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ในการทําวิจัยครั้งนี้ ไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากทานผูบริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ที่ใหโอกาสในการทํางานโดยใหทุนอุดหนุนจนสามารถดําเนินการวิจัยไดสําเร็จเรียบรอยดวยดี
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานรองศาสตราจารย ดร.สรชัย พิศาลบุตร ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝายวิจัยและ
วิทยบริการ ที่ไดใหความกรุณาสนับสนุน ชวยเหลือทั้งดานความรู โอกาสและกําลังใจ ตลอดจนให
ขอเสนอแนะอันเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลงได
ขอกราบขอบพระคุณ ทานรองศาสตราจารย ดร.อุปถั มภ สายแสงจั นทร คณบดี ค ณะ
บริ หารธุรกิจ ที่ได ใ ห ก ารสง เสริม การทํ า วิ จั ยนี้ พร อ มทั้ งรว มใหค วามเห็ น อั น เป น ประโยชน
ขอขอบคุณอาจารยวันเพ็ญ พินเผือก รองผูอํานวยการฝายบริหารศูนยวิจัย รวมทั้งนักวิจัยและบุคล
การศูนยวิจัย ที่ชวยอํานวยความสะดวกในทุกๆ ดาน ทํา ใหก ารดําเนินงานตา งๆ สามารถเปนไป
อยางราบรื่นตลอดเสนทางของการทํางาน
และสุดทาย งานวิจัยครั้งนี้จะสําเร็จลงมิได หากไมไดรับการสนับสนุนจากคณะผูบริหาร
ของสถานประกอบการที่ ไ ด ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการให ข อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ แ ละตอบ
แบบสอบถาม
ผองใส เพ็ชรรักษ
ศิรัตน แจงรักษสกุล
ธันวาคม 2553
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาวาผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ชิ้น ส วนยานยนตในกลุมผลิตภัณ ฑ โครงรถ ตั ว ถั ง และส วนประกอบมี ค วามรู ความเข า ใจถึ ง
ความสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตาในระดับใดและมีผูนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
มากนอยเพียงใด 2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุม
ผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ ตัดสินใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 3) เพื่อ
ศึกษาถึงปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง
และสวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 4) เพื่อศึกษาผลที่ไดจากการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และ
สวนประกอบ
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่เปนสมาชิกของสมาคมชิ้นสวนยานยนต
กลุมผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถังและสวนประกอบ ซึ่งแบงออกตามประเภทของชิ้นสวนได 40 กลุม
ผลิตภัณฑ จํานวนทั้งหมด 470 ราย 186 บริษัท ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากผูผลิตชิ้นสวน
ยานยนตจํานวน 48 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม และวิเคราะหขอ มูลโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบสมมติฐานไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้
1. การรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตา ในเรื่องการรูจักระบบการผลิตแบบโตโยตา
เรื่องแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตาและเรื่องผลที่ไดรับจากการนํา ระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ในกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิ ต
แบบโตโยตา พบวา มีระดับการรับรูที่ระดับคอนขางมากในทุกๆ เรื่อง กลุมที่ไมมีการจัดทําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามีระดับการรับรูที่ระดับปานกลางในทุกๆ เรื่อง
2. ปจจัยที่มีผลตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 5 อันดับแรกคือ ลําดับที่ 1 ลูกคา
ใหความสํา คัญอยางตอเนื่องกับเรื่องคุณภาพ ตนทุนและการสงมอบที่ตรงเวลา ลําดับที่ 2 ความ
คาดหวังของลูกคาที่มีตอสินคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ลําดับที่ 3 ความจําเปนในการทําใหกระบวนการ
ทํางานเปนมาตรฐานเพื่อใหไดผลลัพธตามที่คาดหวัง ลําดับที่ 4 ความจําเปนในการแขงขันคูแขงขัน
รายอื่นๆ และลําดับที่ 5 ผูบริหารระดับสูงที่ตองการใหทําการผลิตแบบโตโยตา
3. เหตุผลที่ไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช อันดับที่ 1 คือ ลูกคาไมไดกําหนด
วาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา, ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโต
โยตา และ บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอ มที่ จะนํ าระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใช
อันดับที่ 2 คือ ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไรและขาดบุคลากรระดับบริหาร
ที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
จากเหตุผลขางตน เมื่อพิจารณาตามขนาดของกิจการ โดยในกิจการขนาดเล็ก ไดใหเหตุผล
คือ ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา , ไมมีแ รงจูงใจในการนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช, การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความไมพรอมที่จะจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา ในกิจการขนาดกลาง มีเหตุผล 3 อัน ดับ อันดับที่ 1 คือ ลูกคา ไมได
กํา หนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา อันดับที่ 2 คือ นโยบายของผูบริหารไมไดกํา หนดวา
จะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตาและบุคลากรภายในองคกรยังไมมีค วามพรอมที่จะนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช อันดับที่ 3 คือ องคกรยังไมพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใช, บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตาและการขาดเงินทุน งบประมาณ และใน
กิจการขนาดใหญ มีเหตุผล 3 อันดับ คือ อันดับที่ 1 ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบ
การผลิตแบบโตโยตา อันดับที่ 2 คือ การถูกเรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่จะจัดทําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา , ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีค วามรู ความสามารถ และความไมพรอมของ
องคกร อันดับที่ 3 คือ ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา , กระบวนการผลิตที่ไม
เหมาะสมกับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
II

4. ผลที่ไดรับ และความพึงพอใจจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ผลที่ไดรับใน
ดานคุณภาพเพิ่มขึ้น 5.1 - 10 % ความพึงพอใจ 81.21 % ผลที่ไดรับในดานตนทุนลดลง 10.1 - 15 %
ความพึงพอใจ 89.83 % และผลที่ไดรับในดานเวลาในการสงมอบลดลง 10.1 - 15 % ความพึงพอใจ
89.95 % โดยจําแนกตามขนาดกิจการ พบวา ในกิจการขนาดเล็ก ผลที่ไดรับมากที่สุด คือ ดานเวลา
ในการสงมอบ รองลงมาคือดานตนทุน และดานคุณภาพ ในกิจการขนาดกลาง ผลที่ไดรับมากที่สุด
คือ ดานคุณภาพและเวลาในการสงมอบ รองลงมาคือดานตนทุน ในกิจ การขนาดใหญ ผลที่ไดรับ
มากที่สุด คือ ดานเวลาในการสงมอบ รองลงมาคือ ดานคุณภาพและตนทุน
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Abstract

PU

The objectives of the research are:
1) To study enterprises producing frame, body and component for automobile in the
Autoparts Industry with respect to background of recognition affecting how important of
TPS, including level of implementation
2) To study what factors affecting decision to implement TPS of enterprises producing
frame, body and component for automobile in the Autoparts Industry
3) To study what factors affecting decision to not implement TPS of enterprises producing
frame, body and component for automobile in the Autoparts Industry
4) To study results after implementing TPS of enterprises producing frame, body and
component for automobile in the Autoparts Industry

This study is to examine auto-part manufacturers who are the members of Thai Auto-part
Manufacturers Association in group of frame, body and component which can be classified into
40 subgroups with 470 manufacturers (186 companies). The Researchers can finally collect 48
manufacturers. The researching tool comprises questionnaire and software program so called
SPSS for data analysis. The statistics in this research consist of percentage, arithmetic mean,
standard deviation, one-way ANOVA and hypothesis test with level of significance at 0.05.
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The consequences can be concluded as follows:
1. The study of TPS perception in terms of TPS recognition regarding concept and its
benefits for TPS implementation has shown that manufacturers with implementation
have fairly high level of TPS perception while others with no implementation have
medium level of TPS perception.
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2. The first 5 priorities affecting TPS implementation are:
 Quality, cost and on-time delivery required by customer continuously
 More product expectation from customer
 Necessity for standard process for expected result
 Necessity to compete competitor
 Need from top manager
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3. The reasons to not implement TPS are:
 No requirement from customer and lack of knowledge and readiness from
employee
 How to implement and lack of top manager who understands TPS
Furthermore, in terms of enterprise size with respect to not implement TPS, it can be
categorized as follows:
- Small size: The reason is no requirement from customer, lack of motivation,
lack of any employee who has knowledge and expertise and lack of readiness to
implement.
- Medium size: The first reason is no requirement from customer. The second one
is no policy from top manager as well as no readiness from employee. The third
one is related to no readiness from enterprise itself, lack of knowledge from
employee and lack of capital budget.
- Large size: The first reason is lack of any employee who understands TPS. The
second one concerns with no time due to quantities of order to produce, lack of
top manager who has knowledge and expertise and no readiness from enterprise
V

itself. The last one is no requirement from customer and no match between
current process and TPS.
4. Results and satisfaction after implementing TPS are as follows:
 5.1 – 10% of quality increase with 81.21% satisfaction
 10.1 – 15% of cost decrease with 89.83% satisfaction
 10.1 – 15% of delivery time reduction with 89.95% satisfaction
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In addition, in terms of enterprise size with respect to result of implementation, it can be
categorized as follows:
- Small size: The most affected result is delivery time. Cost comes second while
quality comes third.
- Medium size: The most affected result is quality and delivery time while cost
comes second.
- Large size: The most affected result is delivery time while quality and cost come
second and third, respectively.
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บทที่ 1
บทนํา
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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
อุตสาหกรรมยานยนตของไทยไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน จน
ไทยกลายเปนฐานการผลิตรถปกอัพขนาด 1 ตัน ที่ใหญที่สุดของโลก และยังสามารถสงออกไปจําหนาย
กวา 139 ประเทศทั่วโลก หนวยงานภาครัฐและเอกชนตั้งเปาใหอุตสาหกรรมรถยนตของไทยกลายเปน
ดีทรอยตออฟ เอเชีย ดวยยอดการผลิตรถยนตปละ 1.8 ลานคัน ภายในป 2553 โดยจะพึ่งพาการสงออก
รถยนตมากกวาปละ 1 ลานคัน
ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนตข องไทยกอนวิก ฤติเศรษฐกิจโลกอยูในยุคแหงความเฟองฟู บริษัท
รถยนตชั้นนําเรงลงทุนครั้งใหมเพื่อรองรับกับปริมาณการสงออกที่ขยายตัวอยางกาวกระโดด โตโยตา
เปดโรงงานแหงใหมที่อําเภอบา นโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งทําใหขีดความสามารถการผลิตของโต
โยตาเพิ่มเปนปละ 500,000 คัน ฮอนดาลงทุนสรางโรงงานแหงใหมที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอ ยุธยา พรอมขยายกํา ลังผลิตเปนปล ะ 240,000 คัน ทุก คนมองเห็นอนาคตที่ไทยจะเปน
ศูนยกลางการผลิตรถยนตชั้นนําของโลก แตเมื่อเกิดปญหาเศรษฐกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2551
ที่ผานมา ตลาดในประเทศ ไดสงผลกระทบตอการเมืองและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สงผลใหมียอดขาย
ลดลงเหลือ 615,000 คัน และสงออก 778,000 คัน หรือมีการผลิตลดลงจากเดิมประมาณ 24 % และ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทําใหคาดหมายวา ยอดขายในประเทศจะลดลงเหลือ 500,000 คัน
และยอดสงออกลดลงเหลือแค 580,000 คัน โดยสังเกตไดจากยอดขายดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 แสดงยอดขายรถยนตภายในประเทศระหวางป พ.ศ. 2548 ถึงป 2552
ยอดรวมทั้งหมด (คัน)
703,261
682,163

% การเปลี่ยนแปลง
-3.00%

2550

631,251

-7.46%

2551

614,078

-2.72%

2552

548,871

-10.62%

ป พ.ศ.
2548
2549

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย
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จากตารางจะพบวาในป พ.ศ. 2548 ยอดขายรถยนตรวมอยูที่ 703,261 คัน ป พ.ศ. 2549 ยอดขาย
รถยนตรวมอยูที่ 682,163 คัน ลดลงมา -3.00% จากยอดขายเดิม ป พ.ศ. 2550 ยอดขายรถยนตรวมอยูที่
631,251 คัน ลดลงมา -7.46% จากยอดขายเดิม ป พ.ศ. 2551 ยอดขายรถยนตรวมอยู ที่ 614,078 คัน
ลดลงมา -2.72% จากยอดขายเดิม ป พ.ศ. 2552 ยอดขายรถยนตรวมอยูที่ 548,871 คัน ลดลงมา
-10.62% จากยอดขายเดิม
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตจัดเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายที่รัฐบาลใหการสนับสนุน
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งไทยเปนฐานการผลิต
ขนาดใหญที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก และมีค วามสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในสวนที่
ก อ ให เ กิ ด การจ า งงานเปน จํ า นวนมาก และก อ ให เ กิ ด การเชื่ อ มโยงกั บ อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วเนื่ อ ง
ตางๆ พรอมทั้งเปนอุตสาหกรรมที่สามารถทํารายไดเขา สูประเทศในแตละปเป นจํา นวนนับแสนลา น
บาท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตดังแสดงในตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 แสดงขอมูลการสงออกชิ้นสวนรถยนต
รายการ

2547

2548

(หนวย : ลานบาท)
2549

2550
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2550
2551
(ม.ค.-ก.พ) (ม.ค.-ก.พ)
สวนประกอบและชิ้นสวนรถยนต 74,064.27 102,796.85 114,502.34 139,318.67 20,969.06 25,159.55
เครื่องยนตและเครื่องสันดาป
49,858.54 55,058.10 59,739.09 59,638.87 8,799.74 14,337.49
เครื่องอุปกรณไฟฟา จุดระเบิด
รถยนต
4,375.60 4,952.40 5,575.46 6,127.10
917.15 1,121.19
ยางรถยนต
27,275.83 36,055.70 45,512.42 55,928.54 8,001.56 10,558.72
สวนประกอบอื่น ๆ และกระจก
รถยนต
11,424.95 12,928.11 12,864.95 14,493.77 1,844.22 2,091.48
รวม
166,999.19 211,791.16 238,194.26 275,506.95 40,531.73 53,268.43

ที่มา : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการคา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ โดยความรวมมือของกรมศุลกากร
จากตัวเลขขางตนจะเห็นไดวา การสงออกชิ้นสวนยานยนตมีการเติบโตอยา งตอ เนื่อ ง โดยมี
อัตราการเติบโตรอยละ 26.14 ในป 2548 และเติบโตในอัตราที่ชะลอลงเปนรอ ยละ 12.51 ในป 2549
ทั้งนี้การสงออกชิ้นสวนยานยนต มีอัตราการเติบ โตที่ดีขึ้นในป 2550 โดยขยายตัวรอยละ 16.52 เมื่อ
เทียบกับปกอน โดยมีมูลคาการสงออกทั้งสิ้น 275,506.95 ลานบาท
ทั้งนี้ ในป 2550 การผลิตสวนประกอบและชิ้นส วนรถยนต มีมูล คาการสงออก 139,318.67
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 รอยละ 21.67 อันเปนผลจากการสงออกชิ้นสวนครบชุดแวนและปคอัพ ที่
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ไทยเปนฐานการผลิตและสงออก มีมูลคาการสงออกที่เพิ่มขึ้นคอนขางมาก เครื่องอุปกรณไฟฟาและ
จุดระเบิดรถยนต มีมูลคาการสงออก 6,127.10 ลา นบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 9.89 ผลิตภัณฑยางรถยนต มี
การสงออกทั้งสิ้น 55,928.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 22.89 จากป 2549 ขณะที่การสงออกเครื่องยนต
และเครื่องสันดาป มีมูลคาการสงออก 59,638.87 ลานบาท เปนชิ้นสวนยานยนตเพียงประเภทเดียวที่
อัตราการเติบโตที่ลดลง โดยลดลงเล็กนอยรอยละ 0.17 เมื่อเทียบกับปกอน (ตารางที่ 1.2)
ดังนั้นในชวงเวลา 1 ทศวรรษที่ผา นมา การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตจึงเปนไปอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงการยายฐานการผลิตของผูผลิตชิ้นสวนของคายรถยนตรายใหญจากประเทศญี่ปุน สงผล
ใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเติบโตทั้งสวนการผลิตชิ้นสวนยานยนตเพื่อปอนใหโรงงานประกอบ
รถยนตโดยตรง และการผลิตชิ้นสวนอะไหลเพื่อปอนสูตลาดรถทั่วไปทั้งในประเทศ และตางประเทศมี
การขยายตัวเปนอยางมาก ตลอดจนการยายฐานการผลิตไดชวยสรางงานและเพิ่มรายไดใหกับประเทศ
ไทยเปนจํานวนมาก
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อยางไรก็ตาม สถานการณของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไทยไดเปลี่ยนไป เนื่องจากผูผลิต
ชิ้นสวนไทยตองเผชิญกับภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศคูแ ขงที่มีความ
ไดเปรียบดานตนทุนที่อ ยูใ นระดับต่ํากวา เขา มาชิงสวนแบงตลาด ทําใหผูผลิตชิ้นสวนไทยตองมีการ
ปรั บตัว โดยเนนการเสริ มสรา งศัก ยภาพการออกแบบและพั ฒ นา พร อ มทั้ ง ยกระดั บคุ ณ ภาพการ
ผลิต ตลอดจนลดการสูญเสียจากการผลิตดวยการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต และพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต เพื่อ เพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยใหสามารถเติบโตตอไปไดในระยะยาว ปจจุบันโรงงานผลิต
ชิ้นสวนยานยนต มีจํานวน 1,846 ราย (ขอมูลจากสมาคมชิ้นสวนยานยนต ป 2552)
วิสัยทัศน 2554 (VISION 2011) จากการใหการสนับสนุนของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรม
รถยนตไ ด กํา หนดไวอ ยา งชั ดเจนว า ประเทศไทยจะเป น ฐานการผลิ ตรถยนต ใ นเอเชี ย เพื่ อ สรา ง
มูล คา เพิ่มในประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมชิ้ นส วนยานยนต ที่มีความแข็งแกร งจะเนน การพั ฒนาทั้ง
อุตสาหกรรมรถยนต และอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ใหเติบโตและมีการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน จะ
พัฒนาทั้งคุณภาพมาตรฐานของการผลิต การจัดจําหนายและการจัดการรวมถึงมาตรฐานของบุคลากร
หากจะกล า วถึ ง ระบบการผลิ ต ที่ เ ป น ที่ ส นใจของอุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ ๆ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในปจจุบันคงตองกลาวถึงระบบการผลิตแบบ
โตโยตา (Toyota Production System: TPS) ซึ่งถูกคิดคนและพัฒนาโดยบริษัทโตโยตา ระบบการผลิต
แบบโตโยตา คื อ ระบบการผลิ ตที่ ยึ ด หลั ก การผลิ ต โดยไม ใ ห มี สิ น ค า เหลื อ หลั ก การดั ง กล า วมี
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จุดประสงคคือผลิตเฉพาะสินคาที่ขายไดเทานั้น โดยจะผลิตสินคาที่มีคุณภาพและผลิตสินคาดวยตนทุน
ที่ต่ํากวาเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต โดยมองวาการผลิตโดยมีสินคาในคลังสิน คา ถือ วาเปนตนทุน
จึงตองผลิตโดยไมใหมีสินคาคงเหลือ เพื่อใหเปนการผลิตโดยไมมีตนทุน ซึ่งจากขอสังเกตที่วา เมื่อมี
การนําระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใชในนั้นคาดวา สงผลดีตอผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตเปน
อยางมาก ผูวิจัยจึงตองการที่จะทําการศึกษาวามีสถานประกอบการใดบางในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน
ยนตที่นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช และผลที่เกิดขึ้นจากการประยุกตใ ชระบบการผลิตแบบโต
โยต า ในแตล ะสถานประกอบการที่ นํ า ระบบการผลิ ตแบบโตโยตา มาใชนั้ น มี ผลเป น อย า งไรบา ง
โดยเฉพาะในดานคุณภาพ ดานตนทุนและดานการสงมอบ โดยจะเนนศึกษากลุมผลิตภัณฑประเภทที่ 1
คือ ประเภทของกลุมผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ ซึ่งในกลุมนี้จะแยกออกมาเปน 40
กลุมผลิตภัณฑ ซึ่งมีทั้งหมด 470 ราย อันเนื่องมาจากกลุมผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบจะ
เปนกลุมที่มียอดขายมากกวากลุมอื่นๆ จึงเปนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใหความสนใจ
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง
และสวนประกอบ มีค วามรูความเขาใจถึงความสํา คัญของระบบการผลิตแบบโตโยตาใน
ระดับใดและมีผูนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชมากนอยเพียงใด
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผ ลิตภัณฑโครง
รถ ตัวถัง และสวนประกอบ ตัดสินใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
3. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผ ลิตภัณฑโครง
รถ ตัวถัง และสวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
4. เพื่อศึกษาผลที่ไดจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน
ยนตในกลุมผูผ ลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

จัดทําระบบ TPS

ผลที่ไดรับ
Q - % Defect
- % Rework
- % Complain
C - Day of Supply
- Total Inventory
- Total WIP
D - Process Lead Time
- Total Cycle Time
- % Plan Attainment

ปจจัยที่นําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช

อุตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนต
- กลุมผลิตภัณฑ
- ขนาดธุรกิจ
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ปจจัยที่ไมนํา
ระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช

ไมจัดทําระบบ TPS

ถาจะใชตอง
ทําอยางไร

ผลเสียที่เกิดขึ้น
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใช มี
ความรูความเขาใจถึงความสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตามากกวาผูประกอบการที่ยังไมมีการนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
2. ปจ จัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้ นสว นยานยนตใ นกลุ มผู ผลิ ตโครงรถ ตัวถัง และ
สวนประกอบตัดสินใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดานลูกคา
3. ปจ จัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้ นสว นยานยนตใ นกลุ มผู ผลิ ตโครงรถ ตัวถัง และ
สวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดานลูกคา
4. ผลที่ไดรับมากที่สุดจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน
ยนตในกลุมผูผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ คือ ผลทางดานตนทุน

1.4 นิยามศัพท
ระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System) คือ ระบบการผลิตของบริษัทโตโยตา ที่
ยึดหลักการผลิตโดยที่ไมใหมีสินคาเหลือ
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) คือ ปรัชญาที่มุงหมายใหผลิตสิ่งที่ตอ งการ สงมอบ
ไดตามเวลาที่ตองการในปริมาณที่ตองการและมีสินคาคงคลังเหลือนอยที่สุด
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Quality คือ ความเหมาะสมกับการใชงาน (Juran, 1979) การเปน ไปตามความตองการ หรือ
สอดคลองกับขอกําหนด
Cost คือ คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการกอสินคาคงคลังขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อการตอบสนองความ
ตองการแกลูกคา
Delivery คือ เวลาที่ใชในการตอบสนองความตองการของลูกคา อันเกิดขึ้นในกระบวนการเพื่อการ
สงมอบสินคาแกลูกคา
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต หมายถึง สถานประกอบการที่ทําการผลิตชิ้นสวนหรือสวนประกอบ
ของยานยนต
ขนาดของอุตสาหกรรม หมายถึง การจําแนกขนาดของอุตสาหกรรมโดยเกณฑที่ใชใ นการวัดคือ
ทรัพยสินการลงทุน โดยจําแนกดังนี้
อุตสาหกรรมขนาดใหญ หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนเกิน 200 ลานบาท
อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 51 - 200 ลานบาท
อุตสาหกรรมขนาดยอม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50 ลานบาท
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การศึก ษาครั้งนี้มุงศึกษาในอุ ตสาหกรรมชิ้น สว นยานยนตที่ เป น สมาชิก ของสมาคมผูผ ลิต
ชิ้นสวนยานยนตไทยจํานวน 1,846 ราย รวบรวมจากรายชื่อ (17 มีนาคม 2553) โดยเนนศึก ษากลุม
ผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ ซึ่งในกลุมนี้จะแยกออกมาเปน 40 กลุมผลิตภัณฑ ซึ่งมี
ทั้งหมด 470 ราย
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการที่มีแนวโนมวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใช
ในอุตสาหกรรมของตนเอง
2. เพื่อ เปนขอ มูล สํา หรับผูประกอบการที่คิด จะนํา ระบบการผลิตแบบโตโยต ามาใชใ นสถาน
ประกอบของตนเองถึง ผลที่ไดรับจากการนํา ระบบการผลิ ต แบบโตโยต า มาใช โดยเฉพาะในดา น
คุณภาพ ดานตนทุนและดานการสงมอบ
3. สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยนํามาใชประกอบในการเรียนการสอนของภาควิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมที่มุงเนนใหนัก ศึกษาในสาขาวิชาเขา ใจและประยุกตใ ชในระบบการผลิตแบบโตโยตา
(Toyota Production System: TPS)และระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production System: LPS)ได

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ภายใต ส ภาวะที่ ว า จะทํ า อย า งไรจึ ง จะสามารถใช ท รั พ ยากรซึ่ ง มี อ ยู อ ย า งจํ า กั ด ให มี
ประสิทธิภาพ และลดปริมาณของเสียซึ่งสรางภาระแกสภาพแวดลอมของโลกใหเหลือนอยที่สุด
และจะผลิตสินคากันอยางไร สิ่งเหลานี้ลวนเปนประเด็นปญหาสําคัญของภาคธุรกิจ
รูปแบบการผลิตในปริมาณมาก (Mass Production) จะกอใหเกิดการผลิตสินคาในปริมาณ
มากเกิน ไป ซึ่งอาจไมมีป ญ หาใดๆ ในยุค ที่สิน คามีป ริมาณไมเพีย งพอและเปน ที่ ตองการของ
ผูบริโภค แตปจจุบันการผลิตสิน คาหลายชนิดในปริมาณนอยถือวาเปนเรื่องปกติ การผลิตสินคา
แบบลอตซึ่งมีปริมาณมากเกินความจําเปนจะกอใหเกิดปญหา “การผลิตเกิน” และการผลิตเกินนี้
จะตอ งใช วั ต ถุ ดิบ และชิ้ น ส ว นล ว งหนา ใช พลั ง งาน เชน กระแสไฟฟ า เชื้อ เพลิ ง ฯลฯ อย า ง
สิ้นเปลือง นอกจากนั้นยังตองหาสถานที่จัดเก็บหรือคอนเทนเนอรเพิ่มเติมอีกดวย ในบางกรณียัง
เปนภาระที่จะตองทําการกําจัดสินคานั้น ซึ่งจะกลายเปนของเสียอุตสาหกรรมตอไปดวย ดังนั้น แม
จะปฏิญาณวาจะทําการปลอยของเสียใหเปนศูนย (Zero Emission) ใหได แตสุดทายเปนเพียงแคคํา
กลาว เพราะวาตนเองกลับกลายเปนผูผลิตขยะอุตสาหกรรมออกมา
ดังนั้ นจึงเกิด มีร ะบบการผลิต แบบโตโยตาเกิดขึ้นมา โดยระบบการผลิตแบบโตโยตามี
หลักการพื้นฐาน คือ การขจัด ความสูญ เปลา (Muda) ที่มีอยูใหหมดสิ้นไป ถาขจัดความสูญเปลา
หมดสิ้นไปแลว ก็จะสงผลไปถึงการลดตนทุนการผลิตและการประหยัดพลังงาน รวมถึงชวยรักษา
สภาพแวดลอมดวย (มังกร โรจนประภากร, 2550)
ในส ว นของการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป น สํ า รวจการนํ า ระบบการผลิ ต โตโยต า มาใช ใ น
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและผลที่ไดรับ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของอยูพอสมควร ซึ่ง
ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาทฤษฎี ความรูที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการศึกษาดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีดานระบบการผลิตแบบโตโยตา
2.1 แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต
2.2 ความหมายของระบบการผลิตแบบโตโยตา
2.3 กรอบและแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา
2.4 โครงสรางของระบบการผลิตแบบโตโยตา
2.5 การประเมินผลการจัดการกระบวนการ
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แนวคิดทางดานลักษณะของการประกอบการผลิต
2.6 ขนาดของกิจการ
2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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แนวคิดและทฤษฎีดานระบบการผลิตแบบโตโยตา
2.1 แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มผลผลิตเปนแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสรางจิตสํานึกใหรูคุณคาของทรัพยากรที่มี
อยางจํากัด และใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยแนวคิดของการเพิ่มผลผลิตเริ่มขึ้นเปนครั้งแรกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจากการที่ เฟรดเดอริค ดับบลิว เทเลอร (Frederick W.Talor) ไปสังเกตวิธีการ
ทํางานของพนักงานในเหมืองแรแหงหนึง่ แลวพบวาจากการที่พนักงานแตละคนใชพลั่วตักแรดวย
วิธีการและทาทางที่แตกตางกันทําใหไดจํานวนแรไมเทากันเทเลอรจึงคิดวาหากเขาสามารถคนหา
วิธีการทํางานที่ไดผลดีที่สุด และกําหนดเปนมาตรฐานใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม ก็จะทําใหได
จํานวนแรมากที่สุด การใชมาตรฐานกําหนดวิธีการทํางานเพื่อใหสามารถควบคุมและวัดผลงานได
นี้เอง คือการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนแนวคิดที่ถูกนํามาใชในการบริหารงาน
ในยุคเริ่มแรกของวงการอุตสาหกรรมและเปนที่นิยมในยุคตอมา (จําลักษณ ขุนพลแกวและคณะ,
2550)
หลักการพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต
ความหมายของการเพิ่มผลผลิตมี 2 แนวคิด คือ แนวคิดทางวิทยาศาสตรและแนวคิดทาง
เศรษฐกิจสังคม

