสวนทําใหระบบการซอมบํารุงรักษามีคามีสวน
ทําใหระบบการซอมบํารุงรักษามีคาตามลําดับ ดานวิธีการซอมบํารุงรักษา โดยภาพรวมพนักงานมี
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(4) ผลการศึกษา ทัศนคติในการปฏิบัติงานของพนักงานซอมบํารุงรักษาที่มีตอการซอม
บํารุงรักษาในระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน พบวาพนักงานสวนใหญมีทัศนคติที่เห็นดวยไมวาจะ
เปนดานสัมพันธภาพในงาน ดานสวัสดิการ ลักษณะงานที่ทํา โดยเฉพาะในดานสวัสดิการพนักงาน
มีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งกับการใหมีโบนัส
(5) ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันของพนักงานซอมบํารุงรักษา
รถไฟฟาขนสงมวลชน (BTS) ตางกัน มีประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรักษาไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1
(6) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการ
ซอมบํารุงรักษา พบวา ความรูในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในซอมบํารุงรักษา
ของพนักงานซอม บํารุงรักษารถไฟฟาขนสงมวลชน (BTS) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(7) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการ
ซอมบํารุงรักษา พบวา ทัศนคติมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรักษาของพนักงาน
ซอมบํารุงรักษารถไฟฟาขนสงมวลชน (BTS) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 3
ระเบียบวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตตอ
ระบบการผลิตแบบโตโยต าในดานองค ประกอบของการเพิ่ มผลผลิต: กรณีศึ กษากรุงเทพและ
ปริมณฑลซึ่งเปนการดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ตามลําดับตอไปนี้
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3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
3.3 การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การกําหนดคาตัวแปร
3.6 การวิเคราะหขอมูล
3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย
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3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือผูผลิตชิ้นสวนยานยนตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เขารวม
โครงการพัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งมี
จํานวนทั้งสิ้น 66 บริษัท รวบรวมจากรายชื่อ (12 กุมภาพันธ 2554) ซึ่งสามารถจําแนกตามขนาด
กิจการไดดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนและรอยละของบริษัทจําแนกตามขนาดกิจการและประเภทของสถาน
ประกอบการของบริษัทที่เขารวมโครงการพัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนต
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ขนาดกิจการ
ขนาดใหญ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
Total

ชิ้นสวนยานยนต
จํานวน
รอยละ
1
4.76
8
38.10
12
57.14
21
100.00

ประเภทของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสนับสนุน
จํานวน
รอยละ
6
13.33
13
28.89
26
57.78
45
100.00

รวม
จํานวน
7
21
38
66

รอยละ
10.61
31.82
57.58
100.00
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3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ตัวอยางของสถานประกอบการที่ใชเปนตัวแทนของประชากร จะใชการสุมแบบสัดสวน
คือ รอยละ 37.88 ของประชากร ซึ่งเทากับ 25 สถานประกอบการ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 และ 3.3
ตารางที่ 3.2 แสดงจํานวนตัวอยางสถานประกอบการจําแนกตามขนาดกิจการและประเภทของ
สถานประกอบการ
ประเภทของสถานประกอบการ
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ขนาดกิจการ

ขนาดใหญ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
รวม

ชิ้นสวนยานยนต

อุตสาหกรรมสนับสนุน

รวม

1
4
3
8

3
5
9
17

4
9
12
25

สําหรับจํานวนตัวอยางพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางานรวมทั้งหมดที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ จําแนกตามระดับของพนักงานและประเภทของสถานประกอบการ
แสดงดังตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 แสดงจํานวนการเก็บขอมูลพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางานจําแนกตาม
ขนาดกิจการและประเภทของสถานประกอบการ
ขนาดกิจการ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
รวม

ประเภทของสถานประกอบการ
ชิ้นสวนยานยนต
สนับสนุน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ปฏิบัติการ หัวหนางาน ปฏิบัติการ หัวหนางาน
14
5
24
29
15
11
28
7
1
5
11
13
30
21
63
49
51
112

รวม
ระดับ
ปฏิบัติการ
38
43
12
93

ระดับ
หัวหนางาน
34
18
18
70
163
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สวนผู บริหารสถานประกอบการตัวอยางที่ใ ชเ ปน ตัว อยางในการเก็บรวบรวมข อมู ลมี
จํานวนทั้งสิ้น 6 คน ในจํานวนนี้เปนผูบริหารของกิจการขนาดเล็ก 2 คน ขนาดกลาง 2 คน และ
ขนาดใหญ 2 คน
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน
2 ชุด
แบบสอบถามชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานระดับหัวหนางาน
และระดับปฏิบัติการ ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลงพื้นที่เพื่อทําการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม (Field Survey) กลุมตัวอยางที่เปนพนักงานระดับหัวหนางานและระดับปฏิบัติการ
โดยคําถามจะเปนคําถามแบบปลายปด ที่กําหนดคําตอบไวใหผูตอบเลือกตอบ โดยมีขั้นตอนในการ
สรางแบบสอบถามดังนี้
1. ทําการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ขอความทางวิชาการ ตําราวิชาการ วารสาร สื่อ
สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแบบสอบถามให
สอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงค
2. จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควานํามาสรางแบบสอบถามซึ่งมีเคาโครงมาจากตํารา
วิชาการของ จําลักษณ ขุนพลแกวและคณะ (2550) “หลักการเพิ่มผลผลิต Basic Productivity
Improvement” และของ บรรจง จันทมาศ (2546) “การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต” จากนั้น
ผูวิจัยไดทําการดัดแปลงใหเหมาะสมกับกลุมประชากรที่ตองการศึกษา โดยแบบสอบถามดังกลาวมี
สวนประกอบสําคัญ 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 เปนคําถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและการนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับของพนักงานและประสบการณการทํางาน และ
คําถามที่เกี่ยวกับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
โดยในตอนที่ 2 จะเปนคําถามที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale)
ตามวิธีของลิเคิรท (Rensis Likert) (พวงรัตน ทวีรัตน.2543 :107-108) โดยกําหนดคะแนนไว 5
ระดับดังนี้
คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
กําหนดใหคาคะแนนเปน 5 คะแนน
กําหนดใหคาคะแนนเปน 4 คะแนน
กําหนดใหคาคะแนนเปน 3 คะแนน
กําหนดใหคาคะแนนเปน 2 คะแนน
กําหนดใหคาคะแนนเปน 1 คะแนน
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ระดับความพึงพอใจ
สูง
คอนขางสูง
ปานกลาง
คอนขางต่ํา
ต่ํา
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แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิ ต แบบ
โตโยตามาใช ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับดานองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ คือ
คุณภาพ ตนทุน การสงมอบ ปลอดภัย ขวัญกําลังใจ สิ่งแวดลอมและจริยธรรม
3. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบ ขอคําแนะนํา และ
พิจารณาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามฉบับรางที่ไดรับการแนะนําแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิใหทําการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาอีกครั้ง รวมไปถึงความชัดเจนของการใชภาษาในเชิงวิจัย
แบบสอบถามชุดที่ 2 เปนแบบสัมภาษณแบบปลายเปดสําหรับกลุมตัวอยางผูบริหารของสถาน
ประกอบการ
3.3 การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือ
ผูวิจยั ไดดําเนินการสรางและตรวจสอบเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
3.3.1 ศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ขอความทางวิชาการ วารสาร สื่อ
สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.3.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดนิยามเปนขอบเขตเนื้อหาและเปน
โครงสรางของเครื่องมือ ใหสอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา
0
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3.3.3 สรางคําถามในแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 2 ตอนรายละเอียดดังไดกลาวขั้นตนและนํา
แบบสอบถามและแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวเสนอที่ปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบและแนะนํา เพื่อ
การแกไขและปรับปรุงแบบสอบถามและแบบทดสอบใหมีความเหมาะสม
3.3.4 นําแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ไดรับการแกไขแลวไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
และความเหมาะสมโดยขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) และภาษาที่ใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข
3.3.5 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ และการปรับปรุงแกไขแลว
นําเสนอที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อพิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจะคนหาขอมูลโดยจะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบคือ
ขอมูลปฐมภูมิ
1.1 ขอมูลชุดที่ 1 สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหนางานจะเปนการการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม (Field Survey) ในกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย จํานวน 163 ราย
สวนขอมูลชุดที่ 2 สําหรับการสัมภาษณผูบริหาร จํานวน 6 ราย
1.2 นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพแลวพรอมหนังสือขออนุญาต
สอบถามขอมูลไปทําการเก็บขอมูล
ขอมูลทุติยภูมิ
เปนขอมูลที่ไดจากการ คนควา รวบรวมงานวิจัย บทความ วารสาร เอกสารการสัมมนา
สถิติในรายงานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนสวนประกอบในเนื้อหาและนําไปใชใน
การวิเคราะหขอมูล
3.5 การกําหนดคาของตัวแปร
ในสวนของแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจหลังจากนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต ผูวิจัยไดกําหนดคาของตัว
แปรมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) โดยแบงระดับเปน 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน.
2543:107-108)
คะแนนเฉลี่ย 4.500 - 5.000
กําหนดใหอยูในเกณฑ สูง
คะแนนเฉลี่ย 3.500 - 4.499
กําหนดใหอยูในเกณฑ คอนขางสูง
คะแนนเฉลี่ย 2.500 - 3.499
กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.500 - 2.499
กําหนดใหอยูในเกณฑ คอนขางต่ํา
คะแนนเฉลี่ย 1.000 - 1.499
กําหนดใหอยูในเกณฑ ต่ํา
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การแปลความหมายของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใชเกณฑดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 )
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.000 – 0.999 หมายถึง การกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 1.000 ขึ้นไป หมายถึง การกระจายของความพึงพอใจคอนขางมาก
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3.6 การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามชุดที่ 1 ที่ตอบกลับคืนมาไดแลวนํามาตรวจความ
ครบถวนสมบูรณจากนั้นนํามาตรวจการใหคะแนนและนําผลคะแนนมาทําการประมวลผลขอมูล
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร ขอมูลจะถูกวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังจากนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต โดยมีวิธีการดังนี้
1. ตรวจความถูกตองครบถวนและจํานวนของแบบสอบถามที่ไดกลับมา
2. นําแบบสอบถามที่มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดทั้งหมดมาวิเคราะหและแปลผลโดยใช
การวิเคราะหขอ มูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดย
แบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเปนคําถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและการนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช นําขอมูลที่ไดมาหาคารอยละ (Percentage)
แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช นําขอมูลที่ไดมาหา, คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว แลวแปลความหมาย
แบบสอบถามชุดที่ 2 ซึ่งเปนแบบสอบถามสําหรับการสัมภาษณผูบริหารจะนําขอมูลที่
ไดมาทําการสรุปผลและอภิปรายผลในภาพรวม
3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้คอื
3.7.1 สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่นํามาใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูลที่
เก็บรวบรวมมาจากกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา ไดแก
3.7.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามตอนที่ 1 ในเรื่อง
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
3.7.1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใชสําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 ความ
พึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชโดยใชสูตรทั่วไป (พวงรัตน ทวี
รัตน, 2543)
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3.7.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการวิเคราะหและแปล
ความหมายของขอมูลตางๆ รวมกับคาเฉลี่ยในแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อแสดงถึงลักษณะการ
กระจายของคะแนน
3.7.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติที่ใชสรุปถึงความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช โดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยางดังนี้
3.7.2.1 การวิเคราะหโดยวิธี One-Way ANOVA ใชในการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน (Independent Sample) คือ ประเภทของ
อุตสาหกรรมและระดับของพนักงานกับตัวแปรตาม ซึ่งไดแก ความพึงพอใจของพนักงานหลังจาก
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช และวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชสูตร One-Way ANOVA
3.7.2.2 การวิเคราะห Least Significant Difference (LSD) ใชในการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูกรณีที่ 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
ขนาดกิจการที่มีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการที่ไดทําการเก็บขอมูลผูบริหารและพนักงานของบริษัทที่เขารวมโครงการพัฒนา
ระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยเปนขอมูลที่เก็บ
จากพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน จํานวน 25 สถานประกอบการ
โดยเก็บแบบสอบถามจํานวน 163 ชุด และเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารจํานวน 6 สถาน
ประกอบการ
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ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จะแบงออกเปน 4 ตอนดังนี้
4.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับของ
พนักงานและประสบการณการทํางาน และขอมูลเกี่ยวกับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
4.2 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใช
4.3 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
1.ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
ด า นขององค ป ระกอบการเพิ่ ม ผลผลิ ต แตกต า งกั น ในแต ล ะขนาดกิ จ การและ
ประเภทของสถานประกอบการ
2.ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
ดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละลักษณะของพนักงาน
3.ลั ก ษณะทางประชากร ได แ ก ระดั บ ของพนั ก งาน เพศ อายุ การศึ ก ษา
ประสบการณ และขนาดกิจการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลรวมกันตอความพึง
พอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
4.4 การวิเคราะหสรุปผลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูบริหารหรือพนักงานระดับบริหาร
ของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการ ซึ่ง
เปนการสัมภาษณความพึงพอใจของผูบริหารหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
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4.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล และลักษณะกิจการของกลุมผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ระดับของพนักงาน
และประสบการณการทํางาน และขอมูลเกี่ยวกับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
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4.1.1 ขอมูลสถานประกอบการจําแนกตามขนาดกิจการและประเภทของสถานประกอบการ
ดังแสดงในตารางที่ 4.1 จากขอมูลที่รวบรวมจํานวน 25 สถานประกอบการ สวนใหญเปน
อุตสาหกรรมสนับสนุน รอยละ 68.00 รองลงมาเปนอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตรอยละ 32.00
จําแนกตามขนาดกิจการ พบวา
กิ จ การขนาดเล็ ก ส ว นใหญ เ ป น อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น ร อ ยละ 75.00 รองลงมาเป น
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตรอยละ 25.00
กิ จ การขนาดกลาง ส ว นใหญเ ปน อุ ตสาหกรรมสนับ สนุน ร อ ยละ 55.56 รองลงมาเป น
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตรอยละ 44.44
กิ จ การขนาดใหญ ส ว นใหญ เ ป น อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น ร อ ยละ 75.00 รองลงมาเป น
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตรอยละ 25.00

D

ตารางที่ 4.1 แสดงรอยละสถานประกอบการจําแนกตามขนาดและประเภทของสถานประกอบการ
รอยละของประเภทสถานประกอบการ
ขนาดกิจการ
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
ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ซึ่งจําแนกพนักงานตามประเภทของสถานประกอบการและขนาด
ของกิจการ ดังนี้
พนั กงานในกิ จ การขนาดเล็ก จํ า นวน 72 ราย ส ว นใหญ เ ป น พนั ก งานในอุ ต สาหกรรม
สนับสนุนรอยละ 73.61 และอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตรอยละ 26.39
พนักงานในกิจการขนาดกลาง จํานวน 61 ราย สวนใหญเปนพนักงานในอุตสาหกรรม
สนับสนุนรอยละ 57.38 และอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตรอยละ 42.62
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พนักงานในกิจการขนาดใหญ จํานวน 30 ราย สวนใหญเปนพนักงานในอุตสาหกรรม
สนับสนุนรอยละ 80.00 และอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตรอยละ 20.00
ตารางที่ 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
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4.1.3 ขอมูลพนักงานในดานเพศ พนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่เขารวมโครงการ
พัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สวนใหญเปน
เพศชายรอยละ 61.00 และเพศหญิงรอยละ 39.00 ดังรูปที่ 4.1
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หญิง
39.00%

ชาย
61.00%

รูปที่ 4.1 แสดงรอยละของพนักงาน
4.1.4 ขอมูลพนักงานในดานระดับของพนักงาน พนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่
เข า ร ว มโครงการพั ฒ นาระบบการผลิ ต แบบโตโยต า ของสถาบั น ยานยนต ใ นเขตกรุ ง เทพและ
ปริมณฑล สวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 57 และพนักงานระดับหัวหนางาน/ผู
ควบคุมงานรอยละ 43 ดังรูปที่ 4.2
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พนักงานระดับ
หัวหนางาน/ผู
ควบคุมงาน
57.00%

พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ
43.00%

รูปที่ 4.2 แสดงรอยละของระดับพนักงาน
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4.1.5 ขอมูลพนักงานในดานอายุ แสดงดังตารางที่ 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

D

ตารางที่ 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 แสดงดังตารางที่ 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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ตารางที่ 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 แสดงดังตารางที่
4.5

D

PU

ระดั บ การศึ ก ษาต่ํ า กว า มั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน 41 ราย ส ว นใหญ จ ะเป น พนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการรอยละ 87.80 และพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 12.20
ระดั บ การศึ ก ษาปวช./ปวท./มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จํ า นวน 38 ราย ส ว นใหญ จ ะเป น
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
งานทั้งหมด
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ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานจําแนกตามระดับการศึกษาและระดับของพนักงาน
ระดับของพนักงาน
ระดับ
ระดับหัวหนางาน/
ระดับการศึกษา
จํานวน
ปฏิบตั ิการ
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

PU

4.1.8 ขอมูลพนักงานในดานระดับพนักงานที่เคยมีและไมเคยมีประสบการณการทํางานใน
บริษัทที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตามากอน ดังแสดงในตารางที่ 4.6

D

พนักงานที่เคยมีประสบการณมากอน จํานวน 19 รายสวนใหญเปนพนักงานระดับหัวหนา
งาน/ผูควบคุมงานรอยละ 68.42 และพนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 31.58
พนักงานที่ไมเคยมีประสบการณมากอน จํานวน 143 รายสวนใหญเปนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการรอยละ 60.14 และพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 39.86
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของพนักงานจําแนกตามระดับพนักงานและประสบการณการ
ทํางานในบริษัทที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตามากอน
ระดับของพนักงาน
เคยทํางานในบริษัทที่มีการจัดทําระบบการ
จํานวน
ระดับ
ระดับหัวหนางาน/
ผลิตแบบโตโยตามากอนหนาบริษัทนี้
รวม
ผูควบคุมงาน
ปฏิบตั ิการ
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, สิ่งแวดลอมและจริยธรรมดังแสดงในตารางที่ 4.6 ถึง ตารางที่
4.12

D

PU

4.2.1 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานคุณภาพ (Quality) ดังตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจาก
นํ าระบบการผลิ ต แบบโตโยตา มาใช ใ นดา นคุณ ภาพอยูใ นระดับคอ นข า งสูง โดยพิ จ ารณาจาก
คาเฉลี่ ยซึ่งเทากับ 4.01 และมี การกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72 ซึ่งสามารถเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ ไดดังตอไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ การปรับปรุงระบบกระบวนการตรวจสอบคุณภาพใหดีขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ
4.09 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.69
ลําดับที่ 2 คือ การลดการสงคืนสินคาเนื่องจากปญหาคุณภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และมี
การกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68
ลําดับที่ 3 คือ การปรับปรุงคุณภาพของงานและผลิตภัณฑใหดีขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และ
มีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77
ตารางที่ 4.7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานคุณภาพ

4.06
3.90

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.68
0.77

ระดับความ
พอใจ
คอนขางสูง
คอนขางสูง

ลําดับ
ที่
2
3

4.09

0.69

คอนขางสูง

1

4.01

0.72

คอนขางสูง

-

ดานคุณภาพ

คาเฉลีย่

ปรับปรุงคุณภาพของงานและผลิตภัณฑใหดีขึ้น
ลดการสงคืนสินคาเนื่องจากปญหาคุณภาพ
ปรับปรุงระบบกระบวนการตรวจสอบคุณภาพใหดี
ขึ้น
เฉลีย่ รวม
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4.2.2 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานตนทุน (Cost) ดังตารางที่ 4.8 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานตนทุนอยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่ง
เท า กั บ 4.01 และมี ก ารกระจายของความพึ ง พอใจไม ม ากนั ก โดยพิ จ ารณาจากส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.79 ซึ่งสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นไดดังตอไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ ลดคาใชจายในดานตางๆ เชน วัสดุสิ้นเปลือง การซอมบํารุง ฯลฯ คาเฉลี่ย
เท า กั บ 4.02 และมี ก ารกระจายของความพึ ง พอใจไม ม ากนั ก โดยพิ จ ารณาจากส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.74
ลําดับที่ 2 คือ ลดของเสียในกระบวนการทํางานและกระบวนการผลิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.00
และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85
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ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานตนทุน

ลดของเสียในกระบวนการทํางาน และกระบวนการผลิต
ลดคาใชจายในดานตางๆ เชน วัสดุสิ้นเปลือง การซอม
บํารุง ฯลฯ

4.00

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.85

4.02

0.74

คอนขางสูง

1

คาเฉลี่ยรวม

4.01

0.79

คอนขางสูง

-

ดานตนทุน

D

คาเฉลีย่

ระดับความ
พอใจ
คอนขางสูง

ลําดับ
ที่
2

4.2.3 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานการสงมอบ (Delivery) ดังตารางที่ 4.9 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของพนักงาน
หลั ง จากนํ า ระบบการผลิ ต แบบโตโยต า มาใช ใ นด า นการส ง มอบอยู ใ นระดั บ ค อ นข า งสู ง โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งเทากับ 4.08 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 ซึ่งสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นไดดังตอไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ การเพิ่มความสามารถในการสงมอบสินคาที่ตรงเวลาและปรับปรุงระบบขน
ยาย ขนสงวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ ใหดีขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 และ 0.68 ตามลําดับ
ลําดับที่ 3 คือ ลดเวลาในการคอยงานนอยลง เชน รอวัตถุดิบสําหรับการผลิต คาเฉลี่ยเทากับ
4.05 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.71
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ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานการสงมอบ
ดานการสงมอบ

คาเฉลีย่

ปรับปรุงระบบขนยาย ขนสงวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ ใหดีขึ้น
เพิ่มความสามารถในการสงมอบสินคาที่ตรงเวลา
ลดเวลาในการคอยงานนอยลง เชน รอวัตถุดบิ สําหรับ
การผลิต
คาเฉลีย่ รวม

4.09
4.09

สวนเบี่ยงเบน ระดับความ ลําดับ
มาตรฐาน
พอใจ
ที่
0.68
คอนขางสูง 1
0.74
คอนขางสูง 1

4.05

0.71

คอนขางสูง

3

4.08

0.71

คอนขางสูง

-

D
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4.2.4 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานความปลอดภัย (Safety) ดังตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานความปลอดภัยอยูในระดับคอนขางสูง โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งเทากับ 4.10 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 ซึ่งสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นไดดังตอไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานทุกขั้นตอนการทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.15
และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.69
ลําดับที่ 2 คือ เพิ่มการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และมีการกระจายของ
ความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72
ลําดับที่ 3 คือ เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานของเครื่องจักร คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และมี
การกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70

ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานความปลอดภัย
ดานความปลอดภัย

คาเฉลีย่

เพิ่มการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานของเครื่องจักร
เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานทุกขั้นตอนการทํางาน
คาเฉลีย่ รวม