การเพิ่ม ผลผลิตตามแนวคิด ทางวิ ท ยาศาสตร
(Output) ตอปจจัยการผลิต (Input) ที่ใชไป

การเพิ่มผลผลิต (Productivity)

=

หมายถึงอั ต ราสว นระหวา งผลิ ต ผล

ผลิตผล (Output)
ปจจัยการผลิต (Input)

จากอัตราสวนขางตน คาของผลิตผลที่เราจะใชเพื่อคํานวณหาคาของการเพิ่มผลผลิตนั้น
จะตองเปนผลผลิตที่ขายไดจริง ซึ่งหมายความวาตองไมนับรวมผลผลิตที่เปนของเสีย ผลิตผลที่ไม
เปนที่ตองการของตลาด และผลิตผลที่ตองนํามาเก็บไวในโกดังสินคา เนื่องจากผลิตผลเหลานี้เปน
ผลิตผลที่ไมกอใหเกิดรายไดตอโรงงาน
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การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคม
การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจสังคม หมายถึง
1. ความสํานึกในจิตใจ เปนความสามารถหรือพลังความกาวหนาของมนุษ ยที่จ ะ
แสวงหาทางปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหดีขึ้นเสมอ โดยมีพื้นฐานความเชื่อที่วาเราสามารถทําสิ่งตางๆ ใน
วันนี้ดีกวาเมื่อวานนี้ และพรุงนี้จะตองดีกวาวันนี้ ผูที่มีจิตสํานึกดานการเพิ่มผลผลิตจะพยายามอยาง
ต อ เนื่ อ งที่ จ ะประยุ ก ต เ ทคนิ ค และวิ ธี ก ารใหม ๆ ให เ กิ ด ประโยชน แ ก ห น ว ยงานสั ง คมและ
ประเทศชาติเพื่อใหทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การเพิ่มผลผลิตเปนความสํานึกของการ
ดําเนินทุกกิจกรรมในชีวิต ดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้ง
พยายามลดความสูญเสียทุกประเภทเพื่อความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ความสําคัญของการเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มผลผลิตเปนสิ่งที่ทุกคนในองคการตองพยายามทําใหการผลิตขององคการดําเนิน
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทรัพยากรตาง ๆ นับวันจะขาดแคลนลงหรือลดนอยลงไปทุก
วัน ดังนั้นองคการจึงตองพยายามหาวิธีการเพิ่มผลผลิตในทุกวิถีทาง เพื่อที่จะใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด ใหเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ในการที่จ ะทําใหก ารผลิต สิน คาพอกับความตองการของ
ลูกคา โดยพยายามใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด หรือไมมีการสูญเสียใด ๆ เลยในกระบวนการ
ผลิต ซึ่งก็จะเปนการประหยัดทรัพยากรที่มีใหไดใชอยางคุมคาความสําคัญของการเพิ่มผลผลิต คือ
 ชว ยให ค นงานได มี ส ว นร ว มในการปรั บปรุ ง วิ ธี ก ารทํา งานของตนเองหรื อ ของ
หนวยงานของตน
 ชวยใหมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาสูกระบวนการผลิต
 ชวยใหมีการพัฒนาและทักษะในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
 ชวยใหลูกคาไดใชสินคาที่มีคุณภาพและราคาถูก
 ชวยใหคนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 ชวยใหองคสามารถแขงขันกับคูแขงในดานคุณภาพและบริการ
 ชวยทําใหลดตนทุนในการผลิตสินคาหรือบริการ
ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตจึงมีความสําคัญตอองคการในการชวยลดตนทุนการผลิต ทําให
สินคาที่ผลิตไดใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดการสูญเสียตาง ๆ ในกระบวนการผลิต อีกทั้งชวยให
คนงานมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน เปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางานเพราะคนงานไดมี
สวนรวมในการทํางาน มีการเรียนรูในการใชเทคโนโลยีใหม ๆ เปนการเพิ่มทักษะในการทํางาน
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2.2 ความหมายของระบบการผลิตแบบโตโยตา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System: TPS) คือ ระบบการผลิตของ
บริษัทที่ยึดหลักการผลิตโดยที่ไมใหมีสินคาเหลือ หลักดังกลาวมีจุดประสงคคือผลิตเฉพาะสินคาที่
ขายไดเทานั้น โดยจะผลิตสินคาที่มีคุณภาพและผลิตสินคาดวยตนทุนที่ต่ํากวาเพื่อเปนการลดตนทุน
การผลิต โดยมองวาการผลิตโดยมีสินคาในสตอกถือวาเปนตนทุน จึงตองผลิตโดยไมใหมีสินคา
คงเหลือเพื่อใหเปนการผลิตโดยไมมีตนทุน (วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร:, 2551 )
หลัก สําคัญของ Toyota Way ประกอบดว ย 2 เสาหลัก คือ Just In Time และ Jijoka
แบงยอยออกไปเปนอีก 5 เรื่องยอยดังนี้
• ความทาทาย (Challenge)
• ไคเซ็น (Kaizen)
• เก็นจิ เก็นบุตซึ (Genchi Genbutsu)
• การยอมรับนับถือ (Respect)
• การทํางานเปนทีม (Teamwork)

ความทาทายในมุมมองของโตโยตา คือ การสรางวิสัยทัศนในระยะยาว และจะปฏิบัติดวย
ความกลาหาญใหบรรลุความทาทายนั้น เพื่อใหฝนเปนจริง ตัวอยางความทาทายของโตโยตา คือการ
พยายามผลิตรถยนตที่มีเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อใหมีคุณภาพมากกวารถยนตยี่หอ Benz ซึ่งไดรับการ
ยอมรับวาเปนรถยนตอันดับหนึ่งของโลก และ โตโยตาก็สามารถทําไดโดยการผลิตรถ Lexus ที่มี
ปญหาในตัวรถ 1 คันเพียง 4 จุด เปรียบเทียบแลวจะมีคุณภาพดีกวารถ Benz เพราะโดยปกติรถ Benz
1 คันจะมีปญหาถึง 6 จุด จึงถือวารถ Lexus เปนรถที่คุณภาพดีที่สุด ประกอบอยางดีที่สุด และเปน
รถที่ชาวสหรัฐอเมริกาพึงพอใจสูงสุด
ไคเซ็น (Kaizen) มาจากรากศัพทภาษาญี่ปุน 2 คํา คือ KAI หมายถึง Continuous และ ZEN
หมายถึง Improvement ดังนั้น KAIZEN เทากับ Continuous Improvement ซึ่งหมายถึง การปรับปรุง
การดําเนินธุร กิจอยางตอเนื่องและผลักดันใหเกิดนวัต กรรมใหมและมีวิวัฒ นาการอยูตลอดเวลา
ภายใตกระบวนการ“Plan-Do-Check-Act” หรือ “การดูปญหา วางแผนหาวิธีแกปญหา ทดลอง แลว
ตรวจสอบวาแกปญหาไดหรือไม ถาเปนวิธีที่ดีก็นําไปใช” ซึ่งการที่ Kaizen จะประสบความสําเร็จ
ไดนั้น ตองมีหลักพื้นฐาน คือ การมีจิตสํานึกอยูตลอดเวลาวาจะทําใหดีขึ้น จะตองกอใหเกิดการลด
ตนทุน ลดการสูญเสียตาง ๆ มีระบบ Just-in-Time ทําใหพอดี และตองสรางความพึงพอใจใหแก
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ลูกคาทั้งที่เปนลูกคาประเภท end-user และลูกคาในกระบวนการ Kaizen ไมใชการเปลี่ยนใหม
ทั้งหมด แตเปน การปรับปรุง เพราะ Kaizen ไมจําเปน ตองเปลี่ย นทุก อยางใหมหมด เพีย งแค
ปรับปรุงบางจุดเทานั้น เพื่อใหเจาหนาที่ทํางานงายขึ้นและผูรับบริการสะดวกขึ้น การทํา Kaizen
ของโตโยตา นั้ น จะมี ก ารทํ าทุก วั น คือ ปรับปรุ งไปเรื่อย ๆ รายละเอีย ดชิ้ น สว นจะเปลี่ย นอยู
ตลอดเวลา ภายหลั ง จากมี ก ารทดลอง ทดสอบแล ว พบว า อะไรที่ ทํ า ให ดี ขึ้ น ก็ จ ะปรั บ ปรุ ง
ตัวอยางเชน การปรับปรุงการขันน็อตลอรถยนต โดยการทําใหมีสีติดตรงเครื่องมือขันน็อต หาก
พนักงานขันน็อตแนนพอ จะทําใหสีนั้นติดที่หัวน็อต เปนการยืนยันวาขันน็อตใหลอแนนแลว เปน
ตน การเริ่มตนทํา Kaizen ที่โตโยตา จะเริ่มดว ยการทํา Idea Contest เพื่อใหพนัก งานนําเสนอ
ความคิดใหม ๆ ในการปรับปรุงการทํางาน มีการเสนอความคิดกันมากกวา 1 พันความคิดตอเดือน
และมีรางวัลใหความคิดดีเดน แลวจะมีการเผยแพรความคิดนั้นไปใชในสวนตาง ๆ ขององคกร ซึ่ง
กุญแจแหงความสําเร็จของ Kaizen นั้นจะประกอบไปดวย
• หลัก 5 ส. ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย
• หลัก 5 why โดยการถามคําถาม 5 ครั้ง จนกวาจะเขาใจและสามารถตอบคําถามไดตรง
ตามวัตถุประสงคที่แทจริง
• หลัก Visualization คือ การแสดงความโปรงใสในการทํางาน เพื่อใหทุกคนไดทราบถึง
ความกาวหนาของงานในแตละวัน เพื่อชวยเตือนสติและควบคุมการทํางานใหเสร็จภายในกําหนด
เก็นจิ เก็นบุตซึ (Genchi Genbutsu) คือ การดําเนินการสอบกลับไปยังตนกําเนิดเพื่อการ
คน หาความจริง จะสามารถทําใหตัด สิน ใจไดอยางถูก ตอง สรางความเปนเอกฉัน ท และบรรลุ
เปาหมายไดอยางรวดเร็วแมนยํา ซึ่งโตโยตา นั้น ไดใชหลักการ Genchi Genbutsu นี้ เพื่อการสอบ
หาตนตอของปญหาที่แทจริง โดยการรวมกันคนหาและหาแนวทางการแกไขปญหาของ ตัวแทน
จําหนายตาง ๆ ในแตพื้นที่ เพื่อใหทราบถึงปญหาที่แทจริงและไดรับแนวทางการแกไขปญหาที่
ถูกตองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตพื้นที่นั้น ๆ
การยอมรับนับถือในมุมมองของโตโยตา คือการยอมรับวาทุกคนเทาเทียมกัน โดยมีการ
รณรงคใหมีการไววางใจ ยอมรับและนับถือผูอื่น เปดโอกาสใหทุกคนสามารถเสนอความคิดได
เพื่อกระตุนการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอองคกร และสรางความไววางใจระหวางกันและกัน
การทํางานเปนทีมในโตโยตา นั้นมีความสําคัญมาก เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้น ใน
โตโยตา จะไมมีการถามวา ใครเปนคนทําใหเกิดความผิดพลาด แตจะถามวาเกิดอะไรขึ้น นั่นแสดง
ใหเห็นวาในโตโยตานั้น มุงเนนใหมีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานรวมกันได และมุงเนนถึง
ความสําเร็จของทีมเปน หลัก นอกจากนั้นแลว โตโยตา ยังสนับสนุนใหเพิ่มขีดความสามารถของ
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2.3 กรอบและแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา
ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนวิธีการผลิตที่มีเหตุและผลระบบหนึ่ง ทั้งนี้เพราะเปนระบบ
ที่มุงขจัดองคประกอบที่ไมจําเปนในการผลิตออกไปอยางสิน้ เชิง โดยมีเปาหมายหลักที่จะลดตนทุน
การผลิต ความคิดพื้นฐานของระบบคือผลิตสินคาเฉพาะที่ตองการ เมื่อเวลาที่ตองการ และดว ย
จํานวนที่ตองการเทานั้น ซึ่งถาทําไดตามแนวคิดนี้แลว วัสดุคงเหลือที่ไมจําเปนในรูปของสินคากึ่ง
สําเร็จรูปและสินคาสําเร็จรูปจะถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้น (ระบบการผลิตแบบโตโยตา, 2535)
อยางไรก็ต าม ถึงแมวาการลดตน ทุนจะเปน วัตถุประสงคหลัก เบื้องตนสําคัญ ที่สุด ของ
ระบบ ยัง มีวัต ถุประสงค ประกอบอีก สามประการที่จ ะตองบรรลุใ ห ไดเ ชน กัน เพื่อ ที่จ ะบรรลุ
วัตถุประสงคเบื้องตนดังกลาวดวยวัตถุประสงคประกอบสามประการมีดังตอไปนี้
1. การควบคุ ม ปริ ม าณ (Quantity Control) ซึ่ ง ทํ า ให ร ะบบสามารถปรั บ ตั ว เองให
สอดคลองกับความแปรปรวนของความตองการสินคาในแตละวันและในแตละเดือน
ได ทั้งในแงปริมาณและชนิดของสินคา
2. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งรับประกันวาในแตละกระบวนการผลิตจะ
สงผลผลิตที่ดีเทานั้นไปยังกระบวนการผลิตถัดไป
3. เคารพความเปนมนุษย (Respect-For-Humanity) ซึ่งจะตองไดรับการปลูกฝงไปพรอม
กับที่ระบบผลิตไดใชทรัพยากรมนุษยในการบรรลุวัตถุประสงคของการลดตนทุน
วัตถุประสงคประกอบอันใดอันหนึ่งขางตน ไมสามารถมีขึ้ นโดยโดดเดี่ยวหรือบรรลุได
โดยลําพังโดยไมกระทบกระเทือนซึ่งกันและกัน และกระทบกระเทือนวัตถุประสงคหลักในการลด
ตนทุน และระบบนี้ไมสามารถบรรลุถึง วัตถุประสงคหลักไดหากไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ประกอบทั้งสามประการเสียกอน
วัตถุประสงคทั้งหมดเปนผลผลิต (Outputs) ของระบบเดียวกัน ซึ่งมีผลิตผล (Productivity)
เปนจุดหมายสูงสุดและวัตถุประสงคตางๆ ดังกลาวเปนแนวคิดชี้นําในการที่ระบบจะพยายามบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคแตละประการที่ไดตั้งไว
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เพิ่มกําไรในภาวะเศรษฐกิจซบเซา

เพิ่มรายได

การลดตนทุนโดยการขจัดความสูญเปลา

การควบคุมคุณภาพทั้งบริษัท

ลดวัสดุคงเหลือ

ลดกําลังคน

เคารพความเปนมนุษย
ควบคุมปริมาณการผลิต
ตามความตองการสินคา
เพิ่มขวัญของคนงาน
ผลิต “ทันเวลาพอดี”

D
ประกันคุณภาพ

ความคลองตัว
ในการปรับกําลังคน

ระบบคัมบัง

ปรับเรียบการผลิต

PU
ลดเวลานําการผลิต

ควบคุมตัวเอง
โดยอัตโนมัติ

การจัดการตาม
ภาระหนาที่

ผลิตชิ้นเดียวในสาย
การผลิตที่สมดุล

ผลิตรุนเล็กๆ

ลดเวลาเตรียมเครื่องจักร

ปฏิบัติงาน
มาตรฐาน

วางผัง
เครื่องจักร

กิจกรรมปรับปรุงงานโดยกลุมยอย

รูปที่ 2.1 แสดงถึงการปรับปรุงเรื่องตนทุนคุณภาพและความเปนมนุษยของระบบการผลิตแบบโตโยตา
(ระบบการผลิตแบบโตโยตา, 2535)

คนงานที่
ทํางานได
หลายหนาที่
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รูปที่ 2.1 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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การไหลอยางตอเนื่องของการผลิตโดยมีการปรับระดับการผลิต ใหสอดคลองกับความ
ตองการทั้งทางดานปริมาณและชนิดของสินคาที่ผลิตนั้น เปนไปไดโดยอาศัยแนวคิด 2 ประการ
แรก คื อ 1) “ทั น เวลาพอดี ” (Just-In-Time) และ2) “การควบคุ ม ตั ว เองโดยอั ต โนมั ติ ”
(Autonomation) แนวคิดสองประการนี้เปรียบไดเหมือนกับเสาหลักที่ค้ําจุนระบบการผลิตแบบโต
โยตา “ทันเวลาพอดี” หมายถึงการผลิตชนิดของสินคาที่จําเปนในปริมาณที่จําเปนเมื่อเวลาที่จําเปน
สวน “การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ” หมายความอยางคราวๆ ถึงการควบคุมของเสียไมใหเกิด
ขึ้น มาด ว ยตัว เอง ซึ่ ง สนั บ สนุน สภาพ “ทัน เวลาพอดี ” โดยไม ย อมใหข องเสี ย ถู ก ส ง ผ านจาก
กระบวนการผลิตกอนหนา (Preceding Process) ไปยังกระบวนการผลิตหลังหรือถัดมา (Subsequent
Process) อันจะกอใหเกิดการติดขัดที่กระบวนการผลิตนั้น
สว นแนวคิด อีก 2 ประการที่เปน สวนสําคัญของระบบการผลิต แบบโตโยตา ไดแก 1)
แรงงานยืดหยุน ซึ่งหมายถึงการปรับระดับจํานวนคนงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ความตองการของสินคา และ 2) ความคิดสรางสรรคหรือแนวคิดประดิษฐกรรมซึ่งใชประโยชนจาก
การแนะนําหรือเสนอแนะของคนงาน
จากแนวคิดทั้ง 4 ประการขางตนโตโยตาไดสรางระบบและวิธีการดังตอไปนี้
- ระบบคัมบัง (Kanban System) เพื่อที่จะมีการผลิตแบบ “ทันเวลาพอดี”
- วิธีการปรับเรียบการผลิต (Smoothing Of Production) เพื่อปรับตัวใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของความตองการของสินคา
- ลดเวลาเตรีย มเครื่อง (Setup Time) เพื่อลดเวลานําการผลิต (Production Lead
Time)
- กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standardization of Operation) เพื่อความสมดุล
ของสายการผลิต (Line Balancing)
- การวางผังติดตั้งเครื่องจักร และมีคนงานที่ทํางานไดหลายหนาที่ (Multi-Function
Workers) เพื่อสนับสนุนแนวคิดแรงงานยืดหยุน (Flexible Workforce)
- กิจ กรรมปรับปรุงงานโดยกลุมคนขนาดเล็ก 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
2.3.1 การผลิตแบบ “ทันเวลาพอดี” (Just-In-Time Production)
2.3.2 ระบบคัมบัง (Kanban System)
2.3.3 การปรับระดับการผลิต (Fine-Tuning Production)
2.3.4 การปรับเรียบการผลิต (Smoothing of Production) (Heijunka)
2.3.5 ปญหาการเตรียมเครื่อง (Setup Problems)
2.3.6 การออกแบบกระบวนการผลิต (Design Of Process)
2.3.7 การกําหนดมาตรฐานของงาน (Standardization of Jobs)
2.3.8 การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation)
2.3.9 กิจกรรมปรับปรุงงาน (Improvement Activities) (Kaizen)
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2.3.1 การผลิตแบบ “ทันเวลาพอดี” (Just-In-Time Production)
แนวคิดที่จะผลิตชนิดของสินคาที่จําเปน ในปริมาณที่จําเปน เมื่อถึงเวลาที่จําเปน จะเรียก
สั้นๆ วา การผลิตแบบ ”ทันเวลาพอดี” ยกตัวอยางเชน ในกระบวนการประกอบชิ้นสวนตางๆ เพื่อ
ผลิตรถยนตคันหนึ่งนั้น สายการประกอบยอย (Sub-Assemblies) ที่จําเปนจากกระบวนการกอน
หนาจะตองมาถึงสายการประกอบรถยนตเมื่อถึงเวลาที่จะทําการประกอบดวยปริมาณที่ตองการ
พอดี ถาสภาพ “ทันเวลาพอดี” ไดรับการปฏิบัติอยางทั่วถึงในบริษัทแลว วัสดุคงเหลือตางๆ ที่ไม
จําเปนในโรงงานจะถูกขจัดไปอยางสิ้นเชิง และทําใหไมจําเปนตองมีโกดังหรือสโตรเก็บของอีก
ตอไป คาใชจายในการเก็บรักษาวัสดุคงเหลือก็แทบจะไมตองเสีย สงผลใหอัตราการหมุนเวียนของ
ทุนเพิ่มสูงขึ้น
อยางไรก็ดี การที่จะใชแนวทางการวางแผนการผลิตแบบสวนกลาง ที่ออกคําสั่งผลิตไปยัง
หนว ยผลิต ตางๆ พรอมกัน จะทําใหเปน การยากที่จ ะบรรลุถึงสภาพ “ทัน เวลาพอดี ” ในแตละ
กระบวนการผลิตสินคา เชน รถยนตซึ่งมีชิ้นสวนเปนพันๆ ชิ้น ดังนั้นในระบบโตโยตาจึงจําเปนที่
จะตอง มอง ระบบการผลิตที่มีการไหลในทางตางกันขาม นั่นคือ ใหพนักงานในกระบวนการผลิต
หลังไปที่กระบวนการผลิตกอนหนา เพื่อดึง ของหรือชิ้นสวนที่จําเปน ในปริมาณที่จําเปน เมื่อถึง
เวลาที่จําเปน กระบวนการผลิต หนาที่ถูกดึงของไปก็เพียงแตทําหนาที่ผลิตสิ่งนั้นดว ยปริมาณที่
เพียงพอกับจํานวนสินคาที่ถูกดึงไปเทานั้น
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ในระบบนี้ชนิดของสินคาและจํานวนหนวยที่ตองการจะปรากฏอยูบนบัตรซึ่งเรียกวา คัม
บัง คัมบังนี้จะถูกสงจากกระบวนการหลังไปยังคนงานที่กระบวนการหนา ดังนั้นหนวยผลิตตางๆ
ในโรงงานจะถูกตอกันหมดเปนลําดับ ซึ่งการตอในลักษณะดังกลาว ทําใหมีการควบคุมปริมาณที่
จําเปนของสินคาตางๆ ภายในโรงงานไดงายและดีขึ้น
ในระบบการผลิตแบบโตโยตา ระบบคัมบังจะตองไดรับการสนับสนุนดวยวิธีการตางๆ 6
ประการ ดังตอไปนี้
1. การปรับเรียบการผลิต (Smoothing of Production) (Heijunka)
2. การลดเวลาการเตรียมเครื่องจักร (Reduction of Setup Time)
3. การวางผังติดตั้งเครื่องจักร (Design of Machine Layout)
4. การกําหนดมาตรฐานของงาน (Standardization of Jobs)
5. กิจกรรมปรับปรุงงาน (Improvement Activities) (Kaizen)
6. การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation)
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2.3.2 ระบบคัมบัง (Kanban System)
มีหลายคนเขาใจผิด เรียกระบบการผลิตแบบโตโยตาวาเปนระบบคัมบัง ความจริงระบบ
การผลิตแบบโตโยตาเปนวิธีการผลิตสินคา ในขณะที่ระบบคัมบังเปนวิธีการที่จะจัดการให มีการ
ผลิตแบบ “ทันเวลาพอดี” กลาวอยางสั้นๆ ระบบคัมบังคือระบบขาวสารที่ชวยควบคุมปริมาณการ
ผลิตในทุกกระบวนการใหสอดคลองสมดุล แตถึงแมวาจะมีการใชระบบคัมบังในระบบผลิต การ
บรรลุถึงสภาพ “ทันเวลาพอดี” จะเปนไปไดยากหากไมมีการการสนับสนุนจากวิธีการทั้งหกที่ได
กลาวไวขางตน (ระบบการผลิตแบบโตโยตา, 2535)
คัมบัง เปนบัตรซึ่งปกติใ สไวในซองพลาสติก ที่ใชกันอยูมีสองชนิด คือ คัมบัง เบิก ของ
(Withdrawal Kanban) และคัมบังสั่งผลิต (Production-Ordering Kanban) คัมบังเบิกของจะมี
รายละเอียดของจํานวนชิ้นของสินคาที่กระบวนการหลังจะดึงจากกระบวนการหนา ในขณะที่คัมบัง
สั่งผลิตจะแสดงถึงปริมาณที่กระบวนการหนาจะตองผลิตในลักษณะดังกลาวคัมบังจะเปนสื่อให
ขาวสารทางดานจํานวนชิ้นของสินคาที่จะถูกดึงและผลิต เพื่อใหบรรลุถึงสภาพ “ทันเวลาพอดี”
สมมติวาเราผลิตสิน คาชนิด A,B และ C ในสายประกอบสายหนึ่ง ชิ้นสว นที่จําเปนใน
สายการผลิตมี ชิ้น สว น a และชิ้น สว น b ซึ่งผลิต โดยกระบวนการหนา ดังปรากฏในรูปที่ 2.2
ชิ้นสวน a และชิ้นสวน b เมื่อถูกผลิตขึ้นแลวจะเก็บไวที่สโตรขางหนาหนวยผลิต และคัมบังสั่งผลิต
จะถูกติดไวกับชิ้นสวนที่ผลิตขึ้นนี้ ผูขนสงจากสายการประกอบซึ่งกําลังประกอบผลิตภัณฑ A จะ
ไปยังสโตรของหนวยผลิตเพื่อเบิกถอนชิ้นสวน a เทาที่จําเปน โดยนําคัมบังเบิกของไปดวย และ
ที่สโตรของชิ้นสวน a เขาจะหยิบกลองบรรจุชิ้นสวน a ตามจํานวนของคัมบังเบิกของ และจะ

17

ปลดกัมบังสั่งผลิต ที่ติด อยูกับชิ้นสว น a ออกจากกลองเหลานี้ไวที่สโตร จากนั้นเขาจะนํากลอง
ชิ้นสวน a ไปยังสายการประกอบพรอมคังบังเบิกของ
คัมบังสั่งผลิต

สโตร

คัมบังเบิกของ

a
หนวยผลิตชิ้นสวน
(กระบวนการหนา)

b

A

B

C

สายการประกอบ
(กระบวนการหลัง)

รูปที่ 2.2 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
2.3.3 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)

18

ถึงแมวาระบบการผลิตแบบโตโยตา มีปรัชญาในการบริหารการผลิตวาหนวยของสินคาจะ
ถูกผลิตขึ้นโดยไมมีเวลาเผื่อหรือเผื่อสินคาคงเหลือไวเลย โดยถือวาทรัพยากรมนุษย เครื่องจัก ร
อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการผลิตจะอยูในสภาพสมบูรณครบถวนอยูตลอดเวลา แตความเสี่ยงและ
ปญหาซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการผลิตก็ยังมีอยู ซึ่งแกไขไดโดยการใชการทํางานลวงเวลา
และการปรับปรุงงาน กรรมวิธีการผลิต อุปกรณและเครื่องจักร ในทุกกระบวนการผลิต
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2.3.4 การปรับเรียบการผลิต (Smoothing of Production or Heijunka)
การปรับเรียบการผลิตเปนเงื่อนไขที่สําคัญในการผลิตให “ทันเวลาพอดี” และเพื่อเปนการ
ลดเวลาวางของคนงาน ลดปริมาณเครื่องจักรและชิ้นงานที่อยูระหวางผลิต (Work In Process)
ดังนั้น ถือไดวาการปรับเรียบการผลิตเปนหัวใจที่สําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา
ดังที่กลาวมาแลววา กระบวนการหลังจะตองไปยังกระบวนการหนาเพื่อเบิกของชนิด ที่
จําเปน ในเวลาที่จําเปน ตามจํานวนที่จําเปน ภายใตกฎการผลิตดังกลาว ถากระบวนการหลังดึง
ชิ้นสวนในลักษณะที่ไมแนนอนทั้งเวลาที่ดึงและปริมาณที่ดึงแลว จะทําใหกระบวนการหนามีความ
จําเปนที่จะตองเตรียมของคงเหลือ เครื่องจักรและคนงานเผื่อไวมากมายเพื่อใหสามารถปรับไดกับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนของที่ตองการ และถาหากมีกระบวนการผลิตที่ตอเนื่องเปนลําดับ
หลายๆ กระบวนการ ยอดแปรผันของปริมาณที่ถูกดึงโดยกระบวนการหลังจะยิ่งเพิ่มขึ้นทุกที เมื่อ
เรามองยอนกลับไปยังกระบวนการผลิตที่มากอนหนาตามลําดับ เพื่อเปนการปองกันยอดการแปร
ผันมากๆ ดังกลาวในสายการผลิต รวมทั้งบริษัทภายนอกซึ่งสงของใหโรงงานดวย เราจะตองมีความ
พยายามที่จะลดการเปลี่ยนแปลงในระดับการผลิตในสายการประกอบขั้นสุดทาย (Final Assembly
Line) ดังนั้น ในสายการประกอบรถยนตสําเร็จรูป ซึ่งเปนกระบวนการสุดทายของโรงงานโตโยตา
จะทําการผลิตรถยนตแตละชนิดดวยรุนที่มีขนาดเล็กที่สุด ถาเปนไปไดจะบรรลุสภาพของการผลิต
ชิ้นเดียวและสงตอ (One-Piece Production and Conveyance) โดยสายการประกอบรถยนตจะไดรับ
ชิ้นสวนที่จําเปนดวยรุนที่มีขนาดเล็กสุด (หนึ่งชิ้น) จากกระบวนการหนาทั้งหลาย หรืออีกนัยหนึ่ง
การปรับเรียบการผลิตเปนการลดความแปรผันในจํานวนของชิ้นสวนที่ถูกดึง ซึ่งเปนชิ้นสวนที่ถูก
ผลิตขึ้นโดยสายการประกอบยอย (Sub-Assemblies) ซึ่งจะทําใหสายการประกอบยอยผลิตชิ้นสวน
ดวยอัตราที่คงที่หรือดวยจํานวนที่คงที่ในแตละชั่วโมง การปรับเรียบการผลิตดังกลาว จะยกตัวอยาง
ไดดังนี้ สมมติมีสายการผลิตหนึ่งซึ่งจะตองผลิตรถโคโรนา 10,000 คัน โดยใชเวลาทําการ 20 วันใน
หนึ่งเดือน และวัน หนึ่งมีเวลาการทํางาน 8 ชั่ว โมง ภายในจํานวนรถโคโรนา 10,000 คัน แบง
ออกเปน ซีดาน 5,000 คัน ฮารดทอป 2,500 คัน และแวกอน 2,500 คัน หารตัวเลขเหลานี้ดวยวันทํา
การ 20 วัน จะไดซีดาน 250 คัน/วัน ฮารดทอป 125 คัน/วัน และแวกอน 125 คัน/วัน ดังนั้นในแตละ
วันก็จะประกอบรถทั้งแบบ ซีดาน ฮารดทอป และแวกอนคละกันไปตามอัตราดังกลาว นี่คือตัวอยาง
การปรับเรียบการผลิตโดยเฉลี่ยตามจํานวนวันตามแตละชนิดของรถยนตที่จะผลิตในแตละวัน การ
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ปรับเรียบการผลิตในขั้นตอไป คือ เปรียบเทียบสัดสวนของอัตราการผลิตตอวันที่ตองการของรถทั้ง
สามชนิด ไดแก 250:125:125 หารดวย ตัวหารรวมมาก ก็จะไดสัดสวน 2:1:1 ซึ่งหมายความวารถโค
โรนาทุกๆ สี่คันที่ผลิตขึ้นจะประกอบดวย ซีดาน 2 คัน ฮารดทอป 1 คัน และแวกอน 1 คัน
ภายในวันทํางาน ซึ่งมีเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง (480 นาที) จะตองผลิตรถโคโรนาทั้ง 500 คัน
ดังนั้นรอบเวลาตอหนวย (Unit Cycle Time) หรือเวลาเฉลีย่ ที่ใชในการผลิตรถโคโรนาชนิดใดก็ตาม
ไดหนึ่งคัน คือ 0.96 นาที (480/500) หรือประมาณ 57.5 วินาที
การผสมที่ถูกสวนหรือการจัดลําดับการผลิตของรถทั้งสามชนิดสามารถพิจารณาไดจาก
การเปรีย บเที ย บรอบเวลา (Cycle Time) ในการผลิต รถแตละชนิด จํานวนหนึ่ งคัน กับเวลาที่
กําหนดใหสูงสุดที่จะผลิตรถโคโรนาชนิดใดชนิดหนึ่ง เชนตัวอยาง 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 ที่จ ะผลิ ต รถแวกอนหรื อ ฮารด 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
การพิจารณาถึงเครื่องจัก รหรือ อุปกรณที่ใชใ นการผลิต จริงๆ ซึ่งจะเห็น วาเกิด จากการ
ขัดแยงกันระหวางชนิดหลากหลายของสินคาที่ผลิตกับวิธีการปรับเรียบการผลิต ถาในกรณีที่ไม
ตองผลิตสินคาหลายชนิด การมีเครื่องจักรจําเพาะสําหรับผลิตสินคาชนิดเดียวจํานวนมาก (Mass
Production) จะเปนอาวุธที่ทรงพลังในการลดตนทุนการผลิตไดอยางแนนอน แตที่โตโยตามีความ
จําเปนเปนอยางยิ่งที่จะตองผลิตรถออกมาหลายชนิด ซึ่งจะมีความแตกตางกันในแงของแบบ ยาง
อุปกรณเผื่อเลือก สีและอื่นๆ จากตัวอยางจริงจะมีโคโรนาประมาณสามถึงสี่พันชนิดที่ถูกผลิตขึ้น
ดังนั้นการที่จะสงเสริมการปรับเรียบการผลิตใหสอดคลองกับความหลายหลายของชนิดของสินคา
จึงจําเปนที่จะตองมีเครื่องจักรที่ยืดหยุนได หรือ Flexible Machine โตโยตาไดกําหนดกระบวนการ
ผลิตที่สามารถทําใหเครื่องจักรดังกลาวทําประโยชนไดอยางกวางหลายอยางดวยกัน โดยการติดตั้ง
เครื่องมือหรืออุปกรณเพิ่มเทาที่จําเปนบนเครื่องจักรเหลานั้น
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ขอดีประการหนึ่งของการปรับเรียบการผลิต ที่จะตอบสนองความหลากหลายของชนิดของ
สินคาที่ผลิต คือ เปนระบบที่สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับความแปรผันในความตองการของ
ลูกคา โดยการคอยๆ เปลี่ยนจํานวนครั้งที่ผลิต/เบิกของ โดยไมตองเปลี่ยนขนาดของรุนที่ผลิต /เบิก
ของในแตละกระบวนการผลิต ซึ่งก็คือการปรับระดับการผลิต (Fine-Tuning Production) โดยใชคัม
บัง
ในการที่จ ะปรับเรียบการผลิตดังกลาวได จะตองมีการลดเวลานําในการผลิตใหสั้น ลง
เพื่อที่จ ะสามารถผลิตสิน คาชนิด ตางๆ ไดอยางทัน เวลาและรวดเร็ว ซึ่งการลดเวลานําการผลิต
ดังกลาวจะตองมีการลดเวลาเตรียมเครื่องใหสั้นลงเพื่อที่จะทําใหขนาดของรุนที่จะผลิตเล็กลงดวย
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2.3.5 ปญหาการเตรียมเครื่อง (Setup Problems)
ประเด็นหรือจุดที่ยากที่สุดในการสงเสริมการผลิตแบบปรับเรียบการผลิต คือ ปญหาการ
เตรียมเครื่องในกระบวนการขึ้นรูปโดยการอัด (Pressing Process) สามัญสํานึกจะบอกเราวาการลด
ตนทุนการผลิตจะทําไดโดยการใชแมพิมพ (Die) ชนิดเดียวไปนานๆ ซึ่งจะทําใหมีการผลิตทีเดียว
ไดรุนขนาดใหญที่สุด เพื่อจะไดไมตองเตรียมเครื่องบอย เปนการลดคาใชจายในการเตรียมเครื่อง
(Setup Costs) แตวาภายใตสภาวการณที่กระบวนการสุดทายไดปรับเรียบการผลิตและลดสตอก
หรือของคงเหลือระหวางตัด หรืออัดขึ้ นรูป (Punch Press) กับสายการประกอบตัว ถังที่อยูถัดมา
แผนกตัดและอัดขึ้นรูปซึ่งเปนกระบวนการหนาจะตองทําการเตรียมเครื่องไดเร็วและทําบอยครั้งซึ่ง
หมายถึงการเปลี่ยนแบบแมพิมพบนเครื่องตัดหรืออัดขึ้นรูปใหสอดคลองกับความหลากหลายของ
ชนิดของสินคาซึ่งถูกเบิกหรือดึงโดยกระบวนการหลัง
ที่โ รงงานโตโยตาในญี่ปุน เวลาในการเตรีย มเครื่องในแผนกตัดและอัด ขึ้น รูป เคยใช
ประมาณ 2 ถึง 3 ชั่วโมง ในชวง พ.ศ. 2488- 2497 เวลาดังกลาวไดถูกลดลดมาเหลือเพียง 15 นาที
ในระหวางป 2498-2507 และหลังจากป 2513 เวลาในการเตรีย มเครื่องแตละครั้ งจะเหลือเพียง 3
นาทีเทานั้น
2.3.6 การออกแบบกระบวนการผลิต (Design of Process)
แตเดิมมาในโรงงานจะมีการจัดเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ อยูกันเปนเฉพาะกลุมของ
ตัวเอง โดยเครื่องชนิดเดียวกัน จะเรียงอยูใกลๆ กัน และเครื่องหนึ่งจะมีคนงานประจําอยูหนึ่ง คน
อยางเชนชางกลึงแตละคนจะรับผิดชอบทํางานอยูกับเครื่องกลึงแตละเครื่อง
ตามแนวคิ ด ของระบบการผลิ ต แบบโตโยตา การวางผัง เครื่องจัก รจะถูก จั ด ใหมหมด
เพื่อที่จะทําใหการไหลในกระบวนการผลิตเปนไปอยางราบรื่น ดังนั้นคนงานแตละคนจะสามารถ
ปฏิบัติการไดกับเครื่องจักรทั้ งสามชนิดคือ คนงานคนหนึ่งจะรับผิดชอบทั้งเครื่องกลึง เครื่องกัด
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และเครื่องเจาะ ในเวลาเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่ง คนงานที่ทํางานไดหนาที่เดียว ซึ่งเปนแนวคิดเดิมที่
โตโยตาเคยยึดถือไดถูกเปลี่ยนใหเปน คนงานที่ทํางานไดหลายหนาที่
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
แนวคิด คนงานที่ทํางานไดหลายหนาที่ เปนวิธีการของญี่ปุนโดยเฉพาะ เพราะวาแตละ
บริษัท ในญี่ ปุน มี สหภาพบริษัท อยูส หภาพเดี ย ว ซึ่งทํ าให ก ารเคลื่ อนย ายคนงานไปทํางานกั บ
เครื่องจักรตางๆ นั้น ทําไดงายไมคอยมีปญหา สําหรับบริษัทในยุโรปและอเมริกามีสหภาพหลาย
สหภาพ ซึ่งแบงตามความชํานาญของคนงานในโรงงานเดียวกัน เชน ชางกลึงจะทํางานกลึงบน
เครื่องกลึงโดยเฉพาะเทานั้น และปกติจะไมยอมทํางานอยางอื่น การที่บริษัทเหลานั้นจะนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตาไปใช อาจจะเกิดอุปสรรคและปญหาในจุดนี้ได

2.3.7 การกําหนดมาตรฐานของงาน (Standardization of Jobs)
การปฏิบัติงานมาตรฐานของโตโยตาจะแตกตางไปเล็กนอยจากการปฏิบัติงานธรรมดา
ทั่วไป โดยจะมีการแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามลําดับของคนงานคนหนึ่ง ซึ่งรับผิดชอบกับ
เครื่องจักรหลายชนิด ในฐานะที่เปนคนงานที่ทํางานไดหลายหนาที่
แผ น ป า ยที่ บ อกมาตรฐานการปฏิ บัติ 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
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รอบเวลา (Cycle Time or Takt Time) เปนจํานวนนาทีและวินาทีที่จะระบุไวเปนมาตรฐาน
วาทุกสายการผลิตจะตองผลิตใหไดสินคาหนึ่งชิ้นภายในชวงเวลานั้น เวลาของรอบเวลาคํานวณ
โดยใชสูตรสองสูตร โดยในขั้นแรกจะตองกําหนดผลผลิตที่จําเปนตอเดือนจากดานความตองการ
สินคา จากนั้นก็ใชสูตร
ผลผลิตที่จําเปนตอวัน =

ผลผลิตที่จำเปนตอเดือน
จํานวนวันทําการในหนื่งเดือน

รอบเวลา

จํานวนชั่วโมงทํางานในหนึ่งวัน
ผลผลิตที่จำเปนตอวัน

=
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แผนกผลิต ทุกแผนกจะไดรับการแจงถึงผลผลิต ที่จําเป น ตอวันและรอบเวลาจากสํานัก
วางแผนกลางเพียงครั้งเดียวเปนการลวงหนาหนึ่งเดือน ผูจัดการในแตละแผนกผลิตจะพิจารณาถึง
จํานวนคนงานที่จําเปนตองใชในแผนกในการที่จะผลิตสินคาในสวนที่แผนกไดรับผิดชอบไดหนึ่ง
หนวยในแตละรอบเวลา คนงานในโรงงานทั้งหมดจะไดรับการจัดวางตํา แหนงใหมโดยที่แตละ
กระบวนการจะผลิตไดโดยใชจํานวนคนงานนอยที่สุด
ขาวสารการผลิตของแตละกระบวนการจะไมมาจากคัมบังเพียงแหลงเดียวเทานั้น กลาวคือ
คัมบังเปน ชนิด ของขาวสารการผลิต ที่ใ หใ นระหวางเดือนที่ทําการผลิต ในขณะที่ปริมาณผลิต
ประจําวัน และรอบเวลา จะเปนขา วสารที่ใ หลวงหนาเพื่อที่จ ะไดมีการเตรียมแผนลําดับการผลิต
แมบท (Master Production Schedule) ทั่วทั้งโรงงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานบงบอกถึงลําดับของการปฏิบัติงาน ซึ่งคนงานแตละคน
ตองปฏิบัติในกระบวนการทั้งหลายในแผนกผลิตของตน นั่นคือคําสั่งใหคนงานหยิบชิ้ นงาน ใส
ชิ้นงานเขาเครื่องจักร และปลดชิ้นงานออกหลังจากที่เครื่องจักรไดทํางานของมันเสร็จแลว คําสั่ง
การปฏิบัติงานนี้จะมีสําหรับเครื่องจักรทั้งหลายที่เขารับผิดชอบอยู การสมดุลสายการผลิต (Line
Balancing) จะมีไดระหวางคนงานในแผนกเดียวกัน เนื่องจากคนงานแตละคนจะปฏิบัติงานในสวน
ของตนใหเสร็จภายในหนึ่งรอบเวลา
จํานวนมาตรฐานของชิ้นงานระหวางผลิต คือ จํานวนต่ําสุดที่จําเปนของชิ้นงานระหวาง
ผลิต ซึ่งรวมถึงชิ้นงานซึ่งอยูใ นเครื่องจักรดวย 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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2.3.8 การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation)
เปนเสาที่สองที่คอยค้ําจุนสนับสนุนระบบการผลิตแบบโตโยตา ในการที่จะบรรลุถึงสภาพ
ทันเวลาพอดี อยางสมบูรณ หนวยสินคาที่ดี 100% จะตองไหลไปยังกระบวนการหลัง และการไหล
นี้จะตองเปนไปตามจังหวะและโดยไมมีการติดขัด เพราะฉะนั้นการควบคุมคุณภาพเปน สิ่งสําคัญ
อยางมากที่จะตองมีไปพรอมกับการปฏิบัติงานแบบ ทันเวลาพอดี อยางทั่วถึงภายใตระบบคัมบัง
การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การสรางกลไกที่สามารถจะปองกันการผลิตของเสียเปน
จํานวนมากในเครื่องจัก รหรือสายการผลิต อยา งได ผล คําว า Autonomation ไมใ ชคําเดี ย วกั บ
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

2.3.9 กิจกรรมปรับปรุงงาน (Improvement Activities) (Kaizen)
ระบบการผลิตแบบโตโยตาผสมผสานเปาหมายเพื่อที่จะบรรลุ หลายเปาหมายพรอมๆกัน
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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- ในดานการประกันคุณภาพ จะมีการปองกันไมใหของเสียหรือเครื่องจักรที่เสียเกิดขึ้น
ซ้ํากันอีก
- และในดานการเคารพความเปนมนุษย คนงานทุกคนจะมีสวนรวมในกระบวนการผลิต
2.4 โครงสรางของระบบการผลิตแบบโตโยตา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ ระบบการผลิตของโตโยตา ที่ยึดหลักการผลิตโดยที่ไมใหมี
สินคาเหลือ หลักดังกลาวมีจุดประสงคคือผลิตเฉพาะสินคาที่ขายไดเทานั้น โดยจะผลิตสินคาที่มี
คุณภาพและผลิตสินคาดวยตนทุนที่ต่ํากวาเพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต หลักการดังกลาวทําให
สินคามีตนทุนการผลิตต่ํา โดยใชวิธีการ 2 เสาหลักของระบบการผลิตแบบโตโยตา แสดงดังรูปที่
2.3 บานแหงโตโยตา (วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร, 2551 )
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รูปที่ 2.3 แสดงบานแหงโตโยตา

2.4.1 Just In Time (JIT)
Just In Time (JIT) เปนปรัชญาที่มุงหมายใหผลิตสิ่งที่ตองการ สงมอบไดต ามเวลาที่
ตองการในปริมาณที่ตองการและมีสินคาคงคลังเหลือนอยที่สุดโดยหลักการที่นํามาใชใน JIT ไดแก
1. ระบบดึง (Pull System) เปนการควบคุมเวลาและปริมาณการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ชิ้นสวน
หรือสินคาโดยใช Kanban
2. กระบวนการผลิตตอเนื่อง (Continuous Flow Processing) เพื่อให Lead Time ในการผลิต
ในแตละรอบของกระบวนการเหลือนอยที่สุด
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3. รอบการผลิต (Takt Time) ปรับปรุงกระบวนการใหใชเวลาในการผลิตต่ําสุด
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2.4.2 JIDOKA
JIDOKA หรือในความหมายของคําภาษาอังกฤษวา “Autonomation” หมายความวา การ
ควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ ในความหมายของโตโยตา คือ การใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรในการ
ปองกันความผิดพลาดในการทํางานที่อาจจะทําใหสินคาเสียเกิดขึ้น หรือในทุก ๆกระบวนการ หาก
เกิดการผิดพลาดขึ้น จะมีระบบอัตโนมัติเพื่อหยุดยั้งการสงสินคาที่มีความเสียหายหรือคุณภาพไมได
มาตรฐาน ไปยังกระบวนการตอไปซึ่งอาจจะสงผลใหเกิดการผลิตสินคาสําเร็จรูปที่ไมไดคุณภาพ
หรือไมไดมาตรฐานสงไปยังถึงมือลูกคาได หรืออาจกลาวอยางสั้น ๆ ไดวา ระบบ JIDOKA คือ
กระบวนการควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในสายการผลิตหรือ
ในเครื่องจัก รในทางปฏิบัติ ข องโตโยตา ระบบ JIDOKA จะเริ่มจากการติดตั้งสัญ ญาณไฟฟา
(Andon) ที่จะบอกชื่อรถ รุน และขอมูลตาง ๆ ที่จะทําใหพนักงานทราบวาจะตองประกอบชิ้นสวน
ใดบาง อะไหลใดบาง หากพบขอผิดพลาดทีไ่ มจําเปนตองมีการหยุดสายการผลิต เชน พนักงานใส
หรือประกอบชิ้นสวนผิดพลาดจากที่กําหนดไว สัญญาณเตือนจะดังขึ้นทันที แตหากวามีเหตุการณ
ฉุกเฉินขึ้น บริษัทไดมีระบบที่เรียกวา การกําหนดจุดหยุด (Fixed Position Stop System) ไว โดย
พนักงานสามารถดึงสัญญาณนี้เพื่อเปน การเรียกใหหัวหนางานไดสามารถเขามาตรวจสอบและ
แกไขไดทันทวงที นอกจากนั้น ณ ขั้นตอนสุดทายของระบบนั้นยังมีระบบที่เรียกวา POKAYOKE
หรือเครื่องมือที่ปองกันสถานการณอันผิดปกติอันอาจเปนเหตุใหเกิดปญหาไดกอนที่จะสงตอไปยัง
ระบบอื่น ๆขอดีข องระบบ JIDOKA นั้น ไมเพีย งแตจ ะชวยใหไมมีสินคาเสีย หายหรือไมได
มาตรฐานเกิดขึ้นเทานั้นแตจะชวยใหการไหลของวัสดุในระบบ JIT ทําไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
ซึ่งจะชวยลดเวลาการทํางาน และปองกันการเกิด ของเสีย (Waste) ในระบบ เชน การเสียเวลา
ตรวจสอบสินคา การรอคอย การขนสง และสินคาเสียหายหรือคุณภาพไมไดมาตรฐาน ซึ่งหลักการ
3 ประการที่สําคัญของ JIDOKA คือ การแยกการทํางานของพนักงานกับการทํางานของเครื่องจักร
ออกจากกัน การพัฒนาอุปกรณหรือเครื่องมือเพื่อปองกันการทําใหสินคาเสียหายหรือไมไดคุณภาพ
และการประยุกตใช JIDOKA กับกระบวนการประกอบชิ้นสวนตาง ๆ
2.5 การประเมินผลการจัดการกระบวนการ
การประเมิน คือ การสอบสวนอยางรอบคอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร โดยอาศัยขอมูลที่
เชื่อถือได ประกอบกับการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ประเมิน อีกนัยหนึ่ง การประเมินก็คือการวัด ดังนั้น
จึงตองมีการกําหนดตัวชี้วัดหรือดัชนี เพื่อเปนสิ่งบงบอกสภาพของสิ่งที่วัด โดยทั่วไปมักจะเปนการ
ประเมิน เพื่อการปรับปรุง อะไรที่วัดไมไดก็คงจะไมสามารถปรับปรุงหรือพัฒ นาได ดังนั้นถา
สามารถกําหนดตัววัดได ก็จะนําไปสูการจัดการใหดีขึ้นได การกําหนดตัวชี้วัดจะดูที่วัตถุประสงค
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ของการประเมิน เพื่อจัดเปนกลุม เชน ดัชนีปอนเขา (Input Indicator) ดัชนีผลลัพธ (Output
Indicator) ดัชนีผลกระทบ (Impact Indicator) ดัชนีผลงาน (Performance Indicator) นอกจากนั้น
การประเมินยังมีหลายระดับตั้งแตระดับโครงการยอย โครงการใหญ ระดับหนวยปฏิบัติการ ระดับ
องคกรหรือสถาบัน จนถึงระดับชาติ ผลการประเมินในรูปของดัชนีที่วัดไดเปนตัวเลข ยังสามารถ
นํามาใชเปรียบเทียบระหวางกันไดดวย เชน ผลลัพธจากงานวิจัยที่วัดดวยจํานวนบทความตีพิมพ
จากหนวยตางๆ รวมทั้งจํานวนที่ผลิตไดของประเทศตางๆ ก็เปนสวนหนึ่งที่บงบอกความเขมแข็ง
ของการวิจัยเชิงเปรียบเทียบได
ในการดําเนินการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชนั้น ตัวชี้วัดการประสบความสําเร็จ
ดังแสดงในตารางที่ 2.1 ซึ่งเปนการประเมินผลตามกิจกรรมขั้นตอนการดําเนินระบบการผลิตแบบ
โตโยตา
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ตารางที่ 2.1 การชี้วัดผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
กิจกรรม

Work Site control

ตัวชี้วัด
สภาพการทํางานที่อยู
ในสภาพเขาใจงาย






ผลลัพธ
ลดการสูญเสีย
ลดตนทุนงานระหวางทํา
และสินคาคงคลัง
ลดตนทุนในดานการ
จัดการโรงงาน ทั้งดาน
พื้นที่ เครื่องจักร พลังงาน
และแรงงาน
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
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ดัชนี
มีความชัดเจนในสภาพการทํางาน
ทํางานสามารถเห็นความเคลื่อนไหว
และสิ่งผิด ปกติไดอยางงาย ๆ และ
รวดเร็ว ทําใหแกปญหาไดทันเวลา
 ลดจํานวนวัน
 ลดจํานวนงานระหวางทํา
 ลดพื้นที่การใชงาน
 ลดการเคลื่อนไหวที่ไมจําเปน