4.08
4.07
4.15
4.10

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.72
0.70
0.69
0.70

ระดับความ ลําดับ
พอใจ
ที่
คอนขางสูง 2
คอนขางสูง 3
คอนขางสูง 1
คอนขางสูง -
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4.2.5 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานขวัญและกําลังใจ (Morale) ดังตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานขวัญและกําลังใจอยูในระดับคอนขางสูง โดย
พิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่งเทากับ 3.97 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 ซึ่งสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นไดดังตอไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ ปรับปรุงวิธีการทํางาน ใหสะดวก งายตอการทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และ
มีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72
ลําดับที่ 2 คือ เพิ่มความรูสึกมั่นใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท คาเฉลี่ยเทากับ 3.94
และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.73
ลําดับที่ 3 คือ เพิ่มความรวมมือและรวมแรงใจของพนักงานในบริษัท คาเฉลี่ยเทากับ 3.93
และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.76
ลําดับที่ 4 คือ เพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท คาเฉลี่ยเทากับ
3.83 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.82

D

ตารางที่ 4.11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานขวัญและกําลังใจ
ดานขวัญและกําลังใจ

คาเฉลีย่

เพิ่มความรวมมือและรวมแรงใจของพนักงานในบริษัท
เพิ่มความรูสึกมั่นใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท
เพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท
ปรับปรุงวิธีการทํางาน ใหสะดวก งายตอการทํางาน
คาเฉลีย่ รวม

3.93
3.94
3.83
4.20
3.97

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.76
0.73
0.82
0.72
0.76

ระดับความ ลําดับ
พอใจ
ที่
คอนขางสูง 3
คอนขางสูง 2
คอนขางสูง 4
คอนขางสูง 1
คอนขางสูง -

4.2.6 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ด า นสิ่ ง แวดล อ ม (Environment) ดั ง ตารางที่ 4.12 แสดงให เ ห็ น ว า ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับคอนขางสูง
โดยพิจ ารณาจากคา เฉลี่ ย ซึ่ ง เท ากั บ 4.14 และมี ก ารกระจายของความพึง พอใจไม ม ากนั ก โดย
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ลําดับที่ 1 คือ ปรับปรุงสภาพแวดลอมของการทํางานใหดีขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และมี
การกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74
ลําดับที่ 2 คือ ปรับปรุงสถานที่ทํางานใหนาทํางานมากขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และมีการ
กระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75
ตารางที่ 4.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานสิ่งแวดลอม
ดานสิง่ แวดลอม

4.16
4.12
4.14

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.74
0.75
0.75

PU

ปรับปรุงสภาพแวดลอมของการทํางานใหดีขึ้น
ปรับปรุงสถานที่ทํางานใหนาทํางานมากขึ้น
คาเฉลีย่ รวม

คาเฉลีย่

ระดับความ ลําดับ
พอใจ
ที่
คอนขางสูง 1
คอนขางสูง 2
คอนขางสูง -

D

4.2.7 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานจริยธรรม (Ethics) ดังตารางที่ 4.13 แสดงใหเห็นวา ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจาก
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานจริยธรรมอยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ ย ซึ่ ง เท ากั บ 3.71 และมี การกระจายของความพึง พอใจไมม ากนัก โดยพิ จ ารณาจากสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 ซึ่งสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นไดดังตอไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ เพิ่มความยุติธรรมตอการจายคาตอบแทนและผลประโยชนแกพนักงานอยาง
ถูกตองและเปนธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74
ลําดับที่ 2 คือ ลดการสรางผลกระทบดานมลภาวะตอสังคมรอบขาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.62
และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.87
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ตารางที่ 4.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในดานจริยธรรม
ดานจริยธรรม

คาเฉลีย่

ลดการสรางผลกระทบดานมลภาวะตอสังคมรอบขาง
เพิ่มความยุติธรรมตอการจายคาตอบแทนและ
ผลประโยชนแกพนักงานอยางถูกตองและเปนธรรม
คาเฉลีย่ รวม

3.79

สวนเบี่ยงเบน ระดับความ ลําดับ
มาตรฐาน
พอใจ
ที่
0.74
คอนขางสูง 1

3.62

0.87

คอนขางสูง

2

3.71

0.81

คอนขางสูง

-

D
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4.2.8 สรุปความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ดังตารางที่
4.14
โดยสรุปแลวความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชตาม
องคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยซึ่ง
เทากับ 3.99 โดยสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นในแตละดานขององคประกอบปจจัยดานการ
เพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม
คาเฉลี่ยเทากับ 4.14
ลําดับที่ 2 คือ ดานความปลอดภัย
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10
ลําดับที่ 3 คือ ดานการสงมอบ
คาเฉลี่ยเทากับ 4.08
ลําดับที่ 4 คือ ดานตนทุนและดานคุณภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.01
ลําดับที่ 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ
คาเฉลี่ยเทากับ 3.97
ลําดับที่ 7 คือ ดานจริยธรรม
คาเฉลี่ยเทากับ 3.71
ซึ่ ง หากพิ จ ารณาความพึ ง พอใจของพนั ก งานในองค ป ระกอบของการเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ
ลําดับที่ 1 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.04
ลําดับที่ 2 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉลี่ยเทากับ 4.03
ลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.92
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ตารางที่ 4.14 แสดง ผลสรุปคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและลําดับระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละองคประกอบดาน
การเพิ่มผลผลิต
องคประกอบการเพิ่ม
สวนเบี่ยงเบน ระดับความ
ผูเกี่ยวของ
คาเฉลี่ย
ลําดับที่
ผลผลิตดาน
มาตรฐาน
พอใจ
4.01
0.59
คอนขางสูง
4
ดานคุณภาพ
4.01
0.71
คอนขางสูง
4
ดานตนทุน
เพื่อผูบริโภค
ดานการสงมอบ
4.08
0.60
คอนขางสูง
3
คาเฉลี่ยรวม
4.03
0.63
คอนขางสูง
2
ดานความปลอดภัย
4.10
0.65
คอนขางสูง
2
3.97
0.63
คอนขางสูง
6
เพื่อพนักงาน ดานขวัญและกําลังใจ
คาเฉลี่ยรวม
4.04
0.64
คอนขางสูง
1
4.14
0.69
คอนขางสูง
1
ดานสิ่งแวดลอม
3.71
0.69
คอนขางสูง
7
เพื่อสังคม ดานจริยธรรม
คาเฉลี่ยรวม
3.92
0.69
คอนขางสูง
3
4.00
0.65
คอนขางสูง
คาเฉลี่ยรวม

D

4.2.9 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใช ตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ

4.2.9.1 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช ตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ จําแนกตามประเภทของสถาน
ประกอบการ ดังแสดงในตารางที่ 4.15
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณา
จากคาเฉลี่ยซึ่งเทากับ 3.91 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเทากั บ 0.69 ซึ่งสามารถเรียงตามลําดับความคิ ด เห็น ในแตละดา นของ
องคประกอบปจจัยดานการเพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้
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ลําดับที่ 1 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69
ลําดับที่ 2 คือ ดานสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74
ลําดับที่ 3 คือ ดานการสงมอบและดานคุณภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และมีการกระจายของ
ความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 และ 0.52 ตามลําดับ
ลําดับที่ 5 คือ ดานขวัญและกําลังใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และมีการกระจายของความพึง
พอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73
ลําดับที่ 6 คือ ดานตนทุน คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73
ลําดับที่ 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.59 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73
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ซึ่ ง หากพิ จ ารณาความพึ ง พอใจของพนั ก งานในองค ป ระกอบของการเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ
ลําดับที่ 1 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71
ลําดับที่ 2 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64
ลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73
อุตสาหกรรมสนับสนุน ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใชตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจาก
คาเฉลี่ย ซึ่ง เท ากั บ 4.05 และมี การกระจายของความพึง พอใจไมม ากนัก โดยพิ จ ารณาจากส ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.63 ซึ่ ง สามารถเรี ย งตามลํ า ดั บ ความคิ ด เห็ น ในแต ล ะด า นของ
องคประกอบปจจัยดานการเพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66
ลําดับที่ 2 คือ ดานสงมอบ คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55

60

ลําดับที่ 3 คือ ดานตนทุน คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70
ลําดับที่ 4 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63
ลําดับที่ 5 คือ ดานคุณภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62
ลําดับที่ 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และมีการกระจายของความพึง
พอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58
ลําดับที่ 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67
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ซึ่ ง หากพิ จ ารณาความพึ ง พอใจของพนั ก งานในองค ป ระกอบของการเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ
ลําดับที่ 1 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62
ลําดับที่ 2 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61
ลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66
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ตารางที่ 4.15 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและลําดับระดับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละองคประกอบดานการเพิ่มผลผลิต
จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ
ประเภทอุตสาหกรรม
ผูเกี่ยว
ของ

องคประกอบ
การเพิ่ม
ผลผลิตดาน

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พอใจ

ลําดับ
ที่

คา
เฉลี่ย

3.92

0.52

คอนขางสูง

3

4.06

0.62

คอนขางสูง

5

3.86

0.73

คอนขางสูง

6

4.08

0.70

คอนขางสูง

3

3.92

0.68

คอนขางสูง

3

4.15

0.55

คอนขางสูง

2

คาเฉลี่ยรวม
ดานความ
ปลอดภัย
ดานขวัญและ
กําลังใจ

3.90

0.64

คอนขางสูง

2

4.10

0.62

คอนขางสูง

1

4.16

0.69

คอนขางสูง

1

4.07

0.63

คอนขางสูง

4

3.88

0.73

คอนขางสูง

5

4.02

0.58

คอนขางสูง

6

คาเฉลี่ยรวม
ดาน
สิ่งแวดลอม

4.02

0.71

คอนขางสูง

1

4.04

0.61

คอนขางสูง

2

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

3.80

0.73

คอนขางสูง

3

3.98

0.66

คอนขางสูง

3

3.91

0.69

คอนขางสูง

-

4.05

0.63

คอนขางสูง

-

เพื่อผู ดานตนทุน
ดานการสง
บริโภค
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มอบ

เพื่อ
สังคม

สนับสนุน

คา
เฉลี่ย

ดานคุณภาพ

เพื่อ
พนัก
งาน

ชิ้นสวนยานยนต

คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ยรวม

สวน
ระดับความ ลําดับ
เบี่ยงเบน
พอใจ
ที่
มาตรฐาน

4.2.9.2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใช ตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ จําแนกตามขนาดของกิจการ
ดังแสดงในตารางที่ 4.16
กิจการขนาดเล็ก ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูง โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย
ซึ่งเทากับ 3.98 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน

62

PU

ลําดับที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.73
ลําดับที่ 2 คือ ดานสงมอบ คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65
ลําดับที่ 3 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71
ลําดับที่ 4 คือ ดานตนทุน คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77
ลําดับที่ 5 คือ ดานคุณภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69
ลําดับที่ 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 และมีการกระจายของความพึง
พอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69
ลําดับที่ 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71

D

ซึ่ ง หากพิ จ ารณาความพึ ง พอใจของพนั ก งานในองค ป ระกอบของการเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ
ลําดับที่ 1 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70
ลําดับที่ 2 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70
ลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72
กิจการขนาดกลาง ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใชตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนข างสูง โดยพิ จารณาจาก
คาเฉลี่ย ซึ่งเทากับ 4.04 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิ จารณาจากสว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.56 ซึ่ ง สามารถเรี ย งตามลํ า ดั บ ความคิ ด เห็ น ในแต ล ะด า นของ
องคประกอบปจจัยดานการเพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้
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ลําดับที่ 1 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55
ลําดับที่ 2 คือ ดานสงมอบ คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54
ลําดับที่ 3 คือ ดานขวัญและกําลังใจ, สิ่งแวดลอมและคุณภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และมี
การกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55,
0.68 และ 0.45 ตามลําดับ
ลําดับที่ 6 คือ ดานตนทุน คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69
ลําดับที่ 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68
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ซึ่ ง หากพิ จ ารณาความพึ ง พอใจของพนั ก งานในองค ป ระกอบของการเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ
ลําดับที่ 1 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55
ลําดับที่ 2 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56
ลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68