Continuous flow






Standardized work




Lead time
Stock in process
Working area
Movement

Pieces/man-hour
Man power




เพิ่มผลผลิตตอจํานวนแรงงาน
ลดจํานวนคนงานที่ไมจําเปน

Pull system
Inventory
ลดจํานวนสินคาคงคลัง
การชี้วัดโครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตแบบโตโยตา : (สถาบันยานยนต,2553)
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แนวคิดทางดานลักษณะของการประกอบการผลิต
2.6 ขนาดของกิจการ
การจําแนกขนาดของอุตสาหกรรมที่นิยมใชกัน จะอาศัยเกณฑวัดที่สําคัญ 4 ประการคือ
ขนาดการจางงาน สิน ทรัพยถาวร ทุน จดทะเบียนและยอดขายซึ่งในบางประเทศจะใชเกณฑใ ด
เกณฑหนึ่งเปนเครื่องวัดเพียงเกณฑเดียว และบางประเทศอาจจะใชประกอบกันหลาย ๆ เกณฑก็มี
ขอดี-ขอเสีย ของเครื่องชี้เกณฑที่จะนํามาใชในการวัดขนาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ดัง
ตารางที่ 2.2 (สมชัย ตันติธนวัฒน, 2542)
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ตารางที่ 2.2 แสดงขอดี-ขอเสีย ของเครื่องชี้เกณฑที่จะนํามาใชในการวัดขนาดของอุตสาหกรรม
เกณฑที่ใช
ขอดี
ขอเสีย
ขนาดของการจ า ง - งายในการจัด
- ไมสามารถจําแนกประเภทอุตสาหกรรมที่
งาน
- สามารถใชเกณฑเปนเวลานาน ใชแรงงานมากหรือใชทุนมาก
สินทรัพยถาวรสุทธิ - งายในการจําแนกอุตสาหกรรม - ตองคํานึงถึงภาวะเงินเฟอ
ที่ใชทุนมากหรือนอย
- ตัวเลขที่ไดมาเชื่อถือไดยาก
ทุนจดทะเบียน
- งายในการจัดเก็บ
- ไมไดสะทอนการประกอบการจริง
- สามารถใช ต อ เนื่ อ งกั น เป น
เวลานาน
ยอดขาย
- จําเปนตองปรับเปลี่ยนอยูเสมอ
- ไมสามารถเกณฑเดียวกับอุตสาหกรรมที่
ตางกัน
ที่มา: สมชัย ตันติธนวัฒน, 2542

ตอมาเมื่อมีการตั้งสํานักงานเงินกูเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นในกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมเมื่อพ.ศ.2507 (ตอมาไดเปลี่ย นชื่อเปน สํานักงานธนกิจ อุตสาหกรรมขนาดยอมใน
ปจจุบัน) จึงมีการกําหนดความหมายของอุตสาหกรรมขนาดยอมไวแตกตางไปจากเดิม คือถือเอา
เงินลงทุนเปนเกณฑ โดยกําหนดวาหมายถึงกิจการอุตสาหกรรมประเภทโรงงาน ประเภทบริภัณฑ
หรือประเภทอุตสาหกรรมในครอบครัว ที่มีทุนจดทะเบียนหรือลงทุนในสินทรัพยถาวรไมเกิน 2
ลานบาทเปนเกณฑในการจําแนก
อย า งไรก็ ต ามในการศึ ก ษาอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย อ มที่ จั ด ทํ า ขึ้ น
ภายในประเทศในชว งที่ผานมานิย มใชเกณฑก ารจางงานเปน เกณฑสําคัญ ที่ใ ชใ นการจําแนก
ประเภทของอุตสาหกรรมโดยแบงออกเปน
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1) อุตสาหกรรมในครัวเรือน จางงาน 1-9 คน
2) อุตสาหกรรมขนาดยอม จางงาน 10-49 คน
3) อุตสาหกรรมขนาดกลาง จางงาน 50-100 คน
4) อุตสาหกรรมขนาดใหญ จางงาน 200 คนขึ้นไป
จนถึงป พ.ศ. 2534 กรมสงเสริมอุต สาหกรรมจึงไดนําเกณฑก ารจําแนกประเภท
อุตสาหกรรมแบบ 2 เกณฑมาใชคือ พิจารณารวมกันระหวางการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวร
แตใ นเวลาเดียวกันนั้นหนวยงานอื่น ของภาครัฐกลับมีการใชเกณฑใ นการจําแนกที่แตกตางกัน
ออกไป ดังตารางที่ 2.3

PU

D

ตารางที่ 2.3 แสดงการวัดขนาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ของแตละหนวยงานจําแนกตามเครื่องชี้
เกณฑการจางงานและสินทรัพยถาวร
หนวยงาน/ขนาดอุตสาหกรรม
การจางงาน
สินทรัพยถาวร
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
- ขนาดยอม
ไมเกิน 50
ไมเกิน 20
- ขนาดกลาง
51-200
21-100
- ขนาดใหญ
มากกวา 200
มากกวา 100
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดยอม
- ขนาดยอม
ไมเกิน 50
ธนาคารแหงประเทศไทย
- ขนาดยอม
ไมเกิน 50
บรรษั ท เงิ น ทุ น อุ ต สาหกรรม
แหงประเทศไทย (IFCT)
- ขนาดยอม/ขนาดใหญ
- ไมเกิน 100
- ขนาดกลาง/ขนาดใหญ
- เกิน 100
ที่มา : สมชัย ตันติธนวัฒน, 2542

สําหรับคําจํากัดความของขนาดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินการลงทุนจากการ
ประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “การดําเนินงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ยอม” ที่ประเทศญี่ปุน ทั้งในภาคการผลิต ภาคการคาและภาคการบริการในป 2542 จึงมีคําจํากัด
ความใหม (Khamanarong.S, 2000:35) ดังนี้
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ภาคการผลิต
อุตสาหกรรมขนาดใหญ หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน เกิน 200
ลานบาทหรือมีการจางงานเกิน 200 คนขึ้นไป
อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 51 - 200
ลานบาทหรือมีการจางงาน51 - 200 คน
อุตสาหกรรมขนาดยอม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50
ลานบาทหรือมีการจางงานไมเกิน 50 คน
ภาคการบริการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนเกิน 200
ลานบาทหรือมีการจางงานเกิน 200 คนขึ้นไป
อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 51 - 200
ลานบาทหรือมีการจางงาน 51 - 200 คน
อุตสาหกรรมขนาดยอม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50
ลานบาทหรือมีการจางงานไมเกิน 50 คน
ภาคการขายสง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนเกิน 100
ลานบาทหรือมีการจางงานเกิน 100 คนขึ้นไป
อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 51 - 100
ลานบาทหรือมีการจางงาน 51 - 100 คน
อุตสาหกรรมขนาดยอม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน 50
ลานบาทหรือมีการจางงานไมเกิน 50 คน
ภาคการขายปลีก
อุตสาหกรรมขนาดใหญ หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน เกิน 60
ลานบาทหรือมีการจางงานเกิน 30 คนขึ้นไป
อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุน 31 - 60
ลานบาทหรือมีการจางงาน 11 - 30 คน
อุตสาหกรรมขนาดยอม หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีมูลคาทรัพยสินการลงทุนไมเกิน
30 ลานบาทหรือมีการจางงานไมเกิน 10 คน
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2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปญญา สําราญหันต (2550) งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะประยุกตแนวคิดการผลิตแบบ
โตโยตาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตสายพานตัวอยาง
งานวิจัยนี้ไดแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลการไหล
ของวัตถุดิบและขอมูลและคุณภาพของกระบวนการ สวนที่ 2 เกี่ยวของกับการวิเคราะหสภาพการ
หยุด ชะงัก ของกระบวนการผลิต การประเมิน ผลของการหยุดชะงัก และเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงที่ดีที่สุดดวยหลักการ การผลิตแบบทันเวลาพอดี สวนที่ 3 เกี่ยวของกับการปฏิบัติจริงและ
การประเมินผลหลังการปรับปรุง
งานวิจัยนี้พบวาเวลานําของกระบวนการ คาใชจายของสินคาคงคลังและคาลวงเวลาลดลง
อยางมาก นอกจากนี้ลูกคาและพนักงานมีความพึงพอใจหลังการปรับปรุงในระดับมาก สรุปไดวา
แนวคิด การผลิต แบบโตโยตาเปน วิธีก ารที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภ าพในการผลิต ของ
โรงงานผลิตสายพานตัวอยางนี้
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วิชัย ชูนอง (2549) การเปรียบเทียบระบบการผลิตแบบ Batch Production กับ TPS ของ
โรงงานผลิตชิ้นสวนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต จุดมุงหมายของการวิจัยเปรียบเทียบในครั้ง
นี้ เ พื่ อ เป น การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิ ต ระหว า งการผลิ ต แบบกองเก็ บ (Batch
Production) และระบบการผลิตของโตโยตา วาการผลิตแบบไหนมีประสิทธิภาพมากกวากัน โดย
การใชการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเปนสี่ชวง ไดแก การรับคําสั่งซื้อ การลงทุนในตอนเริ่มตน การ
ผลิตสินคา และการเก็บสตอกสินคาคงคลังโดยในชวงของการรับคําสั่งซื้อ ระบบการผลิตแบบกอง
เก็บมีค วามไดเปรียบ เนื่องจากเอกสารมีน อยและไมมีความยุงยาก ในชวงของการลงทุน ในการ
เตรียมผลิตสินคา การผลิตแบบกองเก็บก็ยังมีขอไดเปรียบอยูในดานตนทุน เพราะเงินลงทุนต่ํากวา
การเตรียมการผลิตโดยระบบของโตโยตาซึ่งตองลงทุนเพิ่มเติมมากกวา 1 ลานบาท สวนชวงการ
ผลิตสินคานั้น ระบบการผลิตโดยระบบของโตโยตามีการลงทุนดานบรรจุภัณฑมากกวา แตจะเปน
ผลดีในระยะยาว ชวงสุดทายที่วิจัยจะเกี่ยวกับการเก็บสินคาคงคลัง ระบบการผลิตของโตโยตามีขอ
ไดเปรียบมากกวาในเรื่องตนทุนเพราะมีปริมาณสินคาคงคลังที่อยูในระดับต่ํากวาระบบการผลิต
แบบ Batch Production อยูมาก
ผลการวิจัยปรากฏวาระบบการผลิตของโตโยตาสามารถชวยลดตนทุนตางๆ ไดจริง เพราะ
สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งสามารถลดปริมาณสิน คาคงคลังได แตจําเปน ที่
จะต อ งมี ก ารลงทุ น ในด า นต า งๆ ให มี ค วามพร อ ม ไม ว า จะเป น เรื่ อ งเครื่ อ งจั ก ร ที่ จ ะต อ งมี
ประสิทธิภาพ การดูแลซอมบํารุง การตรวจสอบคุณภาพ ระบบการจัดเตรียมสินคา ระบบการ
ควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะตองไดรับการสนับสนุนทางดานการขนสงเชน Milk
Run ทางหนึ่ง
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ชนะชัย อุทวราพงศ (2551) วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการประยุกตใชการผลิตแบบลีนใน
อุตสาหกรรมการออกแบบตามคําสั่งซื้อจุดมุงหมายของงานวิจัยนี้ คือ ชวยเปนแนวทางของการ
ประยุก ตใชก ารผลิต แบบลีน ในอุตสาหกรรมการออกแบบตามคําสั่งซื้อ ซึ่งการวิจัยนี้ไดเลือก
อุตสาหกรรมผลิตสวิตซเกียรเปนกรณีวิจัย เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบตามคําสั่งซื้อ
ใชเครื่องมือการผลิตแบบลีนคือ แผนภูมิสายธารคุณคาจะชวยจําแนกคุณคาของกระบวนการผลิต
และแบบจําลองสถานการณจะใชวิเคราะหทางเลือก, ประเมิน และพัฒนาแผนภูมิสายธารคุณคา
งานวิจัยนี้จะใชแบบจําลองสถานการณมาวิเคราะหปจจัยทั้งหมด 2 ปจจัย ไดแก กลุมการผลิต, การ
ไหลทีละชิ้น จากผลของการจําลองสถานการณ ขจัดความสูญเปลาสามารถลดระยะเวลาการผลิต
รวมจาก 10 วัน มาเปน 8.4 วัน หรือคิดเปนรอยละ 16 จากนั้นนํามาสรางแผนภูมิสายธารคุณคา
สถานะอนาคต
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วาทิน อน คํา (2551) จากการศึก ษาขั้นตอนและกระบวนการผลิต ชิ้น สว นโครงสราง
รถจักรยานยนตของบริษัทตางชาติแหงหนึ่ง ซึ่งอัตราการผลิตเดิมอยูที่ 50,000 คันตอป ตอมายอด
การสั่งซื้อไดเพิ่มขึ้นเปน70,000 คันตอป จึงสงผลกระทบตอกระบวนการผลิตในขั้นตอนการตัด
เฉือนชิ้นงานของสวนประกอบของโครงสรางรถจักรยานยนตรุน NJ Front Frame, NG Front
Frame, ND Front Frame และD6 Front Frame ไมสามารถทําการผลิตไดทันกับความตองการของ
ลูกคา ทําใหตองปรับปรุงกระบวนการผลิตใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการจัดกลุมชิ้นงานแตละกลุมให
ผลิตบนเครื่องจักรแตละตัวที่มีความเร็วในการผลิตเหมาะสมกับปริมาณความตองการของลูกคา ทํา
การเปลี่ยนอุปกรณการขนถายวัสดุจากกระบะเหล็กเปนการสรางรถเข็นมาใสชิ้นงานแทน รวมทั้ง
จัดทําตูจัดเก็บเครื่องมือวัดและสรางพื้นรองรับหนาเครื่องจักรใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานได
รวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันไดทําการปรับปรุงการจัดเก็บชิ้นสวนหลังการตัดเฉือนชิ้นงานจากเดิม
นําไปเก็บยังคลังจัดเก็บเปนการนําไปใชผลิตในขั้นตอนถัดไปทันทีโดยไมนํากลับไปเก็บในคลัง
จัดเก็บจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตดังกลาวทําใหสามารถผลิตงานไดทันกับความตองการ
ของลูกคา โดยที่กอนการปรับปรุงจะใชเวลาถึง 43,910 นาทีตอสัปดาห แตหลังปรับปรุงใชเวลา
เพียง 19,765 นาทีตอสัปดาห หรือลดลง 24,145 นาทีตอสัปดาห เมื่อคํานวณเปนคาใชจายดาน
แรงงานจะลดลง25,151 บาทตอสัปดาห คือจากเดิมกอนการปรับปรุงอยูที่ 45,740 บาทตอสัปดาห
เปน 20,589 บาทตอสัปดาห หรือลดระยะเวลาการทํางานและคาใชจายดานแรงงานลงได 55% ตอ
สัปดาห

นางสาวพรพรรณ คําแดง (2549) การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ปญหา-อุปสรรคและประโยชนที่ไดรับจากการจัดทําระบบ ISO/TS 16949 ของอุตสาหกรรมยาน
ยนต กลุมตัวอยางที่ใชใน การวิจัย ไดแกตัวแทนฝายบริหารดานคุณภาพ(QMR) ของอุตสาหกรรม
ยานยนตที่ไดรับ การรับรองระบบ ISO/TS 16949 จํานวน 89 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
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แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูลใชก ารสงแบบสอบถามทางไปรษณีย สถิติที่ใ ชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ IndependentSample t-test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS V.11
ผลการวิจัย พบวา ตัว แทนฝายบริหารดานคุณ ภาพ (QMR) ของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมยานยนต สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 30 ป ไมเกิน 40 ป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ตําแหนงงานประจําเปนระดับหัวหนาแผนก/ฝาย ทําหนาที่เปน QMR โดยตรง มีประสบการณใน
ตําแหนง (QMR) 3 ป - ไมเกิน 6 ป โดยสถานประกอบการสวนใหญเปนองคกรขนาดกลางผล
การศึกษาปญหา-อุปสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสวน
ใหญมีปญหาอยูในระดับปานกลาง มีเพียงดานเครื่องจักรและอุปกรณที่มีปญหาอยูในระดับนอย ผล
การเปรียบเทียบปญหา-อุปสรรคจากการจัดทําระบบ ISO/TS 16949 จําแนกตามขนาดของธุรกิจ
พบวา ปญหา-อุปสรรคเฉลี่ยรวมดานการบริหารจัดการ อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ทุกขอมีปญหา-อุปสรรคอยูในระดับปานกลาง ปญหา-อุปสรรคเฉลี่ยรวม ดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาสวนใหญมีปญหา-อุปสรรคอยู
ในระดับปานกลาง มีเพียงการแตงตั้งตัวแทนฝายบริหารงานคุณภาพที่เห็นวามีปญหา-อุปสรรคอยู
ในระดับนอย ปญหา-อุปสรรคเฉลี่ยรวมดานเครื่องจักรและอุปกรณอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา สวนใหญมีปญหา-อุปสรรคอยูในระดับนอยและมีการซอมแซม บํารุงรักษา
เครื่องจักรใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ที่เห็นวามีปญหา-อุปสรรคอยูในระดับปานกลาง ปญหาอุปสรรคเฉลี่ยรวมดานวัตถุดิบอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมี
ปญหา-อุปสรรคอยูในระดับปานกลาง มีเพียงการดูแลรักษาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตที่เห็น
วามีปญหา-อุปสรรคอยูในระดับนอย ปญหา-อุปสรรคเฉลี่ยรวมดานงบประมาณอยูในระดับนอย
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญมีปญหา-อุปสรรคอยูในระดับปานกลาง มีเพียงการขออนุมัติ
งบประมาณในการจัดทําระบบและการจัดหาแหลงเงินทุนที่ใชในการจัดทําระบบอยูระดับนอย ผล
การศึกษาประโยชนที่ไดรับโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ประโยชนที่ไดรับภายในองคกรอยูในระดับปานกลางและดานประโยชนที่ไดรับภายนอกอยูใ น
ระดับมาก ผลการศึกษาประโยชนที่ไดรับภายในองคกร พบวาเฉลี่ยรวมประโยชนที่ไดรับภายในอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีประโยชนอยูในระดับปานกลาง ผล
การศึกษาประโยชนที่ไดรับภายนอกองคกร พบวา เฉลี่ยรวมประโยชนที่ไดรับภายนอกอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีประโยชนอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความ
แตกตางของประโยชนภายในองคกร จําแนกตามขนาดของธุรกิจ พบวา ผลการเปรียบเทียบความ
แตกตางของประโยชนที่ไดรับภายในองคกร พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของประโยชนที่ไดรับภายนอกองคกร พบวา แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวน
ยานยนตเฉพาะกลุมกลุมผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบและผลที่ไดรับซึ่งเปนขั้นตอน
ในการการดําเนินการเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับ
ตอไปนี้
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3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การกําหนดคาตัวแปร
3.6 การวิเคราะหขอมูล
3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3.1.1 ประชากร
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาในอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยประชากรที่ใชใน
การศึ ก ษาครั้ง นี้ คื อผู ผ ลิต ชิ้ น ส ว นยานยนต ซึ่ งเปน สมาชิ ก ของสมาคมชิ้ น สว นยานยนต ก ลุ ม
ผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ ซึ่งรายละเอียดจําแนกดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนสมาชิกของสมาคมชิ้นสวนยานยนตจําแนกตามประเภทของสมาชิกและ
จํานวนราย
ประเภทของสมาชิกตามกลุมของผลิตภัณฑ
จํานวนราย
ประเภท 1 กลุมผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ
470
ประเภท 2 กลุมผลิตภัณฑเครื่องยนต ลูกสูบและอุปกรณเครื่องยนต
251
ประเภท 3 กลุมผลิตภัณฑชุดอุปกรณไฟฟา ตัวจุดระเบิดเครื่องยนตและ
สวนประกอบ
130
ประเภท 4 กลุมผลิตภัณฑยางรถยนต สวนประกอบและอุปกรณอื่นๆ
995
รวม
1,846
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รวบรวมจากรายชื่อสถานประกอบการทีเ่ ปนสมาชิกของสมาคมชิ้นสวนยานยนต ณ. สิ้นเดือน เมษายน พ.ศ. 2553

3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ สถานประกอบการในกลุมประเภทที่ 1 ซึ่งในกลุมนี้
มีจํานวนทั้งหมด 470 ราย และทางผูวิจัยไดทําการกําหนดกลุมของผลิตภัณฑใหมจําแนกออกเปน
กลุมผลิตภัณฑ 4 กลุมผลิตภัณ ฑยอย โดยกลุมตัวอยางสวนใหญจะอยูในกลุมผลิตภัณฑยอยที่ 3
จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาคือกลุมผลิตภัณฑยอยที่ 2 จํานวน 12 ราย คิดเปนรอย
ละ 25.00 กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 4 จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 20.83 และกลุมผลิตภัณฑยอยที่ 1
จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 16.67 ตามตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตในกลุมผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง
และสวนประกอบจําแนกตามประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ประชากร
กลุมตัวอยาง
กลุมผลิตภัณฑ
จํานวนราย รอยละ จํานวนราย รอยละ
กลุมที่ 1 อุปกรณหลักในรถยนตรวมทั้งโครงรถ และตัวถัง
72
8
16.67
15.32
กลุมที่ 2 เครื่องยนตและลูกสูบ
102
12
25.00
21.70
กลุมที่ 3 ชุดอุปกรณไฟฟา ตัวจุดระเบิดและสวนประกอบ
195
18
37.50
41.49
กลุมที่ 4 ยางรถยนต สวนประกอบและอุปกรณอื่นๆ
101
10
20.83
21.49
รวม
470 100.00
48
100.00
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยในครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1. แบบสอบถาม ตอบทางไปรษณีย ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามจะถูกสงไปยังกลุมตัวอยางที่เปน ผูจัดการฝายผลิตหรือผูรับผิดชอบกลุมผลิตภัณ ฑ
ตอบทางไปรษณีย (By Mail) โดยคําถามจะมีทั้งคําถามแบบปด ที่กําหนดคําตอบไวใหผูต อบ
เลือกตอบ และคําถามปลายเปด ที่ใหผตู อบสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยมีขั้นตอน
ในการสรางแบบสอบถามดังนี้
1) ทําการศึก ษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ขอความทางวิชากร ตําราวิชาการ วารสาร สื่อ
สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแบบสอบถามให
สอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงค
2) จากขอมูลที่ไดจ ากการศึก ษาคน ควานํามาสรางแบบสอบถามซึ่งมีเคาโครงมาจากตํารา
วิชาการของสถาบัน เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน ) เอกสารประกอบการอบรมหลัก สูต ร การพัฒ นา
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บุค ลากรดานการจัด การอุต สาหกรรม (IM-HRD) ในหัว ข อเรื่อง ระบบการผลิ ต แบบโตโยต า
จากนั้นผูวิจัยไดทําการดัดแปลงใหเหมาะสมกับกลุมประชากรที่ตองการศึกษา
โดยแบบสอบถามดังกลาวมีสวนประกอบสําคัญ 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปน แบบสอบถามขอมูล ทั่ว ไปของผูต อบแบบสอบถามและลัก ษณะของ
กิจการ ไดแก เพศ, ตําแหนงงานและอายุงาน แบบสอบถามที่เกี่ย วกับลัก ษณะของกิจการ ไดแก
ขนาดของกิจ การ (ขนาดของเงิ น ลงทุน ), จํานวนพนัก งาน, กลุมเครื่องหมายคุณ ภาพที่ไดรับ ,
เครื่องมือที่ใชในการบริหารการผลิต, การรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตา , ความรูความ
เขาใจในระบบการผลิตแบบโตโยตา, รูปแบบของกลุม ผลิตภัณฑที่รับผิดชอบ, การจัดทําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตาและเหตุผลที่ทําใหมีหรือไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใช ไดแก ระดับความสําเร็จในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช, ประโยชนที่ไดรับและผลที่
ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
โดยจะมีบางสวนของแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประเมิน คา (Rating
scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (พวงรัตน ทวีรัตน.2543) โดยกําหนดคะแนนไว 5 ระดับดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
มาก
กําหนดใหคาคะแนนเปน 5 คะแนน
คอนขางมาก
กําหนดใหคาคะแนนเปน 4 คะแนน
ปานกลาง
กําหนดใหคาคะแนนเปน 3 คะแนน
คอนขางนอย
กําหนดใหคาคะแนนเปน 2 คะแนน
นอย
กําหนดใหคาคะแนนเปน 1 คะแนน
แบบสอบถามการสํารวจการนําระบบการผลิตโตโยตามาใชในอุตสาหกรรมชิ้นสว น
ยานยนตและผลที่ไดรับ ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ดานคุณภาพ
2. ดานตนทุน
3. ดานการสงมอบ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับในกรณีที่ยังไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชแตมีความ
ตองการนํามาใชจ ะมีแนวทางอยางไรบาง และกรณีที่นําระบบการผลิต แบบโตโยตามาใชแลว
ประสบปญหาอะไรบางในการนํามาใชและผลที่ไดรับนอกเหนือจากแบบสอบถาม
3) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบ ขอคําแนะนํา และ
พิจารณาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแกไข
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4) นําแบบสอบถามฉบับรางที่ไดรับการแนะนําแกไขแลวเสนอตอผูทรงคุณวุฒิใหทําการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาอีกครั้ง รวมไปถึงความชัดเจนของการใชภาษาในเชิงวิจัย
สวนที่ 2. แบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณผูบริหาร ผูจัดการบริษัท หรือผูรับผิดชอบผลิตภัณฑ
โดยจะนําขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามมาทําการประมวลผล จากนั้นก็นําขอมูล ที่ไดมาทําการ
สรางแบบสอบถามสําหรับการสัมภาษณเพื่อเปนการยืนยันขอมูลอีกครั้ง
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3.3 การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึก ษาคน ควาหลัก การ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ขอความทางวิชาการ วารสาร สื่ อ
สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดนิย ามเปนขอบเขตเนื้อหาและเปน
โครงสรางของเครื่องมือ ใหสอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา
3) สรางคําถามในแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 2 ชุด รายละเอีย ดดังไดก ลาวขั้น ตน และนํา
แบบสอบถามและแบบทดสอบที่สรางเสร็จ แลว เสนอที่ปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบและ
แนะนํา เพื่อการแกไขและปรับปรุงแบบสอบถามและแบบทดสอบใหมีความเหมาะสม
4) นําแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ไดรับการแกไขแลวไปตรวจสอบความเที่ยงตรง และ
ความเหมาะสม โดยขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิง
เนื้อหา (Content validity) และภาษาที่ใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข
5) นํา แบบสอบถามที่ ผ า นการตรวจสอบจากผู ทรงคุณ วุ ฒิ และการปรั บปรุ งแก ไขแล ว
นํา เสนอที่ ปรึ ก ษางานวิ จั ย ให พิจ ารณาความสมบู ร ณอี ก ครั้ ง เพื่ อ ความสมบู ร ณ ข อง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจะคนหาขอมูลโดยจะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบคือ
ขอมูลปฐมภูมิ
1) จะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยคือ
กลุมผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถังและสวนประกอบ จํานวน 470 ราย
2) นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบคุณ ภาพแลวพรอมหนังสือขออนุญ าตสอบถาม
ขอมูลสงไปรษณียไปยังกลุมตัวอยาง
3) การเก็บ รวบรวมขอ มูล โดยการสัม ภาษณ ผูบ ริห าร ผู จัด การบริ ษั ท หรื อผู รับ ผิด ชอบ
ผลิตภัณฑ เพื่อเปนการยืนยันขอมูลอีกครั้ง
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ขอมูลทุติยภูมิ
เปนขอมูลที่ไดจากการ คนควา รวบรวมงานวิจัย บทความ วารสาร เอกสารการสัมมนา สถิติ
ในรายงานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนสวนประกอบในเนื้อหาและนําไปใชในการ
วิเคราะหขอมูล
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3.5 การกําหนดคาของตัวแปร
ในสวนของแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเปนแบบทดสอบการรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิต
แบบโตโยตาและระดับความสําคัญของปจจัยที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในกลุม
ผลิตภัณฑ ผูวิจัยไดกําหนดคาของตัวแปรมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) โดยแบงระดับเปน 5
ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543)
คะแนนเฉลี่ย 4.500 - 5.000
กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก
คะแนนเฉลี่ย 3.500 - 4.499
กําหนดใหอยูในเกณฑ คอนขางมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.500 - 3.499
กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.500 - 2.499
กําหนดใหอยูในเกณฑ คอนขางนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.000 - 1.499
กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย
การแปลความหมายของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใชเกณฑดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.000 – 0.999 หมายถึง การกระจายของขอมูลไมมากนัก
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 1.000 ขึ้นไป หมายถึง การกระจายของขอมูลคอนขางมาก