กิจการขนาดใหญ ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใชตามองคประกอบของการเพิ่ มผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนข างสูง โดยพิ จารณาจาก
คาเฉลี่ ยซึ่ งเทากับ 4.16 และมี การกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิ จารณาจากสว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.61 ซึ่ ง สามารถเรี ย งตามลํ า ดั บ ความคิ ด เห็ น ในแต ล ะด า นของ
องคประกอบปจจัยดานการเพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57
ลําดับที่ 2 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66
ลําดับที่ 3 คือ ดานคุณภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54
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ลําดับที่ 4 คือ ดานสงมอบ คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59
ลําดับที่ 5 คือ ดานตนทุน คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62
ลําดับที่ 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และมีการกระจายของความพึง
พอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64
ลําดับที่ 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65
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ซึ่ ง หากพิ จ ารณาความพึ ง พอใจของพนั ก งานในองค ป ระกอบของการเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ
ลําดับที่ 1 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58
ลําดับที่ 2 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65
ลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61
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ตารางที่ 4.16 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและลําดับระดับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละองคประกอบดานการเพิ่มผลผลิต
จําแนกตามขนาดของกิจการ
ขนาดของกิจการ
ผูเกี่ยว
ของ

องคประกอบการ
เพิ่มผลผลิตดาน

ดานคุณภาพ

คา
เฉลี่ย

ขนาดเล็ก
สวน
ลําดับ
เบี่ยงเบน
ที่
มาตรฐาน

ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
สวน
สวน
คา
ลําดับ คา
ลําดับ
เบี่ยงเบน
เบี่ยงเบน
ที่ เฉลี่ย
เฉลี่ย
ที่
มาตรฐาน
มาตรฐาน

3.92

0.69

5

4.03

0.45

3

4.22

0.54

3

4.00

0.77

4

3.98

0.69

6

4.10

0.62

5

4.04

0.65

2

4.05

0.54

2

4.21

0.59

4

คาเฉลี่ยรวม

3.99

0.70

1

4.02

0.56

2

4.18

0.58

1

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

คาเฉลี่ยรวม

3.96

0.70

2

4.08

0.55

1

4.13

0.65

2

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

3.95

0.72

3

3.00

0.68

3

4.03

0.61

3

3.98

0.70

-

4.04

0.56

-

4.16

0.61

-

เพื่อ
พนัก
งาน
เพื่อ
สังคม

PU

เพื่อผู ดานตนทุน
บริโภค ดานการสงมอบ

D

คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ยรวม

4.2.9.3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใช ตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ จําแนกตามระดับของพนักงาน
ดังแสดงในตารางที่ 4.17

พนักงานระดับปฏิบัติการ ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูงโดยพิจารณา
จากคาเฉลี่ยซึ่งเทากับ 3.88 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.66 ซึ่ ง สามารถเรี ย งตามลํ า ดั บ ความคิ ด เห็ น ในแต ล ะด า นของ
องคประกอบปจจัยดานการเพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้
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ลําดับที่ 1 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66
ลําดับที่ 2 คือ ดานตนทุนและดานสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และมีการกระจายของ
ความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60 และ 0.70 ตามลําดับ
ลําดับที่ 4 คือ ดานการสงมอบ, ดานคุณภาพและดานขวัญและกําลังใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.88
และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.72, 0.56 และ 0.65 ตามลําดับ
ลําดับที่ 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 และมี การกระจายของความพึ ง พอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70
ซึ่ ง หากพิ จ ารณาความพึ ง พอใจของพนั ก งานในองค ป ระกอบของการเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ
ลําดับที่ 1 คือ เพื่อพนักงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65
ลําดับที่ 2 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63
ลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70
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พนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชตามองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต 7 ประการ อยูในระดับคอนขางสูง
โดยพิ จ ารณาจากค า เฉลี่ ย ซึ่ ง เท ากั บ 4.16 และมี ก ารกระจายของความพึง พอใจไม ม ากนั ก โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 ซึ่งสามารถเรียงตามลําดับความคิดเห็นในแตละ
ดานขององคประกอบปจจัยดานการเพิ่มผลผลิต ไดดังตอไปนี้
ลําดับที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56
ลําดับที่ 2 คือ ดานตนทุน คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และมีการกระจายของความพึงพอใจไมมาก
นัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67
ลําดับที่ 3 คือ ดานคุณภาพและดานการสงมอบ คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และมีการกระจายของ
ความพึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 และ 0.67 ตามลําดับ
ลําดับที่ 5 คือ ดานความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และมีการกระจายของความพึงพอใจ
ไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64
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ลําดับที่ 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และมีการกระจายของความพึง
พอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59
ลําดับที่ 7 คือ ดานจริยธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65
ซึ่ ง หากพิ จ ารณาความพึ ง พอใจของพนั ก งานในองค ป ระกอบของการเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบ
ลําดับที่ 1 คือ เพื่อผูบริโภค คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และมีการกระจายของความพึงพอใจไม
มากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.60
ลําดับที่ 2 คือ เพื่อพนักงานและเพื่อสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และมีการกระจายของความ
พึงพอใจไมมากนัก โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61
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ตารางที่ 4.17 ตารางแสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและลําดับระดับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละองคประกอบดานการเพิ่มผลผลิต
จําแนกตามระดับของพนักงาน
ระดับของพนักงาน

ผูเกี่ยว
ของ

องคประกอบ
การเพิ่มผลผลิต
ดาน

คา
เฉลี่ย
3.88

สวน
ระดับความ
เบี่ยงเบน
พอใจ
มาตรฐาน
คอนขางสูง
0.56

D

ดานคุณภาพ

ระดับปฏิบัติการ

เพื่อ
สังคม

ลําดับ
ที่

คา
เฉลี่ย

4

4.19

สวน
ระดับความ
เบี่ยงเบน
พอใจ
มาตรฐาน
คอนขางสูง
0.59

ลําดับ
ที่
3

3.93

0.60

คอนขางสูง

2

4.27

0.54

คอนขางสูง

2

3.88

0.72

คอนขางสูง

4

4.19

0.67

คอนขางสูง

3

คาเฉลี่ยรวม
ดานความ
ปลอดภัย
ดานขวัญและ
กําลังใจ

3.90

0.63

คอนขางสูง

2

4.22

0.60

คอนขางสูง

1

4.06

0.66

1

4.15

0.64

3.88

0.65

4

4.10

0.59

คาเฉลี่ยรวม

3.97

0.65

คอนขางสูง

1

4.12

0.61

คอนขางสูง

2

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

คาเฉลี่ยรวม

3.77

0.70

คอนขางสูง

3

4.12

0.61

คอนขางสูง

3

3.88

0.66

คอนขางสูง

-

4.16

0.61

คอนขางสูง

-

เพื่อผู ดานตนทุน
บริโภค ดานการสงมอบ

เพื่อ
พนัก
งาน

ระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน

คาเฉลี่ยรวม

คอนขางสูง
คอนขางสูง

คอนขางสูง
คอนขางสูง

5
6
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4.3 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
1. ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดาน
ขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของสถาน
ประกอบการ
2. ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดาน
ขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละลักษณะของพนักงาน
3. ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และ
ขนาดกิจการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจาก
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช

PU

ทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
แตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของ
สถานประกอบการ
ทดสอบสมมุติฐ านที่ 1.1 ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต แบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการ

D

ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.18 แสดงผลการเปรีย บเทีย บค าเฉลี่ ยความพึงพอใจของ
พนั ก งานหลัง จากนํ าระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององค ประกอบการเพิ่ม
ผลผลิตและในองคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ โดยจําแนกตามขนาด
กิจการ พบวา ไมมีความแตกตางกันในแตละขนาดของกิจการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตตาม
ขนาดกิจการ
ขนาดกิจการ
องคประกอบการ
ผูเกี่ยวของ
F
Sig.
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ
เพิ่มผลผลิตดาน
Χ

Χ

Χ

3.92
4.00
4.04

4.03
3.98
4.05

4.22
4.10
4.21

3.99

4.02

4.18

ความปลอดภัย
เพื่อพนักงาน ขวัญและกําลังใจ
คาเฉลี่ยรวม

4.01
3.91

4.13
4.03

4.27
4.00

3.96

4.08

4.13

สิ่งแวดลอม
เพื่อสังคม จริยธรรม
คาเฉลี่ยรวม
คาเฉลี่ยรวม

4.17
3.74

4.03
3.63

4.28
3.77

3.95

3.00

4.03

3.97

3.98

4.12

D

PU

คุณภาพ
สงมอบ
เพื่อผูบริโภค ตนทุน
คาเฉลี่ยรวม

2.94
0.93
0.29
1.37
1.76
0.62
1.21
1.45
0.58
0.10
0.99

0.06
0.40
0.75
0.26
0.18
0.54
0.30
0.24
0.56
0.91
0.37

ทดสอบสมมุติฐานที่ 1.2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละประเภทของสถาน
ประกอบการ
ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.19 แสดงผลการเปรีย บเทีย บคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
พนัก งานหลัง จากนํ าระบบการผลิ ตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่ม
ผลผลิตโดยจําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม พบวา ไมมีความแตกตางกันในแตละประเภทของ
สถานประกอบการ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
พิจารณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอ
ผูเกี่ยวของ พบวา องคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของเพื่อผูบริโภคมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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พิ จ ารณาความพึ ง พอใจของพนั ก งานในองค ป ระกอบของการเพิ่ ม ผลผลิ ต พบว า
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตดานการสงมอบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตตาม
ประเภทของสถานประกอบการ
ประเภทของสถานประกอบการ
องคประกอบการ
t
Sig.
ผูเกี่ยวของ
ชิ้นสวนยานยนต
สนับสนุน
เพิ่มผลผลิตดาน
Χ

3.92
3.86
3.92
3.90
4.16
3.88
4.02
4.02
3.59
3.74
3.91

4.06
4.08
4.15
4.10
4.07
4.02
4.04
4.19
3.76
3.89
4.05

PU

คุณภาพ
ตนทุน
เพื่อผูบริโภค สงมอบ
คาเฉลี่ยรวม

Χ

ความปลอดภัย
เพื่อพนักงาน ขวัญและกําลังใจ
คาเฉลี่ยรวม

D

สิ่งแวดลอม
เพื่อสังคม จริยธรรม
คาเฉลี่ยรวม
คาเฉลี่ยรวม
* ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

-1.45
-1.82
-2.24
-2.17
0.82
-1.25
-0.22
-1.49
-1.47
-1.50
-1.62

0.15
0.07
0.03*
0.03*
0.42
0.21
0.83
0.14
0.14
0.14
0.11

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
แตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละลักษณะของพนักงาน
ทดสอบสมมุติฐ านที่ 2.1 ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต แบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละเพศของพนักงาน
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ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.20 แสดงผลการเปรีย บเทีย บค าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
พนัก งานหลัง จากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่ม
ผลผลิตและในองคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ โดยจําแนกตามเพศ
พบวา ไมมีความแตกตางกันในแตละเพศของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตตามเพศ
ของพนักงาน
เพศ
องคประกอบการ
ผูเกี่ยวของ
t
Sig.
ชาย
หญิง
เพิ่มผลผลิตดาน
Χ

3.97
3.95
4.01
3.98
4.06
3.92
3.99
4.13
3.63
3.77
3.95

4.09
4.10
4.17
4.12
4.17
4.06
4.12
4.15
3.82
3.94
4.08

PU

คุณภาพ
ตนทุน
สงมอบ
คาเฉลี่ยรวม

Χ

เพื่อผูบริโภค

D

เพื่อพนักงาน

ความปลอดภัย
ขวัญและกําลังใจ
คาเฉลี่ยรวม

สิ่งแวดลอม
เพื่อสังคม จริยธรรม
คาเฉลี่ยรวม
คาเฉลี่ยรวม

-1.30
-1.29
-1.66
-1.66
-1.10
-1.45
-1.40
-0.16
-1.72
-1.74
-1.56

0.20
0.20
0.10
0.10
0.27
0.15
0.16
0.88
0.09
0.08
0.12

ทดสอบสมมุติฐ านที่ 2.2 ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต แบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละระดับของพนักงาน
ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.21 แสดงผลการเปรีย บเทีย บค าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
พนัก งานหลัง จากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่ม
ผลผลิตโดยจําแนกตามเพศ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิต แบบ
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พิ จ ารณาในองค ป ระกอบการเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่ ต อบสนองต อ ผู เ กี่ ย วข อ งต า งๆ พบว า
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองเพื่อผูบริโภคและเพื่อสังคมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และองคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองเพื่อพนักงานไมแตกตางกัน
พิจารณาในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต พบวา องคประกอบการเพิ่มผลผลิตในดาน
คุณภาพ ดานตนทุน ดานการสงมอบ ดานขวัญและกําลังใจ ดานสิ่งแวดลอม มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และในองคประกอบการเพิ่มผลผลิตดานจริยธรรมและดานความ
ปลอดภัยไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตตาม
ระดับของพนักงาน
ระดับของพนักงาน
ระดับ
ระดับหัวหนางาน/
t
Sig.
ผูควบคุมงาน
องคประกอบการ ปฏิบตั ิการ
ผูเกี่ยวของ
เพิ่มผลผลิตดาน
Χ
Χ
คุณภาพ
3.88
4.19
-3.42
0.00*
3.88
4.19
-2.76
0.01*
ตนทุน
3.93
4.27
-3.75
0.00*
เพื่อผูบริโภค สงมอบ
คาเฉลี่ยรวม
3.90
4.22
-3.88
0.00*
4.06
4.15
-0.85
0.40
ความปลอดภัย
3.88
4.10
-2.18
0.03*
เพื่อพนักงาน ขวัญและกําลังใจ
คาเฉลี่ยรวม
3.97
4.12
-1.65
0.10
3.93
4.41
-4.73
0.00*
สิ่งแวดลอม
3.62
3.82
-1.88
0.06
เพื่อสังคม จริยธรรม
คาเฉลี่ยรวม
3.75
3.96
-2.21
0.03*
คาเฉลี่ยรวม
3.88
4.16
-3.55
0.00*
* ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ทดสอบสมมุติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละระดับการศึกษา
ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.22 แสดงผลการเปรีย บเทีย บคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตโดย
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตโดยจําแนกตามระดับการศึกษามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
พิ จ ารณาในองค ป ระกอบการเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่ ต อบสนองต อ ผู เ กี่ ย วข อ งต า งๆ พบว า
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองเพื่อพนักงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.05 และองคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองเพื่อผูบริโภคและเพื่อสังคมไมแตกตางกัน
พิจารณาในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต พบวา ในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต
ดานการสงมอบ ดานขวัญและกําลังใจ ดานสิ่งแวดลอมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
0.05 และในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่เหลือไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.22 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตตาม
ระดับการศึกษาของพนักงาน
ระดับการศึกษา
ผูเกี่ยว
ของ

ต่ํากวา
องคประกอบการ
มัธยมศึกษา
เพิ่มผลผลิตดาน
ตอนปลาย

สูงกวา
ปวส./
ปริญญา
ปริญญา
อนุปริญญา
ตรี
ตรี

Χ

Χ

Χ

Χ

F

Sig.

คุณภาพ

3.89

4.00

4.03

4.09

4.27

0.86

0.49

ตนทุน
เพื่อผู
บริโภค สงมอบ

3.89

4.07

3.87

4.14

4.20

1.18

0.32

3.81

4.12

4.11

4.22

4.33

3.26

0.01*

3.86

4.06

4.00

4.15

4.27

1.91

0.11

ความปลอดภัย

3.94

4.20

4.11

4.10

4.60

1.60

0.18

ขวัญและกําลังใจ

3.73

4.07

4.09

4.00

4.35

2.62

0.04*

คาเฉลี่ยรวม

3.83

4.13

4.10

4.05

4.48

2.40

0.05*

สิ่งแวดลอม

3.87

4.18

4.15

4.29

4.50

2.67

0.03*

จริยธรรม

3.57

3.87

3.68

3.69

3.80

0.94

0.44

3.65

3.97

3.89

3.85

4.08

1.71

0.15

D

Χ

ปวช./ปวท./
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

4.07

4.01

4.08

4.29

2.29

0.06

เพื่อ
พนัก
งาน
เพื่อ
สังคม

PU

คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ยรวม

3.81

* ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

พิจารณาความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชโดย
จําแนกตามระดับการศึกษามีความแตกตางกัน โดยทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD. ผล
การทดสอบเฉพาะในองคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงไวในตารางที่ 4.23

จากตารางที่ 4.23 พิจารณาความแตกตางของความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชโดยจําแนกตามระดับการศึกษา โดยพิจารณาความพึงพอใจของ
พนักงานในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ คือ เพื่อพนักงาน
พบวา
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ความพึงพอใจของพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกับ
ความพึงพอใจของพนักงานที่มีระดับการศึกษาปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับการศึกษา
ปวส./อนุปริญญา และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ความพึงพอใจของพนักงานที่มีระดับการศึกษาปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลายแตกตาง
กับความพึงพอใจของพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่มีความสัมพันธของ
ผูเกี่ยวของเพื่อพนักงานตามระดับการศึกษาเปนรายคูโดยวิธี LSD

เพื่อ
พนัก
งาน

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุม
กลุมที่ กลุมที่
Χ
ที่
1
2
3.87 1
- 0.02*

ปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย

4.18

2

ปวส./อนุปริญญา

4.15

3

ปริญญาตรี

4.29

4

สูงกวาปริญญาตรี

4.50

5

ระดับการศึกษา

PU

ผูเกี่ยว
ของ

-

Sig.
กลุมที่
3

0.05*
0.82
-

กลุมที่
4

กลุมที่
5

0.08
0.50*
0.71
-

0.02*
0.21
0.18
0.12
-

* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

D

จากตารางที่ 4.24 พิจารณาความแตกตางของความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนํา
ระบบการผลิ ต แบบโตโยต า มาใช ใ นองค ป ระกอบของการเพิ่ ม ผลผลิ ต โดยจํ า แนกตามระดั บ
การศึกษา โดยพิจารณาในแตละองคประกอบการเพิ่มผลผลิต ดังนี้

ดานสิ่งแวดลอม พบวา ความพึงพอใจของพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนปลายแตกตางกับความพึงพอใจของพนักงานที่มีระดับการศึกษาปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี และความพึงพอใจของพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีแตกตางกับความพึงพอใจของพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ดานการสงมอบ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนปลายแตกตางกับความพึงพอใจของพนักงานที่มีระดับการศึกษาปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอน
ปลาย, ปวส./อนุปริญญาและปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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ด า นขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ พบว า ความพึ ง พอใจของพนั ก งานที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ํ า กว า
มัธยมศึกษาตอนปลายแตกตางกับความพึงพอใจของพนักงานที่มีระดับการศึกษา ปวช./ปวท./
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรีและระดับสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานสิ่งแวดลอม ดานการสงมอบและดาน
ขวัญและกําลังใจตามระดับการศึกษาเปนรายคูโดยวิธี LSD
Sig.
องคประกอบ
กลุม กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่ กลุมที่
การเพิ่ม
ระดับการศึกษา
Χ
ที่
1
2
3
4
5
ผลผลิตดาน

D
ขวัญและ
กําลังใจ

3.87
4.18
4.15
4.29
4.50
3.81
4.12
4.11
4.22
4.33
3.73
4.07
4.09
4.00
4.35

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

-

0.04*
-

0.08
0.84
-

0.00*
0.49
0.39
-

-

0.02*
-

0.03*
0.93
-

0.00*
0.46
0.43
-

-

0.02*
-

0.02*
0.86
-

0.04*
0.62
0.52
-

PU

สิ่งแวดลอม

สงมอบ

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

* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทดสอบสมมุติฐ านที่ 2.4 ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต แบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละระดับอายุ
ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.25 แสดงผลการเปรีย บเทีย บค าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตและ

0.05*
0.33
0.28
0.50*
0.06
0.45
0.43
0.68
0.04*
0.34
0.39
. 0.23
-
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ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตตามอายุ
ของพนักงาน
อายุ
องคประกอบ
ผูเกี่ยว
ต่ํากวาหรือ
มากกวา
การเพิ่มผลผลิต
F
Sig.
21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป
เทากับ 20 ป
50 ป
ของ
ดาน
Χ

Χ

Χ

คุณภาพ

4.14

3.98

3.96

4.16

4.33

0.99

0.41

ตนทุน
เพื่อ
ผูบริโภค สงมอบ

4.07

4.03

3.92

4.16

4.25

0.65

0.63

4.24

4.02

4.08

4.16

4.22

0.44

0.78

4.15

4.01

3.99

4.16

4.27

0.77

0.55

ความปลอดภัย

4.19

4.01

4.17

4.07

4.50

1.15

0.34

ขวัญและกําลังใจ

4.25

3.92

3.95

4.12

4.17

0.90

0.46

คาเฉลี่ยรวม

4.22

3.96

4.06

4.09

4.33

0.92

0.45

สิ่งแวดลอม

3.93

4.03

4.26

4.13

4.50

1.51

0.20

จริยธรรม

3.86

3.65

3.73

3.76

3.75

0.27

0.90

4.05

3.78

3.84

3.94

3.96

0.57

0.69

4.10

3.95

4.01

4.08

4.25

0.71

0.59

PU

Χ

คาเฉลี่ยรวม

D

เพื่อ
พนัก
งาน
เพื่อ
สังคม

คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ยรวม

Χ

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2.5 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตประสบการณ
ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.26 แสดงผลการเปรีย บเทีย บค าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตและ
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ โดยจําแนกตามประสบการณ พบวา
ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการ
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ตารางที่ 4.26 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตตาม
ประสบการณการทํางาน
ประสบการณ
องคประกอบการเพิ่ม
t
Sig.
ผูเกี่ยวของ
เคย
ไมเคย
ผลผลิตดาน
Χ

Χ

คุณภาพ
ตนทุน
สงมอบ
คาเฉลี่ยรวม

4.07

4.01

0.44

0.66

4.00

4.02

-0.10

0.92

3.98

4.09

-0.75

0.46

4.02

4.04

-0.16

0.87

ความปลอดภัย
ขวัญและกําลังใจ
คาเฉลี่ยรวม

3.98

4.12

-0.87

0.39

3.82

4.00

-1.19

0.24

3.90

4.06

-1.13

0.26

สิ่งแวดลอม
เพื่อสังคม
จริยธรรม
คาเฉลี่ยรวม
คาเฉลี่ยรวม

4.16

4.14

0.13

0.90

3.76

3.70

0.40

0.69

3.79
3.97

3.85
4.01

-0.39
-0.35

0.70
0.73

PU

เพื่อผูบริโภค

D

เพื่อพนักงาน

ทดสอบสมมุติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา
ประสบการณ และขนาดกิจการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ทดสอบสมมุติฐานที่ 3.1 ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา
ประสบการณ และขนาดกิจการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต
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ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.27 พบวา ลักษณะทางประชากรไดแก ระดับของพนักงาน
เพศ อายุ การศึ ก ษา ประสบการณ และขนาดกิ จ การไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05