3.6 การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามทางไปรษณียที่ตอบกลับคืนมาไดแลวนํามาตรวจ
ความครบถวนสมบูรณจากนั้นนํามาตรวจการใหคะแนนและนําผลคะแนนมาทําการประมวลผล
ขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ขอมูลจะถูกวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพื่อศึกษาการนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตและผลที่ไดรับ โดยมีวิธีการดังนี้
1. ตรวจความถูกตองครบถวนและจํานวนของแบบสอบถามที่ไดกลับมา
2. นําแบบสอบถามที่มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดทั้งหมดมาวิเคราะหและแปลผลโดยใช
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดย
แบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเปนคําถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและลักษณะของ
กิจการ นําขอมูลที่ไดมาหาคารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัวแปร นํามาเปรียบเทียบเพื่อแปลความหมายกับ
เกณฑที่ตั้งไว
แบบสอบถามสวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใชใ นกลุมผลิตภัณ ฑ นําขอมูลที่ไดมาหาคารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic
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Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นํามาเปรียบเทียบเพื่อแปลความหมายกับ
เกณฑที่ตั้งไว
แบบสอบถามสวนที่ 3 ซึ่งเปนสวนสุดทายเปนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบการพรรณนาใน
สวนของขอมูลปลายเปด (Open ended) ซึ่งเกี่ยวกับความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ในสวนของแบบสอบถามสําหรับการสัมภาษณ เมื่อทําการสัมภาษณผูบริหารมาครบถ วน
แลว ทําการสรุปผลที่ไดรับจากการสัมภาษณเพื่อยืนยันผลที่ไดรับจากแบบสอบถามทางไปรษณีย
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3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้คือ
3.7.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่นํามาใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูล
ที่เก็บรวบรวมมาจากกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา ไดแก
3.7.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามตอนที่ 1 ในเรื่อง
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและลักษณะของกิจการและกลุมผลิตภัณฑ
3.7.1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใชสําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 1 เรื่อง
การรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตาและระดับความสําคัญของปจจัยที่กลุมผลิตภัณฑนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช โดยใชสูตรสําหรับขอมูลที่จัดกลุมเปนชั้นคะแนน (Group Data)
(พวงรัตน ทวีรัตน. 2543 : 137-142)
3.7.1.3 สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการวิเคราะหและแปล
ความหมายของขอมูลตางๆ รวมกับคาเฉลี่ยในแบบสอบถามตอนที่ 1 และ 2 เพื่อแสดงถึงลักษณะ
การกระจายของคะแนน โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543 : 143)
3.7.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติที่ใชสรุปถึงลักษณะของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต โดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยางดังนี้
3.7.2.1 การวิเคราะหโดยวิธี One-Way ANOVA (Analysis of variance) ใชในการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน (Independent
Sample) คือ ขนาดของธุรกิจและกลุมผลิตภัณฑกับตัวแปรตาม ซึ่งไดแก ปจจัยที่สงผลตอการนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ผลทีไ่ ดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตาในอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานและวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชสูตร One-Way ANOVA
3.7.2.2 การวิเคราะห Least Significant Difference (LSD) ใชในการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย เปน รายคูก รณีที่ ผลการวิเคราะหข องปจจัย จากวิธี One-way ANOVA มี
นัยสําคัญ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการที่ไดจัดสงแบบสอบถามใหกับผูบริ หาร, ผูจัดการโรงงาน, ผูจัดการฝายผลิตหรือ
ผูรับผิดชอบกลุมผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถังและสวนประกอบ ตามที่ไดกําหนดไวจํานวน 48 ราย และใน
สวนของการสัมภาษณผูบริหารไดทําการสัมภาษณจํานวน 5 ราย ซึ่งคิดเปนรอยละ 10.42
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ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จะแบงออกเปน 6 ตอนดังนี้
4.1 การวิเ คราะหขอ มูล ส วนบุ ค คล ไดแ ก เพศ อายุงาน ลัก ษณะของกิจการได แก ขนาด
กิจการ จํานวนพนักงาน การรับรองมาตรฐานที่ไดรับ เครื่องมือในการบริหารการผลิตที่กิจการใช การ
รับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตา ความรูความเขาใจในระบบการผลิตแบบโตโยตา รูปแบบของ
กลุมผลิตภัณฑ และการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
4.2 วิเคราะหขอมูลของกลุมที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาเกี่ยวกับเหตุผลที่ทําให
ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาในกลุมผลิตภัณฑนั้นๆ
4.3 วิเคราะหขอมูลของกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
การนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ระดับความสําเร็จของการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ประโยชนที่ไดรับ และผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในกลุมผลิตภัณฑ
4.4 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
1. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใช มีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตามากกวาผูประกอบการที่ยังไม
มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
2. ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผลิตโครงรถ ตัวถัง
และสวนประกอบตัดสินใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดานลูกคา
3. ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผลิตโครงรถ ตัวถัง
และสวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดานลูกคา
4. ผลที่ไดรับมากที่สุดจากการนํ า ระบบการผลิ ตแบบโตโยตา มาใช ใ นอุ ตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผ ลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ คือ ผลทางดานตนทุน
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4.5 การวิเคราะหเ นื้อ หาจากแบบสอบถามปลายเป ดเปน ความคิดเห็ นทั่ วไปเกี่ย วกั บ กลุม
ผลิตภัณฑที่ไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชวาตองทําอยางไรจึงจะทําใหสามารถนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตา มาใชได ในขณะที่ ก ลุ มผลิ ตภั ณ ฑ ที่นํ า ระบบการผลิ ตแบบโตโยตา มาใช นั้น
กอใหเกิดปญหาอะไรบาง และขอคิดเห็นเพิ่มเติมสําหรับผลที่ไดรับหลังจากนํา ระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชนอกเหนือจากที่ระบุไวในแบบสอบถาม
4.6 การวิเคราะหสรุปผลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูบริหารในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
ซึ่งเปนการสัมภาษณในดา นเหตุผลที่ส ถานประกอบการนํา ระบบการผลิ ตแบบโตโยตา มาใช ดา น
ความสําเร็จที่ไดรับ ดานผลที่ไดรับ รวมถึงความคิดเห็นตอขนาดกิจการที่มีผลตอการนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช และแนวโนมความนิยมในระบบการผลิตแบบโตโยตาในอนาคต
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4.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล และลักษณะกิจการของกลุมผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอ มูลสวนบุคคลไดแ ก เพศ อายุงาน และลักษณะของกิ จการไดแก ขนาด
กิจการ จํานวนพนักงาน การรับรองมาตรฐานที่ไดรับ เครื่องมือในการบริหารการผลิตที่กิจการใช การ
รับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตา ความรูความเขา ใจในระบบการผลิตแบบโตโยตา รูปแบบของ
กลุมผลิตภัณฑ และการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ผลวิเคราะหจําแนกตามกลุมผูที่จัดทําและไม
จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ สถานประกอบการในกลุมประเภทที่ 1 ซึ่งผูวิจัยไดทํา
การกํา หนดกลุมของผลิตภัณฑใหมจําแนกออกเปนกลุม ผลิ ตภัณฑ 4 กลุม ผลิตภั ณฑยอ ย โดยกลุม
ตัวอยางสวนใหญจะอยูในกลุมผลิตภัณฑยอยที่ 3 จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาคือกลุม
ผลิตภัณฑยอยที่ 2 จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 25.00 กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 4 จํา นวน 10 ราย คิดเปน
รอยละ 20.83 และกลุมผลิตภัณฑยอยที่ 1 จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 16.67 ตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในการวิจัย
กลุมผลิตภัณฑยอย

กลุมที่ 1 อุปกรณหลักในรถยนตรวมทั้งโครงรถ และตัวถัง
กลุมที่ 2 เครื่องยนตและลูกสูบ
กลุมที่ 3 ชุดอุปกรณไฟฟา ตัวจุดระเบิดและสวนประกอบ
กลุมที่ 4 ยางรถยนต สวนประกอบและอุปกรณอื่นๆ
รวม

กลุมตัวอยาง
จํานวน
รอยละ
8
16.67
12
25.00
18
37.50
10
20.83
48
100.00
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เพศ โดยสวนใหญแลว จะเปนเพศชายรอยละ 87 และเปนเพศหญิงรอยละ 13 ดังรูปที่ 4.1

D

รูปที่ 4.1 แสดงรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถาม
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กลุมผลิตภัณฑยอยและเพศ ดังตารางที่ 4.2 พบวา
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 1 สวนใหญจะเปนเพศชาย รอยละ 87.50 รองลงมาเปนเพศหญิง รอยละ 12.50
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 2 จะเปนเพศชาย รอยละ 100.00
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 3 สวนใหญจะเปนเพศชาย รอยละ 88.89 รองลงมาเปนเพศหญิง รอยละ 11.11
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 4 สวนใหญจะเปนเพศชาย รอยละ 66.67 รองลงมาเปนเพศหญิง รอยละ 33.33

ตารางที่ 4.2 แสดงรอยละของเพศจําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑ
กลุมผลิตภัณฑยอย

กลุมที่ 1 อุปกรณหลักในรถยนตรวมทั้งโครงรถ และตัวถัง
กลุมที่ 2 เครื่องยนตและลูกสูบ
กลุมที่ 3 ชุดอุปกรณไฟฟา ตัวจุดระเบิดและสวนประกอบ
กลุมที่ 4 ยางรถยนต สวนประกอบและอุปกรณอื่นๆ
รวม

ชาย
87.50
100.00
88.89
66.67
87.23

เพศ
หญิง
12.50
0.00
11.11
33.33
12.77

รวม
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

อายุงานของผูรับผิดชอบกลุมผลิตภัณฑ ตามการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ดังตารางที่
4.3 พบวา ในกลุมผลิตภัณฑที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มีอายุงานโดยเฉลี่ย 5.28 ป และ
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ในกลุมผลิตภัณฑที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มีอายุงานโดยเฉลี่ย 6.81 ป ซึ่งในภาพรวม
แลวมีอายุงานโดยเฉลี่ย 6.05 ป
ตารางที่ 4.3 แสดงอายุงานเฉลี่ยของผูรับผิดชอบ จําแนกตามการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
การจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
อายุงาน
เฉลี่ยรวม
ไมมีการจัดทํา
จัดทํา
อายุงานเฉลี่ย (ป)
6.81
5.28
6.05
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ขนาดกิจการ และกลุมผลิตภัณฑยอย ดังตารางที่ 4.4 พบวา
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 1 สวนใหญ จะเปนกิจการขนาดใหญ รอยละ 50.00 รองลงมาเปนกิจการ
ขนาดกลาง รอยละ 37.50 และกิจการขนาดเล็ก รอยละ 12.50
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 2 สวนใหญ จะเปนกิจการขนาดใหญ รอยละ 75.00 รองลงมาเปนกิจการ
ขนาดกลาง รอยละ 25.00
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 3 สวนใหญ จะเปนกิจการขนาดใหญ รอยละ 55.56 รองลงมาเปนกิจการ
ขนาดกลาง รอยละ 33.33 และกิจการขนาดเล็ก รอยละ 11.11
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 4 สวนใหญ จะเปนกิจการขนาดกลาง รอยละ 50.00 รองลงมาเปนกิจการ
ขนาดใหญ รอยละ 30.00 และกิจการขนาดเล็ก รอยละ 20.00
ในภาพรวม สวนใหญ จะเปนกิจการขนาดใหญ รอยละ 54.17 รองลงมาเปนกิจการขนาดกลาง
รอยละ 35.42 และกิจการขนาดเล็ก รอยละ 10.42

ตารางที่ 4.4 แสดงรอยละของขนาดกิจการ จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑ
กลุมผลิตภัณฑ

ขนาดกิจการ

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ

รวม

กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 1

12.50

37.50

50.00

100.00

กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 2

0.00

25.00

75.00

100.00

กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 3

11.11

33.33

55.56

100.00

กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 4

20.00

50.00

30.00

100.00

10.42

35.42

54.17

100.00

รวม
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ขนาดของกิจการและการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ดังตารางที่ 4.5 พบวา
ในกิจการขนาดเล็ก สวนใหญจะมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 60.00 ไมจัดทํา
รอยละ 40.00
ในกิจการขนาดกลาง สวนใหญจะไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 58.82 และ
จัดทํารอยละ 41.18
ในกิจการขนาดใหญ สวนใหญจะมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 80.77 ไม
จัดทํารอยละ 19.23
ในภาพรวม สวนใหญจะมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 64.58 ไมจัดทํารอยละ
35.42

D

ตารางที่ 4.5 แสดงรอยละของขนาดกิจการ จําแนกตามการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
การจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา

ขนาดกิจการ

จัดทํา

รวม

ขนาดเล็ก

40.00

60.00

100.00

ขนาดกลาง

58.82

41.18

100.00

ขนาดใหญ

19.23

80.77

100.00

35.42

64.58

100.00

PU

ไมมีการจัดทํา

รวม

จํานวนพนักงานและการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ดังตารางที่ 4.6 พบวา
ในกลุมที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญมีจํานวนพนักงานโดยเฉลี่ย 566.66 คน
ในกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญมีจํานวนพนักงานโดยเฉลี่ย 156.67 คน
ในภาพรวม สวนใหญมีจํานวนพนักงานโดยเฉลี่ย 361.67 คน
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนพนักงานเฉลี่ย จําแนกตามการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
การจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
พนักงาน
เฉลี่ยรวม
ไมมีการจัดทํา
จัดทํา
361.67
พนักงานเฉลีย่ (คน)
566.66
156.67
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กลุมการรับรองมาตรฐานที่ไดรับ และกลุมของผลิตภัณฑ ดังตารางที่ 4.7 พบวา
ISO กลุม 9000 มีผูไดรับการรับรอง 32 ราย สวนใหญในกลุมที่ 3 ไดรับรอยละ 31.25 รองลงมา
คือกลุมที่ 2 รอยละ 25.00 และกลุมที่ 1 และกลุมที่ 4 รอยละ 21.88 ของแตละกลุม
ISO กลุม 14000 มีผูไ ดรับ การรั บรอง 29 ราย ส วนใหญ ใ นกลุ มที่ 3 ได รั บร อ ยละ 48.28
รองลงมาคือกลุมที่ 2 รอยละ 31.03 กลุมที่ 1 รอยละ 13.79 และกลุมที่ 4 รอยละ 6.90
ISO กลุ ม 18000 มี ผูไ ด รับการรั บรอง 8 ราย ส ว นใหญ ใ นกลุ ม ที่ 3 ได รั บร อ ยละ 50.00
รองลงมาคือกลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 รอยละ 25.00 ของแตละกลุม
QS 9000 มีผูไดรับการรับรอง 9 ราย สวนใหญใ นกลุมที่ 3 ไดรับรอยละ 44.44 รองลงมาคือ
กลุมที่ 2 รอยละ 33.33 และกลุมที่ 1 และกลุมที่ 4 รอยละ 11.11 ของแตละกลุม
TS 16949 มีผูไดรับการรับรอง 39ราย สวนใหญในกลุมที่ 3 ไดรับรอยละ 25.90 รองลงมาคือ
กลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 รอยละ 25.64 ของแตละกลุมและกลุมที่ 1 รอยละ 12.82
อื่นๆ มีผูไดรับการรับรอง 2 ราย คือ กลุมที่ 1 ไดรับรอยละ 100
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและรอยละของการรับรองมาตรฐานที่ไดรับจําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑ
จํานวน

กลุมผลิตภัณฑยอย

รวม

PU

การรับรองมาตรฐาน

ISO กลุม 9000

32

กลุมที่ 1
21.88

กลุมที่ 2
25.00

กลุมที่ 3
31.25

กลุมที่ 4
21.88

100.00

ISO กลุม 14000

29

13.79

31.03

48.28

6.90

100.00

ISO กลุม 18000

8

12.50

25.00

12.50

50.00

100.00

QS 9000

9

11.11

33.33

44.44

11.11

100.00

TS 16949

39

12.82

25.64

35.90

25.64

100.00

อื่น ๆ

2

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

กลุมการรับรองมาตรฐานที่ไดรับ และขนาดของกิจการ ดังตารางที่ 4.8 พบวา
ISO กลุม 9000 มีผูไดรับการรับรอง 32 ราย สวนใหญอยูในกิจการขนาดใหญ ไดรับรอยละ
56.25 รองลงมาคือกิจการขนาดกลาง รอยละ 31.25 และกิจการขนาดเล็ก รอยละ 12.50
ISO กลุม 14000 มีผูไดรับการรับรอง 29 ราย สวนใหญอยูในกิจการขนาดใหญ ไดรับรอยละ
75.86 รองลงมาคือกิจการขนาดกลาง รอยละ 24.14
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ISO กลุม 18000 มีผูไดรับการรับรอง 8 ราย สวนใหญอยูในกิจการขนาดใหญ ไดรับรอยละ
75.00 รองลงมาคือกิจการขนาดกลาง รอยละ 25.00
QS 9000 มีผูไดรับการรับรอง 9 ราย สว นใหญอ ยูในกิจการขนาดใหญ ไดรับรอยละ 88.89
รองลงมาคือกิจการขนาดกลาง รอยละ 11.11
TS 16949 มีผูไดรับการรับรอง 39ราย สวนใหญอยูในกิจการขนาดใหญ ไดรับรอยละ 66.67
รองลงมาคือกิจการขนาดกลาง รอยละ 28.21 และกิจการขนาดเล็ก รอยละ 5.13
อื่นๆ มีผูไดรับการรับรอง 2 ราย คือ กิจการขนาดใหญ ไดรับรอยละ 100

PU
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ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและรอยละของการรับรองมาตรฐานที่ไดรับจําแนกตามขนาดของกิจการ
ขนาดกิจการ
การรับรองมาตรฐาน
จํานวน
รวม
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ISO กลุม 9000
32
12.50
31.25
56.25
100.00
ISOกลุม 14000
29
0.00
24.14
75.86
100.00
ISOกลุม 18000
4
0.00
25.00
75.00
100.00
QS 9000
9
0.00
11.11
88.89
100.00
TS 16949
39
5.13
28.21
66.67
100.00
อื่น ๆ
2
0.00
0.00
100.00
100.00
กลุมการรับรองมาตรฐานที่ไ ดรับ และการจัดทํ าระบบการผลิตแบบโตโยต า ดังตารางที่ 4.9
พบวา

ISO กลุม 9000 มีสถานประกอบการที่ไดรับการรั บรองจํานวน 32 ราย โดยสวนใหญสถาน
ประกอบการที่จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ได รับการรับรอง รอ ยละ 71.88 และไมมีการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา ไดรับการรับรอง รอยละ 28.12
ISO กลุม 14000 มีสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองจํานวน 29 ราย โดยสวนใหญสถาน
ประกอบการที่จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ได รับการรับรอง รอ ยละ 75.86 และไมมีการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา ไดรับการรับรอง รอยละ 24.14
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ISO กลุม 18000 มีสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองจํา นวน 4 ราย โดยสวนใหญสถาน
ประกอบการที่จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ได รับการรับรอง รอ ยละ 75.00 และไมมีการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา ไดรับการรับรอง รอยละ 25.00
QS 9000 มี ส ถานประกอบการที่ ได รั บการรั บ รองจํ า นวน 9 ราย โดยส ว นใหญ ส ถาน
ประกอบการที่จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาไดรับการรับรอง ร อยละ 77.78 และไมมีการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา ไดรับการรับรอง รอยละ 22.22
TS 16949 มีส ถานประกอบการที่ ได รับการรั บ รองจํ า นวน 39 ราย โดยส วนใหญ ส ถาน
ประกอบการที่จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาไดรับการรับรอง ร อยละ 74.36 และไมมีการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา ไดรับการรับรอง รอยละ 25.64
การรับรองมาตรฐานอื่นๆ มีสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองจํานวน 2 ราย โดยสวนใหญ
สถานประกอบการที่จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาไดรับการรับรอง รอยละ 100

PU

ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและรอยละของการรับรองมาตรฐานที่ไดรับจําแนกตามการจัดทําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา
การจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
การรับรองมาตรฐาน
รวม
จํานวน
ไมมีการจัดทํา
จัดทํา
100.00
ISO กลุม 9000
32
28.12
71.88
100.00
ISO กลุม 14000
29
24.14
75.86
100.00
ISO กลุม 18000
4
25.00
75.00
100.00
QS 9000
9
22.22
77.78
100.00
TS 16949
39
25.64
74.36
100.00
อื่น ๆ
2
0.00
100.00
เครื่องมือในการบริหารและกลุมของผลิตภัณฑ ดังตารางที่ 4.10 พบวา
ทักษะที่หลากหลาย มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 31 ราย สวนใหญอยูในกลุมที่ 3 รอ ย
ละ 35.48 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 25.81 และกลุมที่ 1 และกลุมที่ 4 รอยละ 19.35 ของแตละกลุม
5ส มีส ถานประกอบการนํ า มาใช จํ า นวน 45 ราย สว นใหญ อ ยู ใ นกลุ มที่ 3 ร อ ยละ 37.78
รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 26.67 และกลุมที่ 4 รอยละ 22.22 และกลุมที่ 1 รอยละ 13.33
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การควบคุมดวยสายตา มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 36 ราย สวนใหญ อยูในกลุมที่ 3
รอยละ 36.11 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 27.78 และกลุมที่ 4 รอยละ 25.00 และกลุมที่ 1 รอยละ
11.11
กิจกรรมไคเซ็น มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 32 ราย สวนใหญ อยูในกลุมที่ 3 รอยละ
34.38 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 และกลุมที่ 4 รอยละ 25.00 ของแตละกลุม และกลุมที่ 1 รอยละ 15.63
มาตรฐานการทํางาน มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 43 ราย สวนใหญ อยูในกลุมที่ 3
รอยละ 34.88 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 25.58 กลุมที่ 4 รอยละ 23.26 และกลุมที่ 1 รอยละ 16.28
การปองกันความผิดพลาด มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 36 ราย สวนใหญ อยูในกลุมที่
3 รอ ยละ 41.67 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอ ยละ 25.00 กลุ มที่ 4 รอยละ 19.44 และกลุมที่ 1 รอยละ
13.89
ระบบไฟสัญญาณและปายในการควบคุม มีส ถานประกอบการนํา มาใชจํา นวน 26 ราย สวน
ใหญอยูในกลุมที่ 3 รอยละ 34.62 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 30.77 กลุมที่ 1 รอ ยละ 19.23 และ
กลุมที่ 4 รอยละ 15.38
หลัก 3 G หรือ 5 G มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 20 ราย สวนใหญอยูในกลุมที่ 2, 3
และ 4 รอยละ 30.00 ของแตละกลุม และกลุมที่ 1 รอยละ 10.00
กิจกรรมกลุมคุณภาพ มีสถานประกอบการนํา มาใชจํานวน 34 ราย สวนใหญอยูในกลุมที่ 3
รอยละ 32.35 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 29.41 กลุมที่ 4 รอยละ 23.53 และกลุมที่ 1 รอยละ 14.71
หลัก 5 Why มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 27 ราย สวนใหญอยูในกลุมที่ 2 และ 3 รอ ย
ละ 29.63 ของแตละกลุม รองลงมาอยูในกลุมที่ 4 รอยละ 25.93 และกลุมที่ 1 รอยละ 14.81
การบํารุงรักษาทวีผล มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 18 ราย สวนใหญอยูในกลุมที่ 2 รอย
ละ 38.89 รองลงมาอยูในกลุมที่ 3 รอยละ 33.33 กลุมที่ 1 รอยละ 22.22 และกลุมที่ 4 รอยละ 5.56
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 9 ราย สวนใหญ อยูใ น
กลุมที่ 2 และ 4 รอยละ 33.33 ของแตละกลุม รองลงมาอยูในกลุมที่ 3 รอยละ 22.22 และกลุมที่ 1 รอ ย
ละ 11.11
คัมบัง มีสถานประกอบการนํ ามาใชจํา นวน 30 ราย ส วนใหญอยู ใ นกลุมที่ 3 รอยละ 40.00
รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 33.33 กลุมที่ 4 รอยละ 16.67 และกลุมที่ 1 รอยละ 10.00
Six Sigma มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 6 ราย สวนใหญอยูในกลุมที่ 2 และ 3 รอยละ
33.33 ของแตละกลุม รองลงมาอยูในกลุมที่ 1 และ 4 รอยละ 16.67 ของแตละกลุม
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ระบบการผลิตแบบทันเวลา มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 30 ราย สวนใหญอยูในกลุมที่
3 รอยละ 33.33 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอ ยละ 30.00 กลุมที่ 4 รอยละ 20.00 และกลุมที่ 1 รอยละ
16.67
ระบบการผลิตแบบลีน มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 18 ราย สวนใหญอยูใ นกลุมที่ 3
รอยละ 33.33 รองลงมาอยูในกลุมที่ 4 รอยละ 27.78 กลุมที่ 2 รอยละ 22.22 และกลุมที่ 1 รอยละ 16.67
เครื่องมือการบริหารการผลิตอื่นๆ มีสถานประกอบการนํามาใชจํานวน 3 ราย สวนใหญอยูใ น
กลุมที่ 3 รอยละ 66.67 และกลุมที่ 1 รอยละ 33.33
ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและรอยละของเครือ่ งมือในการบริหารการผลิตที่ใชจําแนกตามกลุมของ
ผลิตภัณฑ

D

กลุมผลิตภัณฑยอย

รวม

เครื่องมือในการบริหารการผลิต

จํานวน

ทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill)

31

19.35

25.81

35.48

19.35

100.00

5ส (5S)

45

13.33

26.67

37.78

22.22

100.00

การควบคุมดวยสายตา (Visual Control)

36

11.11

27.78

36.11

25.00

100.00

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4

กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen)

32

15.63

25.00

34.38

25.00

PU

100.00

มาตรฐานการทํางาน (Standardized Work)

43

16.28

25.58

34.88

23.26

100.00

การปองกันความผิดพลาด (Poka-Yoke)

36

13.89

25.00

41.67

19.44

100.00

ระบบไฟสัญญาณและปายในการ ควบคุม (Andon)

26

19.23

30.77

34.62

15.38

100.00

หลัก 3 G หรือ 5 G

20

10.00

30.00

30.00

30.00

100.00

กิจกรรมกลุมคุณภาพ (QCC)

34

14.71

29.41

32.35

23.53

100.00

หลัก 5 Why

27

14.81

29.63

29.63

25.93

100.00

การบํารุงรักษาทวีผล (TPM)

18

22.22

38.89

33.33

5.56

100.00

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM)

9

11.11

33.33

22.22

33.33

100.00

คัมบัง (Kanban)

30

10.00

33.33

40.00

16.67

100.00

Six Sigma

6

16.67

33.33

33.33

16.67

100.00

ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just–In-Time)

30

16.67

30.00

33.33

20.00

100.00

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production)

18

16.67

22.22

33.33

27.78

100.00

อื่นๆ

3

33.33

0.00

66.67

0.00

100.00
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เครื่องมือในการบริหารการผลิ ตและการจั ดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ดังตารางที่ 4.11
พบวา

PU

D

ทักษะที่หลากหลาย สวนใหญกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตามีการนํามาใช รอย
ละ 77.42 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 22.58
5ส สวนใหญกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตามีการนํามาใช รอยละ 64.44 และไม
มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 35.56
การควบคุมดวยสายตา สวนใหญกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มีการนํา มาใช
รอยละ 69.44 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 30.56
กิจกรรมไคเซ็น สวนใหญกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มี การนํา มาใช มีการ
จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 78.12 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ
21.88
มาตรฐานการทํางาน สวนใหญกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตามีการนํา มาใช มี
การจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 72.09 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอย
ละ 27.91
การปอ งกันความผิดพลาด สวนใหญ ก ลุมที่ มี ก ารจั ดทํ า ระบบการผลิตแบบโตโยต า มี ก าร
นํามาใชรอยละ 72.22 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 27.78
ระบบไฟสัญญาณและปายในการ ควบคุม สวนใหญกลุมที่มีการจัดทํา ระบบการผลิตแบบโต
โยตามีการนํามาใชรอยละ 88.46 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 11.54
หลัก 3 G หรือ 5 G สวนใหญกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มีการนํา มาใชรอ ย
ละ 85.00 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 15.00
กิจกรรมกลุมคุณภาพ สวนใหญกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มีการนํา มาใช
รอยละ 70.59 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 29.41
หลัก 5 Why สวนใหญกลุมที่ มีการจัดทํ าระบบการผลิ ตแบบโตโยตามี การนํามาใช ร อยละ
85.19 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 14.81
การบํารุงรักษาทวีผล สวนใหญกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตามีการนํามาใชรอย
ละ 77.78 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 22.22
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การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร สวนใหญกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตามีการ
นํามาใชรอยละ 22.58 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 11.76 โดยในภาพรวม นํา
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร มาใช รอยละ 18.75
คัมบัง สวนใหญกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตามีการนํามาใช รอยละ 86.67 และ
ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 13.33
Six Sigma สวนใหญกลุมที่ไมมีการจัดทํา ระบบการผลิตแบบโตโยตามีการนํามาใชรอยละ
66.67 และมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 33.33
ระบบการผลิตแบบทันเวลา ส วนใหญ กลุ มที่ มีก ารจั ดทํ าระบบการผลิ ตแบบโตโยต า มี การ
นํามาใชรอยละ 83.33 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 16.67
ระบบการผลิตแบบลีน สวนใหญกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มีการนํา มาใช
รอยละ 61.11 และไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 38.89
เครื่องมือในการบริหารการผลิตแบบอื่นๆ สวนใหญกลุมที่มีการจัดทํา ระบบการผลิตแบบโต
โยตามีการนํามาใช รอยละ 100
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ตารางที่ 4.11 แสดงรอยละของเครือ่ งมือในการบริหารการผลิตที่ใชจําแนกตามการจัดทําระบบการผลิต
แบบโตโยตา
เครื่องมือในการบริหารการผลิต

จํานวน

ทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill)

การจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา

รวม

กลุมที่มีจัดทํา

31

22.58

77.42

100.00

5ส (5S)

45

35.56

64.44

100.00

การควบคุมดวยสายตา (Visual Control)

36

30.56

69.44

100.00

กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen)

32

21.88

78.12

100.00

มาตรฐานการทํางาน (Standardized Work)

43

27.91

72.09

100.00

การปองกันความผิดพลาด (Poka-Yoke)

36

27.78

72.22

100.00

ระบบไฟสัญญาณและปายในการ ควบคุม(Andon)

26

11.54

88.46

100.00

หลัก 3 G หรือ 5 G

20

15.00

85.00

100.00

กิจกรรมกลุมคุณภาพ (QCC)

34

29.41

70.59

100.00

หลัก 5 Why

27

14.81

85.19

100.00

การบํารุงรักษาทวีผล (TPM)

18

22.22

77.78

100.00

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM)

9

22.22

77.78

100.00

คัมบัง (Kanban)

30

13.33

86.67

100.00

Six Sigma

6

66.67

33.33

100.00

ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just–In-Time)

30

16.67

83.33

100.00

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production)

18

38.89

61.11

100.00

อื่นๆ

3

0.00

100.00

100.00

PU
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กลุมที่ไมมีการจัดทํา
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การรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตาและกลุมของผลิตภัณฑ ดังตารางที่ 4.12 พบวา
การรูจักระบบการผลิตแบบโตโยตา พบวา ในภาพรวมที่ระดับการรับรูปานกลาง พิจารณาตาม
กลุม พบวา
กลุมที่ 1 มีระดับการรับรูปานกลาง
กลุมที่ 2 มีระดับการรับรูคอนขางมาก
กลุมที่ 3 มีระดับการรับรูปานกลาง
กลุมที่ 4 มีระดับการรับรูปานกลาง
แนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา พบวา ในภาพรวมที่ระดับการรับรูปานกลาง พิจารณา
ตามกลุม พบวา
กลุมที่ 1 มีระดับการรับรูปานกลาง
กลุมที่ 2 มีระดับการรับรูคอนขางมาก
กลุมที่ 3 มีระดับการรับรูคอนขางมาก
กลุมที่ 4 มีระดับการรับรูปานกลาง
ผลที่ไดรับหากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช พบวา ในภาพรวมที่ระดับการรับรูปานกลาง
พิจารณาตามกลุมพบวา
กลุมที่ 1 มีระดับการรับรูปานกลาง
กลุมที่ 2 มีระดับการรับรูคอนขางมาก
กลุมที่ 3 มีระดับการรับรูปานกลาง
กลุมที่ 4 มีระดับการรับรูปานกลาง
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ตารางที่ 4.12 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโต
โยตา จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑ
การรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตา

การรูจักระบบการผลิตแบบโตโยตา

D

กลุมผลิตภัณฑ
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 1
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 2
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 3
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 4
รวม
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 1
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 2
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 3
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 4
รวม
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 1
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 2
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 3
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 4
รวม

แนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา

PU

สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย มาตรฐาน ระดับการรับรู
3.25
1.04
ปานกลาง
3.83
0.72
คอนขางมาก
3.33
0.97
ปานกลาง
3.30
1.25
ปานกลาง
3.44
0.99
ปานกลาง
3.13
0.99
ปานกลาง
3.67
0.78
คอนขางมาก
3.50
0.99
คอนขางมาก
3.40
1.26
ปานกลาง
3.46
0.99
ปานกลาง
3.13
1.25
ปานกลาง
3.67
1.23
คอนขางมาก
3.22
1.31
ปานกลาง
3.00
0.94
ปานกลาง
3.27
1.20
ปานกลาง

ผลที่ไดรับหากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช

การรับรูและการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ดังตารางที่ 4.13 พบวา
ในภาพรวม กลุมที่ไมมีก ารจั ดทํ า ระบบการผลิ ตแบบโตโยต า มี ร ะดั บการรั บรู ปานกลาง
ในขณะที่กลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มีระดับการรับรูคอนขางมาก
การรูจักระบบการผลิตแบบโตโยตา พบวา กลุมที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มี
ระดั บการรับ รูปานกลาง ในขณะที่ กลุ มที่มี การจั ดทํ า ระบบการผลิต แบบโตโยตา มีระดั บการรับ รู
คอนขางมาก
แนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา พบวา กลุมที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มีระดับการรับรูปานกลาง ในขณะที่ก ลุมที่มีก ารจัดทํา ระบบการผลิตแบบโตโยตา มีระดับการรับ รู
คอนขางมาก
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ผลที่ไดรับหากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช พบวา กลุมที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิต
แบบโตโยตา มีระดับการรับรูคอนขางนอย ในขณะที่กลุมที่มีก ารจัดทํา ระบบการผลิตแบบโตโยตา มี
ระดับการรับรูคอนขางมาก
ตารางที่ 4.13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโต
โยตาจําแนกตามการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
การรับรูเกี่ยวกับ
ระบบการผลิตแบบโตโยตา

คาเฉลี่ย

D

การจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
ไมมีการจัดทํา
จัดทํา
สวนเบี่ยงเบน ระดับการ
สวนเบี่ยงเบน ระดับการ
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
รับรู
มาตรฐาน
รับรู
1.10
ปานกลาง 3.84
0.64 คอนขางมาก
1.22
ปานกลาง 3.77
0.67 คอนขางมาก
คอนขาง
1.28
3.71
0.90 คอนขางมาก
นอย
1.20
ปานกลาง 3.77
0.74 คอนขางมาก

การรูจักระบบการผลิตแบบโตโยตา
แนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา
ผลที่ไดรับหากนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช
รวม

2.71
2.88
2.47
2.69
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การรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตาและกลุมของผลิตภัณฑ ดังตารางที่ 4.14 พบวา
ความรูและการเขาใจในระบบการผลิตแบบโตโยตา ในภาพรวมคะแนนที่ไดรับ รอยละ 75.32
ซึ่งจําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑไดดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 คะแนนที่ไดรับ คือ รอยละ 73.61
กลุมที่ 2 คะแนนที่ไดรับ คือ รอยละ 77.78
กลุมที่ 3 คะแนนที่ไดรับ คือ รอยละ 76.54
กลุมที่ 4 คะแนนที่ไดรับ คือ รอยละ 73.33
ตารางที่ 4.14 แสดงรอยละ คะแนน และคาเฉลี่ย ความรู ความเขาใจในระบบการผลิตแบบโตโยตา
จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑ
กลุมผลิตภัณฑ กลุมผลิตภัณฑ กลุมผลิตภัณฑ กลุมผลิตภัณฑ เฉลี่ย
คะแนน
ยอยที่ 1
ยอยที่ 2
ยอยที่ 3
ยอยที่ 4
คะแนนที่ไดรับ
6.63
7.00
6.89
6.60
6.78
คิดเปนรอยละ
73.61
77.78
76.54
73.33
75.32
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตาและการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
ดังรูปที่ที่ 4.2 พบวา
ความรู ความเขาใจในระบบการผลิตแบบโตโยตาในกลุมที่มีการจัดทํา ระบบการผลิตแบบโต
โยตา คะแนนที่ไดรับ คือ รอยละ 74.19
ความรู ความเขาใจในระบบการผลิตแบบโตโยตาในกลุมที่ไมมีก ารจัดทํา ระบบการผลิตแบบ
โตโยตา คะแนนที่ไดรับ คือ รอยละ 78.43
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D
รูปที่ 4.2 แสดงคะแนนและรอยละของ ความรูค วามเขาใจในระบบการผลิตแบบโตโยตา จาก
แบบสอบถาม 9 ขอ จําแนกตามการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
รูปแบบของกลุมของผลิตภัณฑที่รับผิดชอบและกลุมของผลิตภัณฑ ดังตารางที่ 4.15 พบวา
รูปแบบของกลุมผลิต ภัณฑที่รับผิ ดชอบเปน แบบที่ ดําเนินการผลิ ตและประกอบเองร อยละ
93.75 เปนผลิตภัณฑที่ซื้อมาขายไป รอยละ 6.25 ซึ่งจําแนกตามกลุมผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 กลุมผลิตภัณฑที่รับผิดชอบเปนแบบดําเนินการผลิตและประกอบเองรอยละ 100.00
กลุมที่ 2 กลุมผลิตภัณฑที่รับผิดชอบเปนแบบดําเนินการผลิตและประกอบเองรอยละ 100.00
กลุมที่ 3 กลุมผลิตภัณฑที่รับผิดชอบเปน แบบดํา เนินการผลิตและประกอบเองรอยละ 83.33
เปนผลิตภัณฑที่ซื้อมาขายไป รอยละ 16.67
กลุมที่ 4 กลุมผลิตภัณฑที่รับผิดชอบเปนแบบดําเนินการผลิตและประกอบเอง คิดเปนรอยละ
100.00
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ตารางที่ 4.15 แสดงรอยละของรูปแบบของกลุมผลิตภัณฑที่รับผิดชอบ จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑ
กลุมผลิตภัณฑยอย
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 1
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 2
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 3
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 4
รวม

รูปแบบของกลุมผลิตภัณฑที่รับผิดชอบ
ดําเนินการผลิตเองหรือประกอบเอง
ซื้อมาขายไป

100.00
100.00
83.33
100.00
93.75

0.00
0.00
16.67
0.00
6.25
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กลุมของผลิตภัณฑและการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ดังตารางที่ 4.16 พบวา
มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตารอยละ 64.58 ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
รอยละ 35.42 ซึ่งจําแนกตามกลุมผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 1 มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอ ยละ 75.00 ไมมีการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 25.00
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 2 มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอ ยละ 66.67 ไมมีการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 33.33
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 3 มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอ ยละ 61.11 ไมมีการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 38.89
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 4 มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอ ยละ 60.00 ไมมีการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 40.00
ตารางที่ 4.16 แสดงรอยละของการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑ
การจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
กลุมผลิตภัณฑยอย
ไมมีการจัดทํา
จัดทํา
รวม
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 1
25.00
75.00
100.00
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 2
33.33
66.67
100.00
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 3
38.89
61.11
100.00
กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 4
40.00
60.00
100.00
รวม
35.42
64.58
100.00
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4.2 วิเคราะหขอมูลของกลุมที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาเกี่ยวกับเหตุผลที่ทําใหไมมีการ
จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาในกลุมผลิตภัณฑนั้นๆ
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เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑ ดังตารางที่
4.17 พบวา
ลูก คา ไมไดกํา หนดวา จะตองทํ า การผลิ ตแบบโตโยต า ส วนใหญ ที่มีเหตุ ผลว า ลู ก คา ไมไ ด
กําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา อยูในกลุมที่ 3 รอยละ 45.45 รองลงมาอยูในกลุมที่ 4 รอยละ
27.27 และกลุมที่ 2 รอยละ 19.35 และกลุมที่ 1 รอยละ 9.09 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวา ลูกคา
ไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 64.71
ไมมีแรงจูงใจในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช สวนใหญที่มีเหตุผลวาไมมีแ รงจูงใจ
ในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช อยูในกลุมที่ 1, 3 และ 4 รอยละ 33.33 ของแตละกลุม โดย
จากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวาไมมีแรงจูงใจในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช รอยละ 17.65
ผูบริหารไมเห็นความจําเปนที่จะตองนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช สวนใหญที่มีเหตุผล
วาผูบริหารไมเห็นความจําเปนที่จะตองนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยูใ นกลุมที่ 1, 2, 3 และ 4
รอยละ 25.00 ของแตละกลุม โดยจากจํา นวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวาไมมีแรงจูงใจในการนํา ระบบการ
ผลิตแบบโตโยตามาใช รอยละ 23.53
ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญที่มีเหตุผลวาผูบริหารไมมีความรู
ในระบบการผลิตแบบโตโยตา อยูในกลุมที่ 3 รอยละ 37.50 รองลงมาอยูในกลุมที่ 4 และกลุมที่ 3 รอ ย
ละ 25.00 ของแตละกลุม และกลุมที่ 2 รอยละ 12.50 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวาผูบริหารไมมี
ความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 47.06
นโยบายของผูบริห ารไมไดกํ าหนดวา จะตอ งใช ระบบการผลิ ตแบบโตโยต า สวนใหญ ที่มี
เหตุผลวานโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวาจะตอ งใชระบบการผลิตแบบโตโยตา อยูในกลุมที่ 3
รอยละ 50.00 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 25.00 และกลุมที่ 1 และกลุมที่ 4 รอยละ 12.50 ของแตละ
กลุม โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวานโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวาจะตองใชระบบการผลิต
แบบโตโยตา รอยละ 47.06
ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบการผลิตของทาน สวนใหญที่มีเหตุผลวาระบบ
การผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบการผลิตของทาน อยูในกลุมที่ 3 และ 4 รอยละ 37.50 ในแตละ
กลุม รองลงมาอยูในกลุมที่ 1 และ 2 รอยละ 12.50 ในแตละกลุม โดยจากจํา นวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวา
ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบการผลิตของทาน รอยละ 47.06
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โครงสรางองคกรของทา นไมเหมาะกับระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญที่มีเหตุผลวา
โครงสรางองคกรของทา นไมเหมาะกั บระบบการผลิตแบบโตโยตา อยูในกลุมที่ 1 และ 2 รอยละ
33.33 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 และ 3 ร อยละ 16.67 โดยจากจํ า นวน 17 ราย ที่มีเ หตุผลวา โครงสรา ง
องคกรของทานไมเหมาะกับระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 35.29
มีระบบการผลิตแบบอื่นๆ ที่ดีกวาระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญที่มีเหตุผลวา มีระบบ
การผลิตแบบอื่นๆ ที่ดีกวาระบบการผลิตแบบโตโยตา อยูในกลุมที่ 3 รอ ยละ 100 โดยจากจํา นวน 17
ราย ที่มีเหตุผลวามีระบบการผลิตแบบอื่นๆ ที่ดีกวาระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 17.65
องคกรยังไมพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชสวนใหญที่มีเหตุผลวาองคกรยังไม
พรอมที่จะนํา ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช อ ยูในกลุมที่ 4 รอยละ 37.50 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2
และ 3 รอยละ 25.00 และกลุมที่ 1 รอยละ 12.50 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวาองคกรยังไมพรอม
ที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช รอยละ 47.06
ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการเพิ่มภาระงานที่มากเกินไป สวนใหญที่มีเหตุผลวา ระบบ
การผลิตแบบโตโยตาเปนการเพิ่มภาระงานที่มากเกินไป อยูในกลุมที่ 3 รอยละ 50.00 รองลงมาอยูใ น
กลุมที่ 2 และ 4 รอยละ 25.00 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวาระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการ
เพิ่มภาระงานที่มากเกินไป รอยละ 23.53
รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญที่มีเหตุผลวา
รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา อยูใ นกลุ มที่ 3 รอยละ 50.00
รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 33.33 และกลุมที่ 4 รอยละ 16.67 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวา
รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 35.29
ตองผลิตตามเทคนิคที่ไดรับจากบริษัทแม สวนใหญที่มีเหตุผลวา ตองผลิตตามเทคนิค ที่ไดรับ
จากบริษัทแม อยูในกลุมที่ 3 รอยละ 75.00 รองลงมาอยูในกลุมที่ 4 รอยละ 25.00 โดยจากจํา นวน 17
ราย ที่มีเหตุผลวาตองผลิตตามเทคนิคที่ไดรับจากบริษัทแม รอยละ 23.53
ผลิตภัณฑไมเหมาะสําหรับการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญที่มีเหตุผลวา ผลิตภัณฑไมเหมาะ
สําหรับการผลิตแบบโตโยตา อยูในกลุมที่ 3 รอยละ 50.00 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 และ 4 รอยละ 25.00
โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวาผลิตภัณฑไมเหมาะสําหรับการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 23.53
การถูกเรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญที่มี
เหตุผลวาการถูกเรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาอยูในกลุมที่ 3
รอยละ 42.86 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 และ 4 รอยละ 28.57 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวาการถูก
เรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 41.18
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บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญที่มีเหตุผลวาบุคลากรไมมีความรู
ในระบบการผลิตแบบโตโยตา อยูในกลุมที่ 1, 3 และ 4 รอยละ 28.57 รองลงมาอยูใ นกลุมที่ 2 รอยละ
14.29 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวาบุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ
41.18
ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไร สวนใหญที่มีเหตุผลวาไมรูวาจะนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไร อยูในกลุมที่ 3 และ 4 รอยละ 33.33 รองลงมาอยูในกลุมที่ 1 รอยละ
22.22 และกลุมที่ 2 รอยละ 11.11 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวาไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชอยางไร รอยละ 52.94
ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญที่มีเหตุผลวาขาด
บุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา อยูในกลุมที่ 3 รอยละ 33.33 รองลงมา
อยูในกลุมที่ 1, 2 และ 4 รอยละ 22.22 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวาขาดบุคลากรระดับบริหารที่
มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 52.94
ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญที่มีเหตุผลวา
ขาดบุคลากรระดับพนัก งานที่มีค วามรูใ นระบบการผลิต แบบโตโยตา อยู ใ นกลุมที่ 3 รอยละ 36.36
รองลงมาอยูในกลุมที่ 3 รอยละ 27.27 และกลุมที่ 1 และ 2 รอ ยละ 18.18 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มี
เหตุผลวาขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา รอยละ 64.71
บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญที่มีเหตุผลวา บุคลากรไม
เพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา อยูในกลุมที่ 1 และ 3 รอยละ 33.33 รองลงมาอยูในกลุม
ที่ 2 และ 4 รอยละ 16.67 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวาบุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา รอยละ 35.29
บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช สวนใหญที่
มีเหตุผลวาบุคลากรภายในองคก รยังไมมีความพรอ มที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใช อยูใ น
กลุมที่ 4 รอยละ 36.36 รองลงมาอยูในกลุมที่ 3 รอยละ 27.27 และกลุมที่ 1 และ 2 รอยละ 18.18 โดยจาก
จํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวาบุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะนํา ระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช รอยละ 64.71
เปนการลงทุนที่สูง สวนใหญที่มีเ หตุผลวาเปนการลงทุ นที่สูง อยู ใ นกลุ มที่ 3 รอยละ 60.00
รองลงมาอยูในกลุมที่ 1 และ 4 รอยละ 20.00 โดยจากจํา นวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวา เปนการลงทุนที่สูง
รอยละ 29.41
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ผลตอบแทนในการนํา ระบบการผลิ ตแบบโตโยต า มาใช ไม คุ มคา ส ว นใหญที่ มีเหตุ ผลวา
ผลตอบแทนในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชไมคุมคา อยูในกลุมที่ 3 รอยละ 50.00 รองลงมา
อยูในกลุมที่ 1 และ 2 รอยละ 25.00 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวา ผลตอบแทนในการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชไมคุมคา รอยละ 23.53
ขาดเงินทุน งบประมาณ สวนใหญที่มีเหตุผลวาขาดเงินทุน งบประมาณ อยูในกลุมที่ 3 รอยละ
57.14 รองลงมาอยูในกลุมที่ 1, 2 และ 4 รอยละ 14.29 โดยจากจํานวน 17 ราย ที่มีเหตุผลวา ขาดเงินทุน
งบประมาณ รอยละ 41.18

D

ตารางที่ 4.17 แสดงรอยละเหตุผลสําหรับสถานประกอบการที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโต
โยตา จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑ
กลุมผลิตภัณฑ
ยอยที่ 1

กลุมผลิตภัณฑ กลุมผลิตภัณฑ กลุมผลิตภัณฑ ภาพรวม
ยอยที่ 2
ยอยที่ 3
ยอยที่ 4
ทุกกลุม

9.09

18.18

45.45

27.27

64.71

33.33

0.00

33.33

33.33

17.65

25.00

25.00

25.00

25.00

23.53

25.00

12.50

37.50

25.00

47.06

12.50

25.00

50.00

12.50

47.06

12.50

12.50

37.50

37.50

47.06

33.33

16.67

16.67

33.33

35.29

0.00

0.00

100.00

0.00

17.65

12.50

25.00

25.00

37.50

47.06

0.00

25.00

50.00

25.00

23.53
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เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิต
แบบโตโยตา
ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิต
แบบโตโยตา
ไมมีแรงจูงใจในการนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช
ผูบริหารไมเห็นความจําเปนที่จะตองนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิต
แบบโตโยตา
นโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวา
จะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตา
ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับ
ระบบการผลิตของทาน
โครงสรางองคกรของทานไมเหมาะกับ
ระบบการผลิตแบบโตโยตา
มีระบบการผลิตแบบอื่นๆ ที่ดีกวาระบบ
การผลิตแบบโตโยตา
องคกรยังไมพรอมที่จะนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช
ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการเพิ่ม
ภาระงานที่มากเกินไป
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เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิต
กลุมผลิตภัณฑ กลุมผลิตภัณฑ กลุมผลิตภัณฑ กลุมผลิตภัณฑ ภาพรวม
แบบโตโยตา
ยอยที่ 1
ยอยที่ 2
ยอยที่ 3
ยอยที่ 4
ทุกกลุม
รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการ
นําระบบการผลิตแบบโตโยตา
0.00
33.33
50.00
16.67
35.29
ตองผลิตตามเทคนิคที่ไดรับจากบริษัท
แม
0.00
0.00
75.00
25.00
23.53
ผลิตภัณฑไมเหมาะสําหรับการผลิตแบบ
โตโยตา
0.00
25.00
50.00
25.00
23.53
ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
22.22
11.11
33.33
33.33
52.94
มาใชอยางไร
ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูใน
22.22
22.22
33.33
22.22
52.94
ระบบการผลิตแบบโตโยตา
ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรู
18.18
18.18
36.36
27.27
64.71
ในระบบการผลิตแบบโตโยตา
บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการ
33.33
16.67
33.33
16.67
35.29
ผลิตแบบโตโยตา
บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความ
พรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโต
18.18
18.18
27.27
36.36
64.71
โยตามาใช
20.00
0.00
60.00
20.00
29.41
เปนการลงทุนที่สูง
ผลตอบแทนในการนําระบบการผลิต
25.00
25.00
50.00
0.00
23.53
แบบโตโยตามาใชไมคุมคา
14.29
14.29
57.14
14.29
41.18
ขาดเงินทุน งบประมาณ

เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ในกิจการขนาดเล็ก ดังตารางที่ 4.18 พบวา
ในกิจการขนาดเล็กสาเหตุที่ทําใหไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาซึ่งจําแนกตามกลุม
ผลิตภัณฑ ในภาพรวมสาเหตุอันดับที่ 1 ที่ทําใหกิจการขนาดเล็กไมมีการจัดทํา ระบบการผลิตแบบโต
โยตา คือ ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา , ไมมีแรงจูงใจในการนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช, ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา, ระบบการผลิตแบบโตโยตาไม
เหมาะกับระบบการผลิตของทาน, โครงสรางองคกรของทานไมเหมาะกับระบบการผลิตแบบโตโยตา ,
องคกรยังไมพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช, บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบ
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โตโยตา, ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไร, ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูใน
ระบบการผลิตแบบโตโยตา , ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูใ นระบบการผลิตแบบโตโยตา ,
บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาและบุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอม
ที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ซึ่งหากจําแนกตามกลุมผลิตภัณฑ พบวา
กลุมที่ 1 สาเหตุที่ทําใหกิจการขนาดเล็กไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ ลูกคา
ไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา, ไมมีแรงจูงใจในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใช, ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา, โครงสรางองคกรของทานไมเหมาะกับระบบ
การผลิตแบบโตโยตา, องคกรยังไมพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช, บุคลากรไมมีความรู
ในระบบการผลิตแบบโตโยตา , ไมรูวา จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยา งไร, ขาดบุค ลากร
ระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา, ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบ
การผลิตแบบโตโยตา, บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา และบุคลากรภายใน
องคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
กลุมที่ 2 ไมมสี าเหตุที่ทําใหกิจการขนาดเล็กไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
กลุมที่ 3 สาเหตุที่ทําใหกิจการขนาดเล็กไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ ระบบ
การผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบการผลิตของทาน
กลุมที่ 4 ไมมสี าเหตุที่ทําใหกิจการขนาดเล็กไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา

ตารางที่ 4.18 แสดงรอยละและลําดับของเหตุผลสําหรับสถานประกอบการที่ไมมีการจัดทําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑและขนาดกิจการขนาดเล็ก
เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโต
โยตา

ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโต
โยตา
ไมมีแรงจูงใจในการนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช
ผูบริหารไมเห็นความจําเปนที่จะตองนําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตามาใช
ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโต
โยตา