PU

พิจารณาในแตละองคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ ดังนี้
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองเพื่อผูบริโภค พบวา ลักษณะทางประชากรที่มี
ความสั มพั น ธ กั บความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนําระบบการผลิ ต แบบโตโยต ามาใชใ น
องคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูบริโภค คือ ขนาดของกิจการ อยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองเพื่อพนักงาน พบวา ไมมีลักษณะทางประชากรที่
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
องคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองเพื่อพนักงาน
องค ป ระกอบการเพิ่ มผลผลิตที่ต อบสนองเพื่อสังคม พบวา ลั กษณะทางประชากรที่ มี
ความสั มพั น ธ กั บความพึ ง พอใจของพนัก งานหลัง จากนําระบบการผลิต แบบโตโยต ามาใชใ น
องคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูบริโภค คือ ประสบการณการทํางาน อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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พิจารณาในแตละองคประกอบการเพิ่มผลผลิต ดังนี้
ดานคุณภาพ พบวา ลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตดานคุณภาพ คือ
ระดับของพนักงานและขนาดของกิจการอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ด า นต น ทุ น พบว า ไม มีลัก ษณะทางประชากรที่มี ค วามสัม พัน ธ กับ ความพึ ง พอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตดาน
ตนทุน
ดานการส งมอบ พบว า ลั ก ษณะทางประชากรที่มีความสัมพั นธกับความพึงพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตดานการ
สงมอบ คือ เพศ และระดับของพนักงานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ดานความปลอดภัย พบวา ไมมีลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตดาน
ความปลอดภัย
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ดานขวัญและกําลังใจ มอบ พบวา ลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของพนั ก งานหลั ง จากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใช ใ นองคประกอบของการเพิ่ ม
ผลผลิตดานขวัญและกําลังใจ คือ ประสบการณการทํางานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ด า นจริ ย ธรรม พบว า ลั ก ษณะทางประชากรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตดาน
จริยธรรม คือ ประสบการณการทํางานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ดานสิ่งแวดลอม พบว า ลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพั นธกับความพึ งพอใจของ
พนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตดาน
สิ่งแวดลอม คือ เพศและระดับของพนักงานอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจ
ของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ระดับ ระดับของ ประสบ ประเภทสถาน ขนาด
การศึกษา พนักงาน การณ ประกอบการ กิจการ
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Pearson Chi-Square

อายุ

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

Sig. (2-tailed)

0.01*

0.99

0.40

0.00*

0.10

0.18

0.16

Sig. (2-tailed)

0.77

0.79

0.79

0.46

0.33

0.12

0.35

Sig. (2-tailed)

0.68

0.89

0.16

0.09

0.01*

0.32

0.51

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

คาเฉลี่ยรวม Sig. (2-tailed)

0.45

0.08

0.29

0.06

0.20

0.25

0.35

ผูบริโภค
เพื่อ
พนักงาน

Sig. (2-tailed)

0.73

0.66

0.43

0.10

0.67

0.16

0.03*

Sig. (2-tailed)

0.84

0.99

0.94

0.60

0.61

0.40

0.43

เพื่อสังคม

Sig. (2-tailed)

0.34

0.88

0.22

0.64

0.01*

0.07

0.66

D

สงมอบ
องคประ ความ
กอบการ ปลอดภัย
ขวัญและ
เพิ่ม
ผลผลิต กําลังใจ
จริยธรรม

ผูเกี่ยว
ของ

เพศ

* ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ทดสอบสมมุติฐานที่ 3.2 ลักษณะทางประชากรและลักษณะของสถานประกอบการ ไดแก ระดับ
ของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และขนาดกิจการมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจ
ของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.28 พบวา ลักษณะทางประชากรและลักษณะของสถานประกอบการ
ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และขนาดกิจการไมมีอิทธิพลรวมกัน
ตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
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ตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความมีอิทธิพลรวมของลักษณะทางประชากรและลักษณะของ
สถานประกอบการที่มีตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
Mean
ลักษณะทางประชากรและสถานประกอบการ
df
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 การวิเคราะหสรุปผลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูบริหารหรือพนักงานระดับบริหารถึงความพึง
พอใจจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลิต
จากการสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารของสถานประกอบการจํ า นวน 6 สถานประกอบการ พบว า
ผูบริหารจะใหความพึงพอใจกับผลที่ไดรับทางดานการสงมอบและดานตนทุนที่ลดลง โดยเฉพาะ
สินคาคงคลังที่นอยลง เชน ที่บริษัทหนึ่งใหขอมูลวาจากเดิมตองมีการเก็บสินคาคงคลังสําเร็จรูปไว 2
วันเปนอยางต่ํา ก็สามารถลดลงเหลือ 4 ชั่วโมงตามรอบการดึงของโตโยตา ปจจุบันไมมีการเก็บสินคา
คงคลังสําเร็จรูปเพราะจะผลิตตามรอบการสั่งซื้อของโตโยตา จึงทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนในดาน
สินคาคงคลังไดเปนจํานวนมาก รวมถึงการที่สามารถสงมอบสินคาใหความลูกคาไดตรงตามเวลาที่
ลูกคาตองการทําใหลูกคามีความพึงพอใจเปนอยางมาก โดยจากอดีตบริษัทไมสามารถที่จะเตรียมสินคา
ไดทันเวลากับที่รถรับสงชิ้นสวนจากผูผลิตชิ้นสวน Milk Run จะวิ่งมารับในแตละรอบ ทําใหบริษัท
ตองจัดเตรียมรถเพื่อที่จะนําสินคาที่ยังไมสามารถสงมอบไดนั้นนําไปสงยังบริษัทของลูกคา ซึ่งทําให
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ในขณะที่ในดานของความปลอดภัย ขวัญและกําลังใจนั้น จากการที่นําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชนั้นทําใหพนักงานทุกคนเขาใจสภาวะการทํางานไดโดยไมตองสอบถามหัวหนางานหรือ
ผูบริหาร ตลอดจนสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปญหาขึ้น
รวมถึ ง สภาพการทํ า งานมี ค วามปลอดภั ย มากขึ้ น จากเดิ ม จากการที่ มี ก ารควบคุ ม สภาพหน า งาน
(Worksite Control) และตัวพนักงานก็มีขวัญกําลังใจในการทํางานเพิ่มขึ้นมาก
ซึ่งโดยสรุปแลว ผูบริหารจะใหความพึงพอใจ เรียงตามลําดับ ตาม D C Q S M E E การสง
มอบ ตนทุน, คุณภาพ, ความปลอดภัย, ขวัญและกําลังใจ, สิ่งแวดลอมและจริยธรรมดังตารางที่ 4.29
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ตารางที่ 4.29 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูบริหารหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
จําแนกตามองคประกอบการเพิ่มผลผลิตและผูเกี่ยวของ
รอยละความพึงพอใจ ลําดับที่
คุณภาพ
81.21
3
ตนทุน
89.83
2
การสงมอบ
89.95
1
องคประกอบการเพิ่ม
ความปลอดภัย
76.89
4
ผลผลิต
ขวัญและกําลังใจ
75.53
5
สิ่งแวดลอม
71.54
6
จริยธรรม
70.25
7
เพื่อผูบริโภค
87.00
1
ผูเกี่ยวของ
เพื่อพนักงาน
76.21
2
เพื่อสังคม
70.90
3

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในบทนี้ ผูวิ จั ย จะกล า วโดยสรุ ปถึ งวัตถุ ประสงคข องการวิ จัย วิธีดํา เนิ น การวิจัย สรุ ป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
ตอระบบการผลิตแบบโตโยตาในดานองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต: กรณีศึกษากรุงเทพและ
ปริมณฑล ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ 3 ประการคือ
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1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
ดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิต
2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตในแตละลักษณะทางประชากร
ได แ ก ระดั บ ของพนั ก งาน เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ ขนาดกิ จ การและ
ประเภทของสถานประกอบการ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธและความมีอิทธิพลรวมกันระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก
ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ ขนาดกิจการและประเภทของสถาน
ประกอบการที่มีตอ ความความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต แบบ
โตโยตามาใช

เครื่องมือที่ใชวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ชุด คือ
ชุด ที่ 1 แบบสอบถามสํา หรับกลุมตัว อยางที่เ ปน พนักงานระดับหัวหนางานและระดับ
ปฏิบัติการ แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ระดับของพนักงานและประสบการณ
การทํางาน และแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช
ชุดที่ 2 แบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยคําถามจะเปนคําถามแบบเปดสําหรับการสัมภาษณผูบริหารของสถาน
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนผูบริหาร, พนักงานในระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน
และพนักงานในระดับปฏิบัติการซึ่งทําการเก็บขอมูลจากบริษัทที่เขารวมโครงการพัฒนาระบบการ
ผลิตแบบโตโยตาของสถาบันยานยนต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
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5.1 สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยไดแยกออกเปน 3 ตอนดังตอไปนี้
5.1.1 ขอมูลสวนบุคคล และลักษณะกิจการของกลุมผูตอบแบบสอบถาม
ขนาดกิจการจําแนกและประเภทของสถานประกอบการ จากขอมูลที่รวบรวมจํานวน 25
สถานประกอบการ สวนใหญเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนรอยละ 68.00 รองลงมาเปนอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนตรอยละ 32.00 จําแนกตามขนาดกิจการ พบวา ในกิจการขนาดเล็ก สวนใหญเปน
อุตสาหกรรมสนับสนุนรอยละ 75.00 รองลงมาเปนอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตรอยละ 25.00 ใน
กิจการขนาดกลาง สวนใหญเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนรอยละ 55.56 รองลงมาเปนอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนตรอยละ 44.44 และในกิจการขนาดใหญ สวนใหญเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนรอย
ละ 75.00 รองลงมาเปนอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตรอยละ 25.00
ระดั บ ของพนั กงาน ส ว นใหญ เ ป น พนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารร อ ยละ 57.00 และเป น
พนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 43.00
ระดับการศึกษา สวนใหญจะมีการศึกษาระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 30.06
รองลงมามีก ารศึ ก ษาต่ํ า กว า มั ธยมศึ ก ษาตอนปลายรอ ยละ 25.15 การศึ ก ษาระดับ ปวช./ปวท./
มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 23.31 การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญารอยละ 18.40 และการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 3.07
ระดับการศึกษาและระดับของพนักงาน ในระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา 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/ผูควบคุมงานทั้งหมด
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ประสบการณการทํางาน พนักงานที่เคยมีประสบการณมากอน สวนใหญเปนพนักงาน
ระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 68.42 และพนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 31.58 พนักงาน
ที่ไมเคยมีประสบการณมากอนสวนใหญเปนพนักงานระดับปฏิบัติการรอยละ 60.14 และพนักงาน
ระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานรอยละ 39.86