ขนาดเล็ก
ภาพรวม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
ลําดับที่
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ทุกกลุม
ยอยที่ 1
ยอยที่ 2
ยอยที่ 3
ยอยที่ 4
9.09

0.00

0.00

0.00

8.33

1

9.09

0.00

0.00

0.00

8.33

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

9.09

0.00

0.00

0.00

8.33

1
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ตารางที่ 4.18 ตอ
เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโต
โยตา
นโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวาจะตองใช
ระบบการผลิตแบบโตโยตา
ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบ
การผลิตของทาน
โครงสรางองคกรของทานไมเหมาะกับระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา
มีระบบการผลิตแบบอื่นๆ ที่ดีกวาระบบการผลิต
แบบโตโยตา
องคกรยังไมพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช
ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการเพิ่มภาระงาน
ที่มากเกินไป
รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตา

ขนาดเล็ก
ภาพรวม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
ลําดับที่
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ ทุกกลุม
ยอยที่ 1
ยอยที่ 2
ยอยที่ 3
ยอยที่ 4
0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

100.00

0.00

8.33

1

9.09

0.00

0.00

0.00

8.33

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

9.09

0.00

0.00

0.00

8.33

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

ตองผลิตตามเทคนิคที่ไดรับจากบริษัทแม

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

ผลิตภัณฑไมเหมาะสําหรับการผลิตแบบโตโยตา
การถูกเรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่จะ
จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโต
โยตา
ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
อยางไร
ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา
ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบ
การผลิตแบบโตโยตา
บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบ
โตโยตา

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

9.09

0.00

0.00

0.00

8.33

1

9.09

0.00

0.00

0.00

8.33

1

9.09

0.00

0.00

0.00

8.33

1

9.09

0.00

0.00

0.00

8.33

1

9.09

0.00

0.00

0.00

8.33

1
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เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ในกิจการขนาดกลาง ดังตารางที่ 4.19 พบวา
อันดับที่ 1 ที่ทําใหกิจการขนาดกลางไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ ลูกคาไมได
กําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
อันดับที่ 2 คือ นโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวาจะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตาและ
บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
อันดับที่ 3 คือ ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา , องคกรยังไมพรอมที่จะนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใช, บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา , ไมรูวา จะนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไร, ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบ
โตโยตาและ ขาดเงินทุน งบประมาณ
อันดับที่ 4 คือ ระบบการผลิ ตแบบโตโยต า ไม เ หมาะกั บระบบการผลิ ตของท า นและขาด
บุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
อันดับที่ 5 คือ ผูบริหารไม เห็ นความจํ า เปน ที่จะต องนํา ระบบการผลิต แบบโตโยต ามาใช ,
โครงสรางองคกรของทานไมเหมาะกับระบบการผลิตแบบโตโยตา , ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปน
การเพิ่มภาระงานที่มากเกินไป, รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
และ เปนการลงทุนที่สูง
อันดับที่ 6 คือ มีระบบการผลิตแบบอื่นๆ ที่ดีกวาระบบการผลิตแบบโตโยตา, การถูกเรงใหตอง
ผลิตใหทัน จนไมมีเ วลาที่จะจัดทํา , บุ คลากรไมเ พียงพอที่ จะจัดทํา ระบบการผลิ ตแบบโตโยตา และ
ผลตอบแทนในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชไมคุมคา
อันดับที่ 7 คือ ไมมีแรงจูงใจในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช, ตองผลิตตามเทคนิคที่
ได รับจากบริษัทแมแ ละผลิ ตภัณ ฑไ มเหมาะสํ าหรับการผลิ ตแบบโตโยตา ซึ่ งหากจํ า แนกตามกลุม
ผลิตภัณฑ พบวา
กลุมที่ 1 สาเหตุที่ทําใหกิจการขนาดกลางไม มีก ารจัดทํา ระบบการผลิ ตแบบโตโยตา คือ
ผูบริหารไมเห็นความจําเปนที่จะตองนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช, ผูบริหารไมมีความรูในระบบ
การผลิตแบบโตโยตา , นโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวา จะต องใชระบบการผลิตแบบโตโยตา ,
ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบการผลิตของทาน, โครงสรางองคก รของทานไมเหมาะ
กับระบบการผลิตแบบโตโยตา, บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา, ไมรูวาจะนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไร, ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา,
ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา , บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทํา
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ระบบการผลิตแบบโตโยตา, บุคลากรภายในองคกรยังไมมีค วามพรอมที่จะนํา ระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช, เปนการลงทุนที่สูง, ผลตอบแทนในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชไมคุมคาและ
ขาดเงินทุน งบประมาณ
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กลุมที่ 2 สาเหตุที่ทําใหกิจการขนาดกลางไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา เรียงลําดับ
จากมากไปนอย คือ ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา , นโยบายของผูบริหารไมได
กําหนดวาจะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตา, ผูบริหารไมเห็นความจําเปนที่จะตองนําระบบการผลิต
แบบโตโยตา มาใช, ผูบริหารไมมีความรูใ นระบบการผลิตแบบโตโยตา , องคกรยั งไมพรอ มที่จะนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช , ระบบการผลิตแบบโตโยตา เป นการเพิ่ มภาระงานที่ มากเกิน ไป,
รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา, การถูกเรงใหตองผลิตใหทันจน
ไมมีเวลาที่จะจัดทํา, บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา , ไมรูวา จะนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชอยางไร, ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา , ขาด
บุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา, บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความ
พรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชและขาดเงินทุน งบประมาณ
กลุมที่ 3 สาเหตุที่ทําใหกิจการขนาดกลางไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา เรียงลําดับ
จากมากไปนอย คือ ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา, ผูบริหารไมมีความรูในระบบ
การผลิตแบบโตโยตา, นโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวา จะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตา , มี
ระบบการผลิตแบบอื่นๆ ที่ดีกวา ระบบการผลิตแบบโตโยตา , ขาดเงิน ทุน งบประมาณ, องคกรยังไม
พรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช, ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการเพิ่มภาระงานที่มาก
เกินไป, รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา , บุคลากรไมมีความรูใน
ระบบการผลิตแบบโตโยตา, ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไร, ขาดบุคลากรระดับ
พนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา , บุคลากรภายในองคกรยังไมมีค วามพรอมที่จะนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช, เปนการลงทุนที่สูง, ไมมีแรงจูงใจในการนํา ระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช, ผูบริหารไมเห็นความจําเปนที่จะตองนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช , ระบบการผลิต
แบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบการผลิตของทา น, โครงสรางองคกรของทา นไมเหมาะกับระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา, ตองผลิตตามเทคนิคที่ไดรับจากบริษัทแม, ผลิตภัณฑไมเหมาะสําหรับการผลิตแบบ
โตโยตา, การถูกเรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่จะจัดทํา , บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตาและผลตอบแทนในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชไมคุมคา
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กลุมที่ 4 สาเหตุที่ทําใหกิจการขนาดกลางไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา เรียงลําดับ
จากมากไปนอย คือ ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบการผลิตของทา น, องคกรยังไม
พรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช, บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช, ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทํา การผลิตแบบโตโยตา , โครงสรางองคก ร
ของทานไมเหมาะกับระบบการผลิตแบบโตโยตา, บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา ,
ไมรวู าจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไร, ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูใ นระบบ
การผลิตแบบโตโยตา, ไมมีแรงจูงใจในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช, ผูบริหารไมเห็นความ
จําเปนที่จะตองนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช, ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
, นโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวา จะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตา , ระบบการผลิตแบบโต
โยตาเปนการเพิ่มภาระงานที่มากเกินไป, รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตา, ตองผลิตตามเทคนิคที่ไดรับจากบริษัทแม, ผลิตภัณฑไมเหมาะสําหรับการผลิตแบบโตโยตา,
การถูก เรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา , ขาดบุค ลากรระดับ
บริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา, บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโต
โยตา, เปนการลงทุนที่สูง, ผลตอบแทนในการนํา ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชไมคุมค าและขาด
เงินทุน งบประมาณ
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ตารางที่ 4.19 แสดงรอยละและลําดับของเหตุผลสําหรับสถานประกอบการที่ไมมีการจัดทําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑและขนาดกิจการขนาดกลาง
เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโต
โยตา

ภาพรวม
กลุม
ลําดับที่
ผลิตภัณฑ ทุกกลุม
ยอยที่ 4

0.00

12.5

9.30

6.06

7.55

1

0.00

0.00

2.33

3.03

1.89

7

7.14

6.25

2.33

3.03

3.77

5

7.14

6.25

6.98

3.03

5.66

3

7.14

12.5

6.98

3.03

6.6

2

PU

D

ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบ
โตโยตา
ไมมีแรงจูงใจในการนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช
ผูบ ริหารไมเห็นความจําเปนที่จะตองนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช
ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโต
โยตา
นโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวาจะตอง
ใชระบบการผลิตแบบโตโยตา
ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบ
การผลิตของทาน
โครงสรางองคกรของทานไมเหมาะกับระบบ
การผลิตแบบโตโยตา
มีระบบการผลิตแบบอื่นๆ ที่ดีกวาระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา
องคกรยังไมพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช
ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการเพิ่มภาระ
งานที่มากเกินไป
รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา

กลุม
ผลิตภัณฑ
ยอยที่ 1

ขนาดกลาง
กลุม
กลุม
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ
ยอยที่ 2
ยอยที่ 3

ตองผลิตตามเทคนิคที่ไดรับจากบริษัทแม
ผลิตภัณฑไมเหมาะสําหรับการผลิตแบบโต
โยตา
การถูกเรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่จะ
จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา

7.14

0.00

2.33

9.09

4.72

4

7.14

0.00

2.33

6.06

3.77

5

0.00

0.00

6.98

0.00

2.83

6

0.00

6.25

4.65

9.09

5.66

3

0.00

6.25

4.65

3.03

3.77

5

0.00

6.25

4.65

3.03

3.77

5

0.00

0.00

2.33

3.03

1.89

7

0.00

0.00

2.33

3.03

1.89

7

0.00

6.25

2.33

3.03

2.83

6
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ตารางที่ 4.19 (ตอ)
เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโต
โยตา
บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโต
โยตา
ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
อยางไร
ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบ
การผลิตแบบโตโยตา
ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูใน
ระบบการผลิตแบบโตโยตา
บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิต
แบบโตโยตา
บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะ
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช

กลุม
ผลิตภัณฑ
ยอยที่ 1

ขนาดกลาง
กลุม
กลุม
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ
ยอยที่ 2
ยอยที่ 3

ภาพรวม
กลุม
ลําดับที่
ผลิตภัณฑ ทุกกลุม
ยอยที่ 4

6.25

4.65

6.06

5.66

3

7.14

6.25

4.65

6.06

5.66

3

7.14

6.25

4.65

3.03

4.72

4

7.14

6.25

4.65

6.06

5.66

3

7.14

0.00

2.33

3.03

2.83

6

7.14

6.25

4.65

9.09

6.6

2

เปนการลงทุนที่สูง
ผลตอบแทนในการนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชไมคุมคา

7.14

0.00

4.65

3.03

3.77

5

7.14

0.00

2.33

3.03

2.83

6

ขาดเงินทุน งบประมาณ

7.14

6.25

6.98

3.03

5.66

3

รวม

13.21

15.09

40.57

31.13

100.00

PU

D

7.14

เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ในกิจการขนาดใหญ ดังตารางที่ 4.20 พบวา
อันดับที่ 1 ที่ทํา ใหกิจการขนาดใหญ ไม มีก ารจัด ทํ าระบบการผลิ ตแบบโตโยต า คื อ ขาด
บุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
อันดับที่ 2 คือ การถูกเรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ,
ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตาและบุคลากรภายในองคกรยังไมมี
ความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
อันดับที่ 3 คือ ลูกคาไมไดกํา หนดวา จะตองทําการผลิตแบบโตโยตา , ระบบการผลิตแบบโต
โยตาไมเหมาะกับระบบการผลิตของทาน, รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสํา หรับการนําระบบการผลิต
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แบบโตโยตา, ตองผลิตตามเทคนิคที่ไดรับจากบริษัทแม, ผลิตภัณฑไมเหมาะสําหรับการผลิตแบบโต
โยตา, ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยา งไรและบุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบ
การผลิตแบบโตโยตา
อันดับที่ 4 คือ ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา, นโยบายของผูบริหารไมได
กําหนดวาจะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตา, โครงสรางองคกรของทานไมเหมาะกับระบบการผลิต
แบบโตโยตา , องค ก รยัง ไมพ รอ มที่ จ ะนํ า ระบบการผลิ ตแบบโตโยต า มาใช , เป น การลงทุ น ที่ สูง ,
ผลตอบแทนในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชไมคุมคาและขาดเงินทุน งบประมาณ
อันดับที่ 5 คือ ผูบริหารไม เห็ นความจํ า เปน ที่จะต องนํา ระบบการผลิต แบบโตโยต ามาใช ,
โครงสรางองคกรของทานไมเหมาะกับระบบการผลิตแบบโตโยตา , ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปน
การเพิ่มภาระงานที่มากเกินไป, รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
และ เปนการลงทุนที่สูง ซึ่งหากจําแนกตามกลุมผลิตภัณฑ พบวา
กลุมที่ 1 ไมมสี าเหตุที่ทําใหกิจการขนาดใหญไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
กลุมที่ 2 มีส าเหตุที่ทํา ใหกิจ การขนาดใหญไม มีการจัดทํ าระบบการผลิตแบบโตโยต า คือ
ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบการผลิตของทาน, โครงสรางองคก รของทานไมเหมาะ
กับระบบการผลิตแบบโตโยตา, องคกรยังไมพรอมที่จะนํา ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช , รูปแบบ
การผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา, ผลิตภัณฑไมเหมาะสําหรับการผลิตแบบ
โตโยตา, การถูกเรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา , ขาดบุค ลากร
ระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา, ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบ
การผลิตแบบโตโยตา, บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา และบุคลากรภายใน
องคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
กลุมที่ 3 มีสาเหตุที่ทําใหกิจการขนาดใหญไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา เรียง
ตามลําดับจากมากไปนอย คือ ตองผลิตตามเทคนิคที่ไดรับจากบริษัทแม, การถูกเรงใหตองผลิตใหทัน
จนไมมีเวลาที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา, ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา, ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา, นโยบายของผูบริหารไมได
กําหนดวาจะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตา , ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบการ
ผลิตของทาน, รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา , ผลิตภัณฑไม
เหมาะสํา หรับการผลิต แบบโตโยต า , ไม รูว า จะนํ า ระบบการผลิ ตแบบโตโยต า มาใชอ ย า งไร, ขาด
บุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา , บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบ
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การผลิตแบบโตโยตา, บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใช, เปนการลงทุนที่สูงและขาดเงินทุน งบประมาณ
กลุมที่ 4 มีสาเหตุที่ทําใหกิจการขนาดใหญไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ
ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา , ผูบริหารไมมีความรูใ นระบบการผลิตแบบโต
โยตา, ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยา งไร, ขาดบุค ลากรระดับบริหารที่มีความรูใ น
ระบบการผลิตแบบโตโยตา , ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูใ นระบบการผลิตแบบโตโยตา ,
บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชและ ผลตอบแทนใน
การนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชไมคุมคา

D

ตารางที่ 4.20 แสดงรอยละและลําดับของเหตุผลสําหรับสถานประกอบการที่ไมมกี ารจัดทําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑและขนาดกิจการขนาดใหญ
เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบ
โตโยตา

กลุม
ผลิตภัณฑ
ยอยที่ 1

ขนาดใหญ
กลุม
กลุม
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ
ยอยที่ 2
ยอยที่ 3

ภาพรวม ลําดับ
กลุม
ผลิตภัณฑ ทุกกลุม ที่
ยอยที่ 4

PU

ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิต
แบบโตโยตา
ไมมีแรงจูงใจในการนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช
ผูบริหารไมเห็นความจําเปนที่จะตองนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบ
โตโยตา
นโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวา
จะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตา
ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับ
ระบบการผลิตของทาน
โครงสรางองคกรของทานไมเหมาะกับ
ระบบการผลิตแบบโตโยตา
มีระบบการผลิตแบบอื่นๆ ที่ดีกวาระบบ
การผลิตแบบโตโยตา

0.00

0.00

5.88

14.29

5.88

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

14.29

2.94

4

0.00

0.00

5.88

0.00

2.94

4

0.00

10.00

5.88

0.00

5.88

3

0.00

10.00

0.00

0.00

2.94

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-
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ตารางที่ 4.20 (ตอ)
เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบ
โตโยตา
องคกรยังไมพรอมที่จะนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช
ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการเพิ่ม
ภาระงานที่มากเกินไป
รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา
การถูกเรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่
จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบ
โตโยตา
ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใชอยางไร
ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูใน
ระบบการผลิตแบบโตโยตา
ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูใน
ระบบการผลิตแบบโตโยตา
บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา
บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่
จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช

กลุม
ผลิตภัณฑ
ยอยที่ 1

ขนาดใหญ
กลุม
กลุม
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ
ยอยที่ 2
ยอยที่ 3

ภาพรวม
กลุม
ลําดับที่
ผลิตภัณฑ ทุกกลุม
ยอยที่ 4

10.00

0.00

0.00

2.94

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

10.00

5.88

0.00

5.88

3

0.00

10.00

11.76

0.00

8.82

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

5.88

14.29

5.88

3

0.00

10.00

5.88

14.29

8.82

2

0.00

10.00

11.76

14.29

11.76

1

0.00

10.00

5.88

0.00

5.88

3

0.00

10.00

5.88

14.29

8.82

2

เปนการลงทุนที่สูง
ผลตอบแทนในการนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใชไมคุมคา

0.00

0.00

5.88

0.00

2.94

4

0.00

0.00

0.00

14.29

2.94

4

ขาดเงินทุน งบประมาณ

0.00

0.00

5.88

0.00

2.94

4

รวม

0.00

29.41

50.00

20.59

100.00
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0.00
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4.3 วิเคราะหขอมูลของกลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาเกี่ยวกับปจจั ยที่มีผ ลตอการนํา
ระบบการผลิต แบบโตโยต ามาใช ระดั บ ความสํ าเร็ จ ของการนํ าระบบการผลิ ต แบบโตโยต ามาใช
ประโยชนที่ไดรับ และผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในกลุมผลิตภัณฑ
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ปจจัยที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ดังตารางที่ 4.21 พบวา
กลุมผลิตภัณฑ ที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาถึงปจจัยที่มีการนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช พบวา ในภาพรวมปจจัยที่มีผลตอการนํา ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยูใ นระดับ
คอนขางมาก โดยสามารถเรียงตามลําดับความสําคัญไดดังตอไปนี้
ลําดับที่ 1 ลูกคาใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับเรื่องคุณภาพ ตนทุนและการสงมอบที่ตรงเวลา
ลําดับที่ 2 ความคาดหวังของลูกคาที่มีตอสินคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ลําดับที่ 3 ความจําเปนในการทําใหกระบวนการทํางานเปนมาตรฐานเพื่อ ใหไดผลลัพธตามที่
คาดหวัง
ลําดับที่ 4 ความจําเปนในการแขงขันคูแขงขันรายอื่นๆ
ลําดับที่ 5 ผูบริหารระดับสูงที่ตองการใหทําการผลิตแบบโตโยตา
ลําดับที่ 6 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว
ลําดับที่ 7 ไดรับความกดดันจากลูกคาที่มีความตองการใหลดราคาสินคาลง
ลําดับที่ 8 มีบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
ลําดับที่ 9 ลูกคากําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
ลําดับที่ 10 นโยบายจากบริษัทแมวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
ลําดับที่ 11 มีบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
ลําดับที่ 12 บุคลากรภายในองคกรมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ลําดับที่ 13 มีบุคลากรเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
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ตารางที่ 4.21 แสดงรอยละและลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ปจจัยที่มีผลตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช

4.50

0.51

4.46
3.67
3.71
4.17

0.59
0.82
0.86
0.76

4.29

0.55

3.25
3.83
3.50
2.96
2.83

1.39
1.05
0.98
0.91
0.87

2.88

1.03

3.65

0.92

ระดับ
ลําดับที่
ความสําคัญ
ปานกลาง

9

มาก
คอนขางมาก
คอนขางมาก
คอนขางมาก
คอนขางมาก

1
2
7
6
4

คอนขางมาก
ปานกลาง
คอนขางมาก
คอนขางมาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3
10
5
8
11
13

ปานกลาง
คอนขางมาก

12
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1. ลูกคากําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
2. ลูกคาใหความสําคัญอยางตอ เนื่องกับเรื่องคุณภาพ ตนทุนและการสง
มอบที่ตรงเวลา
3. ความคาดหวังของลูกคาที่มีตอสินคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
4. ไดรับความกดดันจากลูกคาที่มีความตองการใหลดราคาสินคาลง
5. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว
6. ความจําเปนในการแขงขันคูแขงขันรายอื่นๆ
7. ความจําเปนในการทําใหกระบวนการทํางานเปนมาตรฐานเพื่อใหได
ผลลัพธตามที่คาดหวัง
8. นโยบายจากบริษัทแมวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
9. ผูบริหารระดับสูงที่ตองการใหทําการผลิตแบบโตโยตา
10. มีบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
11. มีบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
12. มีบุคลากรเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
13. บุคลากรภายในองคกรมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช
รวม

N = 24
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
3.35
1.64

ระดับความสําเร็จในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ดังตารางที่ 4.22 พบวา
มีระดับความสําเร็จในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช อยูในระดับคอนขางมาก

ตารางที่ 4.22 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จในการนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช
ระดับความสําเร็จ
ระดับความสําเร็จในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช

N = 24
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
3.38
1.17

ระดับ
ความสําเร็จ
ปานกลาง
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ระดับความสําเร็จในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชจําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑ
ดังตารางที่ 4.23 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยสวนใหญมีระดับความสําเร็จในการ
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในระดับคอนขางมาก รอยละ 41.67 รองลงมา อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 29.17 ระดับมาก และ นอย รอยละ 12.50 ในแตละราย และระดับคอนขางนอย รอยละ 4.17 โดย
หากจําแนกตามกลุมผลิตภัณฑ สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 อุปกรณหลักในรถยนตรวมทั้งโครงรถ และตัวถังในภาพรวม มีระดับความสําเร็จในการ
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในระดับคอนขางมาก สวนใหญมีระดับความสําเร็จในการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชในระดับปานกลาง รอยละ 50.00 รองลงมา อยูในระดับคอ นขางมากและมาก
รอยละ 25.00 ของแตละระดับ
กลุมที่ 2 เครื่องยนตและลูกสูบในภาพรวม มีร ะดับความสําเร็จในการนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชในระดับปานกลาง สวนใหญมีระดับความสําเร็จในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
ระดับคอนขางมาก รอยละ 37.50 รองลงมา อยูในระดับนอยและปานกลาง รอยละ 25.00 ของแตล ะระดับ
และความสําเร็จในระดับมากรอยละ 12.50
กลุมที่ 3 ชุดอุปกรณไฟฟา ตัวจุดระเบิดและสวนประกอบในภาพรวม มีระดับความสําเร็จในการ
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในระดับปานกลาง สวนใหญมีระดับความสําเร็จในการนําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตามาใชในระดับคอนขางมากรอยละ 50.00 รองลงมา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 25.00
และความสําเร็จในระดับนอยและคอนขางนอย รอยละ 12.50 ของแตละระดับ
กลุมที่ 4 ยางรถยนต สวนประกอบและอุปกรณอื่นๆ ในภาพรวม มีระดับความสําเร็จในการนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในระดับคอนขางมาก สวนใหญมีระดับความสําเร็จในการนําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตามาใชในระดับคอนขางมาก รอยละ 50.00 รองลงมา อยูในระดับปานกลางและมาก รอ ย
ละ 25.00 ของแตละระดับ

ตารางที่ 4.23 แสดงรอยละและระดับของระดับความสําเร็จในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑ
กลุมผลิตภัณฑ
ยอย

ระดับความสําเร็จในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช

นอย

คอนขางนอย

กลุมที่ 1

0.0

0.0

50.0

กลุมที่ 2

25.0

0.0

กลุมที่ 3

12.5

กลุมที่ 4
รวม

ปานกลาง คอนขางมาก

มาก

คาเฉลี่ย

ระดับความสําเร็จ

25.0

25.0

3.75

คอนขางมาก

25.0

37.5

12.5

3.13

ปานกลาง

12.5

25.0

50.0

0.0

3.13

ปานกลาง

0.0

0.0

25.0

50.0

25.0

4.00

คอนขางมาก

12.5

4.17

29.17

41.67

12.5

3.38

ปานกลาง
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ประโยชนที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑ
ดังตารางที่ 4.24 พบวา ทุกคนเขาใจสภาวะการทํางานไดโดยไมตอ งสอบถาม สวนใหญอ ยู
ในกลุมที่ 3 รอยละ 33.33 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 26.67 และกลุมที่ 1 และ 4 รอยละ 20.00 โดย
ในภาพรวมประโยชนที่ไดรับรอยละ 71.43
พนักงานเขาใหมสามารถทํางานไดสะดวกขึ้น สวนใหญอยูในกลุมที่ 3 รอยละ 37.50 รองลงมา
อยูในกลุมที่ 2 รอยละ 25.00 และกลุมที่ 1 และ 4 รอยละ 18.75 โดยในภาพรวมประโยชนที่ไดรับรอ ย
ละ 76.19
สามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง สวนใหญอยูใ นกลุมที่ 3 รอยละ
36.84 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 26.32 กลุมที่ 4 รอยละ 21.05 และกลุมที่ 1 รอยละ 15.79 โดยใน
ภาพรวมประโยชนที่ไดรับรอยละ 90.48
สภาพการทํางานมีความปลอดภัย พนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน สวนใหญอยูในกลุมที่
3 รอยละ 36.84 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 26.32 กลุมที่ 1 รอยละ 21.05 และกลุมที่ 4 รอยละ 15.79
โดยในภาพรวมประโยชนที่ไดรับรอยละ 90.48
ลดเวลานํา ในการผลิต สวนใหญอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 38.10 รองลงมาอยูในกลุมที่ 3 รอยละ
33.33 และกลุมที่ 1 และ 4 รอ ยละ 14.29 ของแตล ะกลุม โดยในภาพรวมประโยชนที่ไดรับ รอยละ
100.00
ลดพื้นที่ในการทํางาน สวนใหญอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 40.00 รองลงมาอยูใ นกลุมที่ 3 รอยละ
30.00 กลุมที่ 1 และ 4 รอยละ 15.00 ของแตละกลุม โดยในภาพรวมประโยชนที่ไดรับรอยละ 95.24
ลดปริมาณสินคาคงคลัง (Finished Goods, Work-In-Process) สวนใหญอยูใ นกลุมที่ 2 รอยละ
40.00 รองลงมาอยูในกลุมที่ 3 รอ ยละ 30.00 กลุมที่ 1 และ 4 รอ ยละ 15.00 ของแตละกลุม โดยใน
ภาพรวมประโยชนที่ไดรับรอยละ 95.24
ลดระยะทางในการเคลื่อนที่ สวนใหญอยู ในกลุมที่ 2 และ 3 รอ ยละ 33.33 ของแตละกลุม
รองลงมาอยูในกลุมที่ 1 รอยละ 19.05 และกลุมที่ 4 รอยละ 14.29 โดยในภาพรวมประโยชนที่ไดรับ
รอยละ 100.00
การเพิ่มประสิทธิภาพดวยการใชอุปกรณขนถายลําเลียง สวนใหญอยูในกลุมที่ 3 รอยละ 35.71
รองลงมาอยูในกลุมที่ 1, 2 และ 4 รอยละ 21.43 ของแตละกลุม โดยในภาพรวมประโยชนที่ไดรับรอ ย
ละ 66.67
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ลดความสูญเปลาในการทํางาน สวนใหญอยูในกลุมที่ 2 และ 3 รอ ยละ 30.43 ของแตละกลุม
รองลงมาอยูในกลุมที่ 1 รอยละ 17.39 และกลุมที่ 4 รอยละ 13.04 โดยในภาพรวมประโยชนที่ไดรับ
รอยละ 100.00
เพิ่มผลิตภาพ การทํางานของชั่วโมงการทํางานของพนักงานแตละคน สวนใหญอยูในกลุมที่ 2
และ 3 รอยละ 30.43 ของแตละกลุม รองลงมาอยูในกลุมที่ 1และ 4 รอยละ 15.00 ของแตล ะกลุม โดย
ในภาพรวมประโยชนที่ไดรับรอยละ 95.24
จัดสรรจํานวนพนักงานที่ใชในการผลิตอยางเหมาะสม สวนใหญอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 35.00
รองลงมาอยูใ นกลุมที่ 3 รอ ยละ 30.00 กลุมที่ 1 ร อ ยละ 20.00 และกลุมที่ 4 รอ ยละ 15.00 โดยใน
ภาพรวมประโยชนที่ไดรับรอยละ 95.24
มีมาตรฐานการทํางานของแตละกระบวนการ สวนใหญอยูในกลุมที่ 3 รอยละ 33.33 รองลงมา
อยู ใ นกลุมที่ 2 รอ ยละ 27.78 กลุมที่ 1 รอ ยละ 22.22 และกลุ มที่ 4 ร อ ยละ 16.67 โดยในภาพรวม
ประโยชนที่ไดรับรอยละ 85.71
ลดความสูญเปลาในการผลิตมากเกินความจําเปน สวนใหญอยูในกลุมที่ 2 และ 3 รอยละ 35.00
ของแตละกลุม รองลงมาอยูในกลุมที่ 1 และ 4 รอยละ 15.00 ของแตละกลุม โดยในภาพรวมประโยชน
ที่ไดรับรอยละ 95.24
กํา จัดความลาชาในการจัดสงสินคา ทันตามเวลาที่กําหนด สวนใหญ อยูใ นกลุมที่ 3 รอยละ
35.00 รองลงมาอยูในกลุมที่ 2 รอยละ 30.00 กลุมที่ 1 รอยละ 20.00 และกลุมที่ 4 รอยละ 15.00 โดยใน
ภาพรวมประโยชนที่ไดรับรอยละ 95.24
ลดจํานวนสินคาคงคลัง(Finished Goods and Work-In–Process) สวนใหญอยูในกลุมที่ 2 รอ ย
ละ 38.10 รองลงมาอยูในกลุมที่ 3 รอยละ 33.33 กลุมที่ 1 และ 4 รอ ยละ 14.29 ของแตล ะกลุม โดยใน
ภาพรวมประโยชนที่ไดรับรอยละ 100.00
ประโยชนที่ไดรับดานอื่นๆ สวนใหญอยูในกลุมที่ 4 รอยละ 100.00 โดยในภาพรวมประโยชน
ที่ไดรับดานอื่นๆ รอยละ 14.29
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ตารางที่ 4.24 แสดงรอยละของประโยชนที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช จําแนก
ตามกลุมของผลิตภัณฑยอย
กลุม
ผลิตภัณฑ
ยอยที่ 1