PU

5.1.2 สรุปผลขอมูลความคิดเห็นของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม ขนาดกิจการและระดับของพนักงาน
ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
ดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูงโดยเรียงลําดับตามความพึงพอใจของ
พนักงาน ลําดับที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม ลําดับที่ 2 คือ ดานความปลอดภัย ลําดับที่ 3 คือ ดานการสง
มอบ ลําดับที่ 4 คือ ดานตนทุนและดานคุณภาพ ลําดับที่ 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ ลําดับที่ 7 คือ
ดานจริยธรรม ซึ่งหากพิจาณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อพนักงานเปน
ลําดับที่ 1 รองลงมาลําดับที่ 2 คือองคประกอบเพื่อผูบริโภคและลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม
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จําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูง โดย
เรียงลําดับตามความพึงพอใจของพนักงาน ลําดับที่ 1 คือ ดานความปลอดภัย ลําดับที่ 2 คือ ดาน
สิ่งแวดลอม ลําดับที่ 3 คือ ดานการสงมอบและดานคุณภาพ ลําดับที่ 5 คือ ดานขวัญและกําลังใจ
ลําดั บที่ 6 คื อ ด า นต น ทุ น และลํ าดับที่ 7 คือ ดา นจริยธรรม ซึ่ ง หากพิ จ าณาความพึ ง พอใจของ
พนักงานในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานให
ความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อพนักงานเปนลําดับที่ 1 รองลงมาลําดับที่ 2 คือเพื่อผูบริโภคและ
ลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม
อุตสาหกรรมสนับสนุน ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูง โดยเรียงลําดับ
ตามความพึงพอใจของพนักงาน ลําดับที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม ลําดับที่ 2 คือ ดานสงมอบ ลําดับที่ 3
คือ ดานตนทุน ลําดับที่ 4 คือ ดานความปลอดภัย ลําดับที่ 5 คือ ดานคุณภาพ ลําดับที่ 6 คือ ดานขวัญ
และกําลังใจ ลํ า ดั บ ที่ 7 คื อ ด า นจริ ย ธรรม ซึ่ ง หากพิ จ าณาความพึ ง พอใจของพนั ก งานใน
องคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจ
กับองคประกอบเพื่อผูบริโภค เปนลําดับที่ 1 รองลงมาลําดับที่ 2 คือ เพื่อพนักงานและลําดับที่ 3 คือ
เพื่อสังคม
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จําแนกตามขนาดกิจการ
กิจการขนาดเล็ก ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูง โดยเรียงลําดับตาม
ความพึงพอใจของพนักงาน ลําดับที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม ลําดับที่ 2 คือ ดานสงมอบลําดับที่ 3 คือ
ดานความปลอดภัย ลําดับที่ 4 คือ ดานตนทุน ลําดับที่ 5 คือ ดานคุณภาพ ลําดับที่ 6 คือ ดานขวัญ
และกํ า ลั ง ใจ ลํ า ดั บ ที่ 7 คื อ ด า นจริ ย ธรรม ซึ่ ง หากพิ จ าณาความพึ ง พอใจของพนั ก งานใน
องคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจ
กับองคประกอบเพื่อผูบริโภค เปนลําดับที่ 1 รองลงมาลําดับที่ 2 คือ เพื่อพนักงานและลําดับที่ 3 คือ
เพื่อสังคม
กิจการขนาดกลาง ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูง โดยเรียงลําดับ
ตามความพึงพอใจของพนักงาน ลําดับที่ 1 คือ ดานความปลอดภัย ลําดับที่ 2 คือ ดานสงมอบ ลําดับ
ที่ 3 คือ ดานขวัญและกําลังใจ สิ่งแวดลอมและคุณภาพ ลําดับที่ 6 คือ ดานตนทุน ลําดับที่ 7 คือ ดาน
จริ ย ธรรม ซึ่ ง หากพิ จ าณาความพึ ง พอใจของพนั ก งานในองค ป ระกอบของการเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่
ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อพนักงานเปน
ลําดับที่ 1 รองลงมาลําดับที่ 2 คือเพื่อผูบริโภคและลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม
กิจการขนาดใหญ ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูง โดยเรียงลําดับ
ตามความพึงพอใจของพนักงานลําดับที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม ลําดับที่ 2 คือ ดานความปลอดภัย
ลําดับที่ 3 คือ ดานคุณภาพ ลําดับที่ 4 คือ ดานสงมอบ ลําดับที่ 5 คือ ดานตนทุน ลําดับที่ 6 คือ ดาน
ขวัญและกําลังใจ ลําดับที่ 7 คือ ดานจริยธรรม
ซึ่งหากพิจาณาความพึงพอใจของพนักงานใน
องคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานใหความพึงพอใจ
กับองคประกอบเพื่อผูบริโภค เปนลําดับที่ 1 รองลงมาลําดับที่ 2 คือ เพื่อพนักงานและลําดับที่ 3 คือ
เพื่อสังคม

จําแนกตามระดับของพนักงาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับคอนขางสูง โดย
เรียงลําดับตามความพึงพอใจของพนักงานลําดับที่ 1 คือ ดานความปลอดภัย ลําดับที่ 2 คือ ตนทุน
และดานสิ่งแวดลอม ลําดับที่ 4 คือ ดานการสงมอบ ดานคุณภาพและดานขวัญและกําลังใจ
ลําดับที่ 7 คือ ดานจริยธรรม ซึ่งหากพิจาณาความพึงพอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพิ่ม
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พนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนํา
ระบบการผลิ ต แบบโตโยต า มาใช ใ นแต ล ะด า นขององค ป ระกอบการเพิ่ ม ผลผลิ ต อยู ใ นระดั บ
คอนขางสูง โดยเรียงลําดับตามความพึงพอใจของพนักงานลําดับที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม ลําดับที่ 2
คือ ดานตนทุน ลําดับที่ 3 คือ ดานคุณภาพและดานการสงมอบ ลําดับที่ 5 คือ ดานความปลอดภัย
ลําดับที่ 6 คือ ดานขวัญและกําลังใจ ลําดับที่ 7 คือ ดานจริยธรรม ซึ่งหากพิจาณาความพึง
พอใจของพนักงานในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา
พนักงานใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อผูบริโภค เปนลําดับที่ 1 รองลงมาลําดับที่ 2 คือ เพื่อ
พนักงานและ เพื่อสังคม
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5.1.3 สรุปผลขอมูลความคิดเห็นของผูบริหารสถานประกอบการ
ผูบริหารสถานประกอบการ มีความพึงพอใจจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิต เรียงตามลําดับความพึงพอใจ ลําดับที่ 1 คือ การสง
มอบ ลําดับที่ 2 คือ ตนทุน ลําดับที่ 3 คือ คุณภาพ ลําดับที่ 4 คือ ความปลอดภัย ลําดับที่ 5 คือ ขวัญ
และกําลังใจ ลําดับที่ 6 คือ สิ่งแวดลอม และลําดับที่ 7 คือ จริยธรรม พิจารณาความพึงพอใจของ
ผูบริหารในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา ใหความพึง
พอใจกับองคประกอบเพื่อผูบริโภค เปนลําดับที่ 1 รองลงมาลําดับที่ 2 คือ เพื่อพนักงานและ เพื่อ
สังคม
5.1.4 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
1. ความพึ ง พอใจของพนั ก งานหลั ง จากนํ า ระบบการผลิต แบบโตโยต า มาใช ใ นแต ล ะ
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของสถานประกอบการ
2. ความพึ ง พอใจของพนั ก งานหลั ง จากนํ า ระบบการผลิต แบบโตโยต า มาใช ใ นแต ล ะ
องคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละลักษณะของพนักงาน
3. ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และ
ขนาดกิจการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต

ทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
แตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของ
สถานประกอบการ
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ทดสอบสมมุติฐ านที่ 1.1 ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต แบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละขนาดกิจการ
จากผลการทดสอบ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิต แบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตโดยจําแนกตามขนาดกิจการ พบวา ไม
มีความแตกตางกันในแตละขนาดของกิจการ ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน
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ทดสอบสมมุติฐ านที่ 1.2 ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต แบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละประเภทของสถาน
ประกอบการ
จากผลการทดสอบ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิต แบบ
โตโยต า มาใช ใ นแต ล ะด า นขององค ป ระกอบการเพิ่ ม ผลผลิ ต โดยจํ า แนกตามประเภทของ
อุตสาหกรรม พบวา ในภาพรวมไมมีความแตกตางกันในแตละประเภทของสถานประกอบการ
ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน

D

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
แตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละลักษณะของพนักงาน
ทดสอบสมมุติฐ านที่ 2.1 ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต แบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละเพศของพนักงาน
จากผลการทดสอบ พบวา ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตไมแตกตางกันในแตละเพศของ
พนักงาน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ทดสอบสมมุติฐ านที่ 2.2 ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต แบบ
โตโยต า มาใช ใ นแต ล ะด า นขององค ป ระกอบการเพิ่ ม ผลผลิ ต แตกต า งกั น ในแต ล ะระดั บ ของ
พนักงาน
จากผลการทดสอบ พบวา ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตมีความแตกตางกันในแตละระดับ
ของพนักงาน ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
ทดสอบสมมุติฐ านที่ 2.3 ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต แบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละระดับการศึกษา
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จากผลการทดสอบ พบวา ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตไมมีความแตกตางกันในแตละ
ระดับการศึกษาของพนักงาน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ทดสอบสมมุติฐ านที่ 2.4 ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต แบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตละระดับอายุ
จากผลการทดสอบ พบวา ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตไมมีความแตกตางกันในแตละ
ระดับอายุของพนักงาน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ทดสอบสมมุติฐ านที่ 2.5 ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต แบบ
โตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตแตกตางกันในแตประสบการณ
จากผลการทดสอบ พบวา ความพึง พอใจของพนัก งานหลัง จากนํา ระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตไมมีความแตกตางกันในแตละ
ประสบการณการทํางานของพนักงาน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน

D

ทดสอบสมมุติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา
ประสบการณ และขนาดกิจการมีความสัมพันธและมีอิทธิพลรวมกันตอความพึงพอใจของพนักงาน
หลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ทดสอบสมมุติฐานที่ 3.1 ลักษณะทางประชากร ไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ
การศึกษา ประสบการณ และขนาดกิจการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจาก
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ผลการทดสอบ พบวา ลักษณะทางประชากรไดแก ระดับของพนักงาน เพศ อายุ การศึกษา
ประสบการณ และขนาดกิจการไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต
ทดสอบสมมุติฐานที่ 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
การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตตอระบบการ
ผลิตแบบโตโยตาในองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต: กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล สามารถ
นําผลการวิจัยมาอภิปราย ไดดังนี้
1 ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละ
ดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิต ลําดับที่ 1 คือ ดานสิ่งแวดลอม ลําดับที่ 2 คือ ดานความ
ปลอดภัย ลําดับที่ 3 คือ ดานการสงมอบ ลําดับที่ 4 คือ ดานตนทุนและดานคุณภาพ ลําดับที่ 6 คือ
ดานขวัญและกําลังใจ ลําดับที่ 7 คือ ดานจริยธรรม ซึ่งสามารถอธิบายไดวาทําไมพนักงานจึงให
ความพึงพอใจกับดานสิ่งแวดลอมเปนอันดับ 1 และความปลอดภัยเปนอันดับ 2 อันเนื่องจากใน
ขั้นตอนของการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชนั้นสิ่งที่สําคัญอันดับแรก คือขั้ นตอนการ
ควบคุมสภาพการทํางานหนางาน (Work Site Control ) ซึ่งเปนการปรับปรุงขั้นแรกของการดําเนิน
กิจกรรมการผลิตแบบโตโยตา เพื่อใหเกิดความพรอมและสามารถรับรูถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น ดวย
การควบคุมสภาพการทํางานหนางานใหสามารถ รูเขาใจ และแกไขปญหาไดอยางทันถวงที โดย
จัดทําใหสภาพการทํางานสามารถควบคุมไดดวยสายตา (Visual Control) โดย จะประกอบดวยการ
ตรวจสอบสภาพการทํางานทั้งหมด 7 หัวขอใหญ คือ 2ส (สะสาง-สะดวก), ความปลอดภัย, สราง
คุณภาพเขาไปในกระบวนการ, การควบคุมดูแลเงื่อนไขการใชงานของอุปกรณเครื่องจักร, การ
ควบคุมการผลิต, การควบคุมการจัดสงและการควบคุมกําลังคน ซึ่งในขั้นตอนนี้พนักงานจะพบวา
สภาพแวดลอมของการทํางานถูกปรับปรุงใหดีขึ้น และสถานที่ทํางานที่นาทํางานมากขึ้น รวมถึง
เปนการเพิ่มการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานของเครื่องจักรและเพิ่ม
ความปลอดภัยในการทํางานทุกขั้นตอนการทํางาน จึงเปนเหตุผลที่พนักงานใหความพึงพอใจกับ
ด า นสิ่ ง แวดล อ มเป น อั น ดั บที่ 1 และด า นความปลอดภัย เปน อัน ดั บที่ 2 ส ว นลํ า ดั บ ที่ 3 และ 4
พนักงานสวนใหญจะพึงพอใจในดานการสงมอบที่เปนอันดับที่ 3 และดานตนทุนและดานคุณภาพ
เปนอันดับที่ 4
ในขณะที่ถาเปนผูบริหารจะใหความพอใจกับองคประกอบการเพิ่มผลผลิตดานการสงมอบ
เปนอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ดานตนทุน และดานคุณภาพ เนื่องจากระบบการผลิตแบบโตโยตาเปน
ระบบการผลิตที่เนนการผลิตตามความตองการของลูกคา ดังนั้นในการนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชจะเริ่มยอนกลับจากลูกคาหรือกระบวนการสุดทาย คือ กระบวนการจัดสงสินคาให
ลูกคาแลวยอนกลับไปยังกระบวนการกอนหนาไปเรื่อย เพื่อใหเกิดระบบการดึง (Pull System)ใน
ขั้นตอนตอๆ ไป จะอยูในขั้นตอนแรกของการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ขั้นตอนการ
ควบคุมสภาพการทํ างานหนางาน ในหัว ขอของการควบคุมการจั ดสง โดยสิ่งแรกที่ตองทํ าคือ
กําหนดเวลาการจัดเตรียมสินคา (Staging) และการจัดสง (Shipping) (แผนภาพไดอะแกรม) แลว
จัดแบงพื้นที่จัดเตรียมงาน (Staging area) ตามเสนทาง ตามความสะดวกในการทํางาน และทําใหดู
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2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดาน
ขององคประกอบการเพิ่ มผลผลิต ไมแ ตกตางกัน ในแตละขนาดกิ จการและประเภทของสถาน
ประกอบการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ผองใส เพ็ชรรักษและศิรัตน แจงรักษสกุล (2553) ใน
การศึกษาการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเฉพาะกลุมกลุม
ผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบและผลที่ไดรับ พบวา ผลที่ไดรับในดานคุณภาพ ตนทุน
และการสงมอบ จากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตาในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไมตางกัน
ในแตละกลุ มของการผลิ ต และขนาดของกิจการ ซึ่งผูวิจัย จึงคาดวาเนื่องจากผลที่ไดรับนั้นไม
แตกตางกัน จึงสงผลใหความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
แตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตไมแตกตางกันในแตละขนาดกิจการและประเภทของ
สถานประกอบการ
3 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดาน
ขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตไมแตกตางกันในแตละเพศของพนักงาน แตมีความแตกตางกันใน
แตละระดับของพนักงาน ในดานความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตไมแตกตางกันในแตละเพศของพนักงาน
มีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ภาณุวัฒน ตันอารีย (2553) ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของพนักงานตอการนําระบบซันซิสเต็มมาใชในการทํางานของบริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งผลการวิจัยพบวา ตัวแปรเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลคือ เพศ อายุ อายุงาน
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และความรูความเขาใจ เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับกับความ
พึงพอใจตอระบบซันซิสเต็มไมแตกตางกัน และในดานความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละดานขององคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่แตกตางกันในแต
ละระดับของพนักงาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ พีรดิศ กาญจนวงศ (2552) ในการศึกษาความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งพบวา พนักงานที่มี
ตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมแตกตางกัน
4 ลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ระดับการศึกษา และระดับของพนักงาน สอดคลองกับผลการวิจัย
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5. องคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูเกี่ยวของตางๆ พบวา พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อพนักงานเปนลําดับที่ 1 รองลงมาลําดับที่ 2 คือเพื่อ
ผูบริโภคและลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม และพนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน ใหความพึง
พอใจกับองคประกอบเพื่อผูบริโภค เปนลําดับที่ 1 รองลงมาลําดับที่ 2 คือ เพื่อพนักงานและ เพื่อ
สังคม และในระดับผูบริหารนั้นก็ใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อผูบริโภคเปนลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2 คือ เพื่อพนักงานและลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม ซึ่งสอดคลองกับ บรรจง จันทมาศ (2546) ที่
ไดกลาวไววา องคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ดีนั้น มีอยู 7 ประการ คือ QCDSMEE ซึ่งสงผลให
เกิ ด การเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่ ยั่ ง ยื น และมี คุ ณ ธรรม เพราะองค ป ระกอบเหล า นี้ ไ ด ส นองตอบต อ ลู ก ค า
สนองตอบตอพนักงาน และสนองตอบตอสังคมดังนี้ คือ การสนองตอบตอลูกคาที่หนวยงานตอง
ปฏิบัติ คือ ดานคุณภาพ ดานตนทุน และการสงมอบเปนองคประกอบ การสนองตอบตอพนักงานที่
หนวยงานตองปฏิบัติ คือ ดานความปลอดภัย และขวัญกําลังใจในการทํางานเปนองคประกอบ และ
การสนองตอบตอสังคมที่หนวยงานตองปฏิบัติ คือ ดานสภาพแวดลอม และจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ ซึ่งระบบการผลิตแบบโตโยตานั้นมุงหวังวิธีการผลิตที่สมเหตุสมผล คือ ผลิตในปริมาณ เวลา
และสิ่งที่ลูกคาตองการและสอดคลองตามแนวคิดในการขจัดความสูญเปลาใหหมดสิ้นไป ประกอบ
กับผูบริหารของสถานประกอบการจะใหความสําคัญกับตนทุน การสงมอบและความสามารถใน
การตอบสนองที่รวดเร็วเปนอยางมาก จึงสงผลใหพนักงานในระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงานจนถึง
ผูบริหารระดับสูงจะใหความสําคัญกับองคประกอบของการเพิ่มผลผลิตที่ตอบสนองตอผูบริโภค
กอนเปนอันดับแรก และเมื่อผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชเปนที่นาพอใจ
ก็จะใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อผูบริโภค เปนลําดับที่ 1 รองลงมาลําดับที่ 2 คือ เพื่อ
พนักงานและ เพื่อสังคม ในขณะที่ตัวพนักงานเองนั้นจะใหความสําคัญกับองคประกอบเพื่อตัว
พนักงานเองกอน ซึ่งถาระบบการผลิตแบบโตโยตานั้นสามารถตอบสนองกับสิ่งที่พนักงานเอง
ตองการได พนักงานก็จะใหความพึงพอใจกับองคประกอบเพื่อตัวพนักงานเปนอันดับที่ 1 แลวรอง
ลงจึงใหความสําคัญกับองคประกอบเพื่อผูบริโภคและลําดับที่ 3 คือ เพื่อสังคม
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5.3 ขอเสนอแนะ
1. ควรจะมีการวิจัยในลักษณะเดียวกันแตเปนสถานประกอบการที่มีการนําระบบการผลิต
แบบลีนมาใชในสถานประกอบการ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางระบบการผลิตที่คลายคลึงกัน
2. ควรจะมีการวิจัยศึกษาถึงสภาพปญหาในการดําเนินการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใชในระดับของพนักงานที่แตกตางกัน
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ก. แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตตอระบบการผลิต
แบบโตโยตาในดานองคประกอบของการเพิ่มผลผลิต: กรณีศึกษากรุงเทพและปริมณฑล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถามและลักษณะของโรงงาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองสี่เหลี่ยมตามสถานะภาพใหตรงกับสภาพความเปนจริง
หรือใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด เพียงขอเดียว (ยกเวนระบุ: อื่นๆ)
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
21-30 ป

31-40 ป

PU

ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป
มากกวา 50 ป
3. ระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส./อนุปริญญา

ปวช./ปวท./มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

5. บริษัทของทานนําระบบการผลิตแบบโตโยตา TPS มาใชเปนระยะเวลา

D

41-50 ป

ป

6. ระยะเวลาทํางานที่บริษัทแหงนี้

ป

7. ระดับของพนักงาน
พนักงานระดับปฏิบัติการ

พนักงานระดับหัวหนางาน/ผูควบคุมงาน

8. ทานเคยทํางานในบริษัททีม่ ีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตามากอนหนาบริษทั นี้หรือไม
เคย เปนเวลา.............. ป
ไมเคย

99

แบบสอบถามตอนที่ 2 ความพึงพอใจของพนักงานหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
สูง
ความพึงพอใจในดาน

7

D

8
9
10

ปรับปรุงคุณภาพของงานและผลิตภัณฑใหดีขึ้น
ลดการสงคืนสินคาเนื่องจากปญหาคุณภาพ
ปรับปรุงระบบกระบวนการตรวจสอบคุณภาพใหดีขึ้น
ปรับปรุงสภาพแวดลอมของการทํางานใหดีขึ้น
ปรับปรุงสถานที่ทํางานใหนาทํางานมากขึ้น
ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่กอ ใหเกิดมลภาวะนอยลง
กวาเดิม
เพิ่มความยุติธรรมตอการจายคาตอบแทนและ
ผลประโยชนแกพนักงานอยางถูกตองและเปนธรรม
ปรับปรุงระบบขนยาย ขนสงวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ ใหดีขึ้น
เพิ่มความสามารถในการสงมอบสินคาที่ตรงเวลา
ลดเวลาในการคอยงานนอยลง เชน รอวัตถุดบิ สําหรับการ
ผลิต
เพิ่มการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานของเครื่องจักร
เพิ่มความปลอดภัยในการทํางานทุกขั้นตอนการทํางาน
เพิ่มความรวมมือและรวมแรงใจของพนักงานในบริษัท
เพิ่มความรูสึกมั่นใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท
เพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท
ปรับปรุงวิธีการทํางาน ใหสะดวก งายตอการทํางาน
ลดของเสียในกระบวนการทํางาน และกระบวนการผลิต
ลดคาใชจายในดานตางๆ เชน วัสดุสิ้นเปลือง การซอม
บํารุง ฯลฯ

11
12
13
14
15
16
17
18
19

e

PU

1
2
3
4
5
6

(5)
q
q
q
e
e

e
d
d

d
s
s
s
m
m
m
e
e
c

ระดับความคิดเห็น
คอนขาง ปาน คอนขาง
สูง
กลาง
ต่ํา
(4)
(3)
(2)

ต่ํา
(1)
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ข. แบบสอบถามสัมภาษณความพึงพอใจผูบ ริหารที่มีตอระบบการผลิตแบบโตโยตา
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ตําแหนง
อายุงาน
ลักษณะงานทีร่ ับผิดชอบ

PU

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่ไดจากการนําระบบการผลิตโตโยตามาใช
1. เหตุผลที่นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการ

D

2. ทานคิดวาสามารถนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการของทาน
ประสบความสําเร็จในระดับใด (ตอบเปน %) ผลที่ไดรับเปนอยางไรบาง (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
ความพึงพอใจ %

PU

องคประกอบการเพิ่มผลผลิต
คุณภาพ
ตนทุน
การสงมอบ
ความปลอดภัย
ขวัญและกําลังใจ
สิ่งแวดลอม
จริยธรรม
มุมมองของลูกคา
มุมมองของพนักงาน
มุมมองของสังคม

D

องคประกอบการเพิ่มผลผลิตที่
ตอบสนองตอ
ลูกคา
พนักงาน
สังคม

ความพึงพอใจ %

ลําดับที่

ลําดับที่
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