กลุม
ผลิตภัณฑ
ยอยที่ 2

กลุม
ผลิตภัณฑ
ยอยที่ 3

กลุม
ผลิตภัณฑ
ยอยที่ 4

ภาพรวม
ทุกกลุม

ทุกคนเขาใจสภาวะการทํางานไดโดยไมตองสอบถาม

20.00

26.67

33.33

20.00

71.43

พนักงานเขาใหมสามารถทํางานไดสะดวกขึ้น
สามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพการทํางานมีความปลอดภัย พนักงานมีขวัญ
กําลังใจในการทํางาน

18.75

25.00

37.50

18.75

76.19

15.79

26.32

36.84

21.05

90.48

21.05

26.32

36.84

15.79

90.48

ลดเวลานํา ( Lead Time) ในการผลิต

14.29

38.10

33.33

14.29

100.00

ลดพื้นที่ในการทํางาน
ลดปริมาณสินคาคงคลัง (Finished Goods, Work-InProcess)

15.00

40.00

30.00

15.00

95.24

15.00

40.00

30.00

15.00

95.24

ลดระยะทางในการเคลื่อนที่

19.05

33.33

33.33

14.29

100.00

การเพิ่มประสิทธิภาพดวยอุปกรณขนถายลําเลียง

21.43

21.43

35.71

21.43

66.67

ลดความสูญเปลาในการทํางาน
เพิ่มผลิตภาพ การทํางานของชั่วโมงการทํางานของ
พนักงานแตละคน

17.39

30.43

30.43

13.04

100.00

15.00

35.00

35.00

15.00

95.24

จัดสรรจํานวนพนักงานที่ใชในการผลิตอยางเหมาะสม

20.00

35.00

30.00

15.00

95.24

มีมาตรฐานการทํางานของแตละกระบวนการ

22.22

27.78

33.33

16.67

85.71

ลดความสูญเปลาในการผลิตมากเกินความจําเปน
กําจัดความลาชาในการจัดสงสินคา ทันตามเวลาที่
กําหนด
ลดจํานวนสินคาคงคลัง (Finished Goods and Work-In–
Process)

15.00

35.00

35.00

15.00

95.24

20.00

30.00

35.00

15.00

95.24

14.29

38.10

33.33

14.29

100.00

อื่นๆ

0.00

0.00

0.00

100.00

14.29

ประโยชนที่ไดรับ
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ระดับของผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ดังตารางที่ 4.25 พบวา
ดานคุณภาพ ในภาพรวมระดับของผลที่ไดรับ คือ 5.1 - 10 % พิจารณาผลที่ไดรับรายหัวขอ
ดังตอไปนี้
ของเสีย ระดับของผลที่ไดรับ คือ 5.1 - 10 %
งานแกไข ระดับของผลที่ไดรับ คือ 5.1 - 10 %
รองเรียนจากลูกคาภายนอก ระดับของผลที่ไดรับ คือ 5.1 - 10 %
รองเรียนจากลูกคาภายใน ระดับของผลที่ไดรับ คือ 5.1 - 10 %
ดานตนทุน ในภาพรวมระดับของผลที่ไดรับ คือ 10.1 - 15 % พิจารณาผลที่ไดรับรายหัวขอ
ดังตอไปนี้
จํานวนวันในการคงคลังสินคา ระดับของผลที่ไดรับ คือ 10.1 - 15 %
จํานวนสินคาคงคลัง ระดับของผลที่ไดรับ คือ 10.1 - 15 %
จํานวนงานระหวางทํา ระดับของผลที่ไดรับ คือ 10.1 - 15 %
ดานเวลาในการสงมอบ ในภาพรวมระดับของผลที่ไดรับ คือ 10.1 - 15 % พิจารณาผลที่ไดรับ
รายหัวขอ ดังตอไปนี้
เวลาในการผลิตของกระบวนการ ระดับของผลที่ไดรับ คือ 10.1 - 15 %
รอบเวลาในการผลิตรวม ระดับของผลที่ไดรับ คือ 5.1 - 10 %
การผลิตไดตามแผน ระดับของผลที่ไดรับ คือ 10.1 - 15 %
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ตารางที่ 4.25 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช
สวนเบี่ยงเบน ระดับของผลที่ไดรับ
ผลที่ไดรับ
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
%
ดานคุณภาพ
ของเสีย
2.38
1.56
5.1 – 10
งานแกไข
2.20
1.54
5.1 - 10
รองเรียนจากลูกคาภายนอก
2.00
1.37
5.1 - 10
รองเรียนจากลูกคาภายใน
2.10
1.41
5.1 - 10
รวม
2.17
1.47
5.1 - 10
ดานตนทุน
จํานวนวันในการคงคลังสินคา
3.14
1.62
10.1 - 15
จํานวนสินคาคงคลัง
2.82
1.65
10.1 - 15
จํานวนงานระหวางทํา
3.00
1.69
10.1 - 15
รวม
2.99
1.65
10.1 - 15
ดานเวลาในการสงมอบ
เวลาในการผลิตของกระบวนการ
2.76
1.70
10.1 - 15
รอบเวลาในการผลิตรวม
2.30
1.34
5.1 - 10
การผลิตไดตามแผน
2.77
1.69
10.1 - 15
รวม
2.61
1.58
10.1 - 15

ผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยต ามาใช และความพึงพอใจกับ ผลที่ ได รับ ดัง
ตารางที่ 4.26 พบวา
ผลที่ไดรับ อันดับ 1 คือ จํานวนวันในการคงคลังสินคา
ผลที่ไดรับ อันดับ 2 คือ จํานวนสินคาคงคลัง
ผลที่ไดรับ อันดับ 3 คือ จํานวนงานระหวางทํา และ การผลิตไดตามแผน
ผลที่ไดรับ อันดับ 4 คือ เวลาในการผลิตของกระบวนการ
ผลที่ไดรับ อันดับ 5 คือ ของเสีย
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ผลที่ไดรับ อันดับ 6
ผลที่ไดรับ อันดับ 7
ผลที่ไดรับ อันดับ 8
ผลที่ไดรับ อันดับ 9

คือ รอบเวลาในการผลิตรวม
คือ งานแกไข
คือ รองเรียนจากลูกคาภายใน
คือ รองเรียนจากลูกคาภายนอก
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จําแนกตามผลที่ไดรับ พบวา
ของเสีย สวนใหญลดลงรอยละ 100.00 โดยสวนใหญผลที่ไดรับเปนเปอรเซ็นตที่ระดับ 0.0 5.0 % รอยละ 42.86 รองลงมาที่ระดับ 5.1 - 10 % และ 20 % ขึ้นไป รอยละ 19.05 ในแตละระดับ ระดับ
10.1 - 15 % รอยละ 14.29 และระดับ 15.1 - 20 % รอยละ 4.76 และสวนใหญพอใจกับผลที่ไดรับ รอ ย
ละ 82.35 และไมพอใจ รอยละ 17.65
งานแกไข สวนใหญลดลง รอยละ 100.00 โดยสวนใหญผลที่ไดรับเปนเปอรเซ็นตที่ระดับ 0.0
- 5.0 % รอยละ 50.00 รองลงมาที่ระดับ 5.1 - 10 % รอยละ 20.00 ระดับ 20 % ขึ้นไป รอยละ 15.00
ระดับ 15.1 - 20 % รอยละ 10.00 และระดับ 10.1 - 15 % รอยละ 5.00 และสวนใหญพอใจกับผลที่
ไดรับ รอยละ 81.25 และไมพอใจ รอยละ 18.75
รองเรียนจากลูกคาภายนอก สวนใหญลดลง รอยละ 95.24 และเพิ่มขึ้น รอยละ 4.76 โดยสวน
ใหญผลที่ไดรับเปนเปอรเซ็นตที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 57.89 รองลงมาที่ระดับ 15.1 - 20 % รอยละ
15.79 ระดับ 5.1 – 10% และ 10.1 – 15% รอยละ 10.53 ของแตละระดับ และระดับ 20 % ขึ้นไป รอ ย
ละ 5.26 และสวนใหญพอใจกับผลที่ไดรับ รอยละ 80.00 และไมพอใจ รอยละ 20.00
รองเรียนจากลูกคาภายใน สวนใหญลดลง รอยละ 95.24 และเพิ่มขึ้น รอยละ 4.76 โดยสวน
ใหญผลที่ไดรับเปนเปอรเซ็นตที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 50.00 รองลงมาที่ระดับ 5.1 - 10 % รอยละ
20.00 และระดับ 10.1 - 15 %, ระดับ 15.1 - 20 % และระดับ 20 % ขึ้น ไป รอยละ 10.00 ของแตล ะ
ระดับ และสวนใหญพอใจกับผลที่ไดรับ รอยละ 81.25 และไมพอใจ รอยละ 18.75
จํานวนวันในการคงคลังสินคา สวนใหญลดลง รอยละ 100.00 โดยสวนใหญผลที่ไดรับเปน
เปอรเซ็นตที่ระดับ 20 % ขึ้นไป รอยละ 33.33 รองลงมาที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 23.81 ระดับ 10.1
– 15 % รอยละ 19.05 ระดับ 5.1 - 10 % รอยละ 14.29 และระดับ 10.1 - 15 % รอยละ 9.52 และสวน
ใหญพอใจกับผลที่ไดรับ รอยละ 87.50 และไมพอใจ รอยละ 12.50
จํานวนสินคาคงคลัง สวนใหญล ดลง รอยละ 95.24 และเพิ่มขึ้นจํา นวน 1 รอ ยละ 4.76 โดย
สวนใหญผลที่ไดรับเปนเปอรเซ็นตที่ระดับ 0.0 - 5.0 % และระดับ 20 % ขึ้นไป รอยละ 28.57 ของแตละ
ระดับ รองลงมาที่ระดับ 5.1 - 10 % จํา นวน 4 รอ ยละ 19.05 ระดับ 10.1 – 15 % รอ ยละ 14.29 และ
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ระดับ 15.1 - 20 % รอยละ 9.52 และสวนใหญพอใจกับผลที่ไดรับ รอยละ 88.24 และไมพอใจ รอยละ
11.76
จํานวนงานระหวางทํา สวนใหญลดลง รอยละ 100.00 โดยสวนใหญผลที่ไดรับเปนเปอรเซ็นต
ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % และระดับ 20 % ขึ้นไป รอยละ 30.00 ของแตละระดับ รองลงมาที่ระดับ 5.1 - 10 %
และระดับ 15.1 – 20 % รอยละ 15.00 ของแตละระดับ และระดับ 10.1 - 15 % รอยละ 10.00 และสวน
ใหญพอใจกับผลที่ไดรับ รอยละ 93.75 และไมพอใจ รอยละ 6.25
เวลาในการผลิตของกระบวนการ สวนใหญลดลง รอยละ 100.00 โดยสวนใหญผลที่ไดรับเปน
เปอรเซ็นตที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 33.33 รองลงมาที่ระดับ 20 % ขึ้นไป รอยละ 28.57 ระดับ 5.1 –
10 % รอยละ 23.81 ระดับ 15.1 - 20 % รอยละ 9.52 และระดับ 10.1 - 15 % รอ ยละ 4.76 และสวน
ใหญพอใจกับผลที่ไดรับ รอยละ 87.50 และไมพอใจ รอยละ 12.50
รอบเวลาในการผลิตรวม ส วนใหญ ล ดลง ร อ ยละ 100.00 โดยส วนใหญ ผ ลที่ ได รับเป น
เปอรเซ็นตที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 40.00 รองลงมาที่ระดับ 5.1 - 10 % และระดับ 15.1 – 20 % รอ ย
ละ 20.00 ของแตละระดับ ระดับ 10.1 - 15 % รอยละ 15.00 และระดับ 20 % ขึ้นไป รอยละ 5.00 และ
สวนใหญพอใจกับผลที่ไดรับ รอยละ 88.24 และไมพอใจ รอยละ 11.76
การผลิตไดตามแผน สวนใหญผลเพิ่มขึ้น รอยละ 90.48 และลดลง รอยละ 9.52 โดยสวนใหญ
ผลที่ไดรับเปนเปอรเซ็นตที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 33.33 รองลงมาที่ระดับ 20 % ขึ้น ไป รอยละ
28.57 ระดับ 5.1 – 10% และระดับ 10.1 - 15 % รอยละ 14.29 ของแตล ะระดับ และระดับ 15.1 - 20 %
รอยละ 9.52 และสวนใหญพอใจกับผลที่ไดรับ รอยละ 94.12 และไมพอใจ รอยละ 5.88
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ตารางที่ 4.26 แสดงรอยละและระดับของผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชและ
ความพึงพอใจกับผลที่ไดรับ
เพิ่มขึ้น/ลดลง

รายการผลที่ไดรับ
ดานคุณภาพ
ของเสีย
งานแกไข
รองเรียนจากลูกคา
ภายนอก

คิดเปนเปอรเซ็นต

ความพึงพอใจ
ระดับของ
20.1
ผลที่ ลําดับ
ไม
เพิ่มขึ้น ลดลง 0.0 - 5.0 5.1 - 10 10.1 - 15 15.1 - 20 ขึ้นไป คาเฉลี่ย ไดร ับ% ที่ พอใจ พอใจ
100.00 42.86
100.00 50.00

19.05
20.00

14.29
5.00

4.76
10.00

19.05
15.00

3.33 10.1 - 15
2.93 10.1 - 15

5
7

82.35 17.65
81.25 18.75

4.76

95.24 57.89

10.53

10.53

15.79

5.26

2.53 10.1 - 15

9

80.00 20.00

รองเรียนจากลูกคาภายใน 4.76

95.24 50.00

20.00

10.00

10.00

10.00

2.80 10.1 - 15

8

81.25 18.75

รวม

2.38

97.62 50.19

17.40

9.96

10.14

12.33

2.90 10.1 - 16

0.00
4.76
0.00

100.00 23.81
95.24 28.57
100.00 30.00

14.29
19.05
15.00

19.05
14.29
10.00

9.52
9.52
15.00

33.33
28.57
30.00

4.40 15.1 - 20
4.07 15.1 - 20
4.00 15.1 - 20

1
2
3

87.50 12.50
88.24 11.76
93.75 6.25

1.59

98.41 27.46

16.11

14.45

11.35

30.63

4.16 15.1 - 20

2

89.83 10.17

0.00

100.00 33.33

23.81

4.76

9.52

28.57

3.87 15.1 - 20

4

87.50 12.50

รอบเวลาในการผลิตรวม 0.00
การผลิตไดตามแผน
90.48

100.00 40.00
9.52 33.33

20.00
14.29

15.00
14.29

20.00
9.52

5.00
28.57

3.07 10.1 - 15
4.00 15.1 - 20

6
3

88.24 11.76
94.12 5.88

69.84 35.55

19.37

11.35

13.01

20.71

3.65 15.1 - 20

D

0.00
0.00

81.21 18.79

ดานตนทุน

PU

จํานวนวันในการคง
คลังสินคา
จํานวนสินคาคงคลัง
จํานวนงานระหวางทํา
รวม
ดานการสงมอบ
เวลาในการผลิตของ
กระบวนการ

รวมทุกรายการ (เฉลี่ย)

30.16

ผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในกิจการขนาดเล็ก ดังตารางที่ 4.27 พบวา
ของเสีย สวนใหญลดลงที่ระดับ 5.1 - 10 % รอยละ 100
งานแกไข สวนใหญลดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 100.00
รองเรียนจากลูกคาภายนอก สวนใหญลดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % คิดเปนรอยละ 100.00
รองเรียนจากลูกคาภายใน สวนใหญลดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % คิดเปนรอยละ 100.00
จํานวนวันในการคงคลังสินคา สวนใหญลดลง ที่ระดับ 15.1 - 20 % คิดเปนรอยละ 100.00
จํานวนสินคาคงคลัง สวนใหญลดลง ที่ระดับ 20 % ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100.00

89.95 10.05
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จํานวนงานระหวางทํา สวนใหญลดลงที่ระดับ 20 % ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100.00
เวลาในการผลิตของกระบวนการ สวนใหญลดลง ที่ระดับ 20 % ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100.00
รอบเวลาในการผลิตรวม สวนใหญลดลง ที่ระดับ 15.1 - 20 % คิดเปนรอยละ 100.00
การผลิตไดตามแผน สวนใหญ เพิ่มขึ้น ที่ระดับ 15.1 - 20 % คิดเปนรอยละ 100.00
ตารางที่ 4.27 แสดงรอยละของผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในกิจการขนาดเล็ก

ผลที่ไดรับ

0.0 - 5.0

5.1 – 10

10.1 – 15

15.1 – 20

20.1 ขึ้นไป

0
100
100
100
0
0
0
0
0
0

100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
100
0
0
0
100
100

0
0
0
0
0
100
100
100
0
0

PU

D

ของเสีย
งานแกไข
รองเรียนจากลูกคาภายนอก
รองเรียนจากลูกคาภายใน
จํานวนวันในการคงคลังสินคา
จํานวนสินคาคงคลัง
จํานวนงานระหวางทํา
เวลาในการผลิตของกระบวนการ
รอบเวลาในการผลิตรวม
การผลิตไดตามแผน

ผลที่ไดรับในกิจการขนาดเล็ก (%)

ผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในกิจการขนาดกลาง ดังตารางที่ 4.28 พบวา
ของเสีย สวนใหญลดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 50.00 รองลงมาที่ระดับ 20 % ขึ้นไป รอย
ละ 33.33 และ ระดับ 10.1 - 15 % รอยละ 16.67
งานแกไข สวนใหญลดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 50.00 รองลงมาที่ระดับ 20 % ขึ้นไป
รอยละ 33.33 และ ระดับ 5.1 - 10 % รอยละ 16.67
รองเรียนจากลูกคาภายนอก สวนใหญลดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % และ 5.1-10 % รอยละ 33.33
รองลงมาที่ระดับ 20 % ขึ้นไป รอยละ 33.33 และ ระดับ 15.1 - 20% และ 20 % ขึ้นไป รอยละ 16.67
รองเรียนจากลูกคาภายใน สวนใหญลดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 50.00 รองลงมาที่ระดับ
5.1 – 10 % , ระดับ 15.1 20 % และ ระดับ 20 % ขึ้นไป รอยละ 16.67
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D

จํานวนวันในการคงคลังสินคา สวนใหญลดลง ที่ระดับ 10.1 - 15.0 % และระดับ 20 % ขึ้นไป
รอยละ 33.33 รองลงมาที่ระดับ 0 – 5 % และระดับ 5.1 – 10 % รอยละ 16.67
จํา นวนสินคา คงคลัง สวนใหญ ล ดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % และ 5.1-10 % รอ ยละ 33.33
รองลงมาที่ระดับ 20 % ขึ้นไป รอยละ 33.33 และ ระดับ 15.1 - 20% และ 20 % ขึ้นไป รอยละ 16.67
จํา นวนงานระหวางทํา สวนใหญลดลงที่ระดับ 0.0 - 5.0 % และ 20 % ขึ้นไป รอยละ 33.33
รองลงมาที่ระดับ 5.1 – 10% และ 15.1 – 20 % รอยละ 16.67
เวลาในการผลิตของกระบวนการ สวนใหญล ดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % และ 20 % ขึ้นไป รอ ย
ละ 33.33 รองลงมาที่ระดับ 5.1 – 10% และ 15.1 – 20 % รอยละ 16.67
รอบเวลาในการผลิตรวม สวนใหญลดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 50.00 รองลงมาที่ระดับ
5.1 – 10 % , ระดับ 15.1 20 % รอยละ 16.67
การผลิตไดตามแผน สวนใหญเพิ่มขึ้น ที่ระดับ 5.1 - 10 % และ 20 % ขึ้นไป รอยละ 33.33
รองลงมาที่ระดับ 0 – 5 % และ 15.1 – 20 % รอยละ 16.67

ตารางที่ 4.28 แสดงรอยละของผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในกิจการขนาดกลาง

ผลที่ไดรับในกิจการขนาดกลาง (%)

PU

ผลที่ไดรับ

ของเสีย
งานแกไข
รองเรียนจากลูกคาภายนอก
รองเรียนจากลูกคาภายใน
จํานวนวันในการคงคลังสินคา
จํานวนสินคาคงคลัง
จํานวนงานระหวางทํา
เวลาในการผลิตของกระบวนการ
รอบเวลาในการผลิตรวม
การผลิตไดตามแผน

0.0 - 5.0

5.1 – 10

10.1 – 15

15.1 – 20

20.1 ขึ้นไป

50.00
50.00
33.33
50.00
16.67
33.33
33.33
33.33
50.00
16.67

0.00
16.67
33.33
16.67
16.67
33.33
16.67
16.67
16.67
33.33

16.67
0.00
0.00
0.00
33.33
0.00
0.00
0.00
0.00
16.67

0.00
0.00
16.67
16.67
0.00
16.67
16.67
16.67
16.67
0.00

33.33
33.33
16.67
16.67
33.33
16.67
33.33
33.33
0.00
33.33
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D

ผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในกิจการขนาดใหญ ดังตารางที่ 4.29 พบวา
ของเสีย สวนใหญลดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 42.86 รองลงมาที่ระดับ 5.1 – 10% รอ ย
ละ 21.43 ระดับ 10.1 – 15.0 % และระดับ 20 % ขึ้นไป รอ ยละ 14.29 และระดับ 15.1 – 20 % รอยละ
16.67
งานแกไข สวนใหญลดลง ที่ระดับ ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 46.15 รองลงมาที่ระดับ 5.1 –
10% รอยละ 23.80 ระดับ 15.1 – 20.0 % รอยละ 15.38 และระดับ 10.1 – 15 % และระดับ 20 % ขึ้นไป
รอยละ 7.69
รอ งเรียนจากลูกคา ภายนอก สวนใหญล ดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 66.67 รองลงมาที่
ระดับ 10.1 – 15 % และ ระดับ15.1 – 20% รอยละ 16.67
รองเรียนจากลูกคาภายใน สวนใหญลดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 46.15 รองลงมาที่ระดับ
5.1 – 10% รอยละ 23.08 ที่ระดับ 10.1 – 15.0 % รอยละ 15.38 และระดับ 15.1 – 20 % และ 20 % ขึ้น
ไป รอยละ 7.69
จํานวนวันในการคงคลังสินคา สวนใหญลดลง ที่ระดับ 20.0 % ขึ้นไป รอยละ 35.71 รองลงมา
ที่ระดับ 0 – 5.1 % รอยละ 28.57 ที่ระดับ 5.1 – 10 % และระดับ 10.1 – 15.0 % รอยละ 14.29
จํานวนสินคาคงคลัง สวนใหญ ลดลง ที่ระดับ 0.0 - 5 % ขึ้นไป รอยละ 33.33 รองลงมาที่ระดับ
20 % ขึ้นไป รอยละ 26.67 ที่ระดับ 10.1 – 15 % รอยละ 20.00 ที่ระดับ 5.1 – 10 % รอ ยละ 13.33 และ
ระดับ 15.1 – 20 % รอยละ 6.67
จํา นวนงานระหวางทํา สวนใหญลดลงที่ระดับ 0.0 - 5 % ขึ้นไป รอยละ 28.57 รองลงมาที่
ระดับ 20 % ขึ้นไป รอยละ 23.08 ที่ระดับ 5.1 – 10 % ระดับ 10.1 – 15 % และ ระดับ 15.1 – 20 % รอ ย
ละ 15.38
เวลาในการผลิตของกระบวนการ สวนใหญ ล ดลง ที่ร ะดับ 0.0 - 5 % ขึ้น ไป รอยละ 35.71
รองลงมาที่ระดับ 5.1 – 10 % รอยละ 28.57 ที่ระดับ 20 % ขึ้นไป รอยละ 21.43 ระดับ 10.1 – 15 %
และ ระดับ 15.1 – 20 % รอยละ 7.14
รอบเวลาในการผลิตรวม สวนใหญลดลง ที่ระดับ 0.0 - 5.0 % รอยละ 35.71 รองลงมาที่ระดับ
5.1 – 10% และระดับ 10.1 – 15 % รอยละ 21.43 ที่ระดับ 15.1 – 20 % รอยละ 14.29 และระดับ 20 %
ขึ้นไป รอยละ 7.14
การผลิตไดตามแผน สวนใหญเพิ่มขึ้น ที่ระดับ 0.0 - 5 % ขึ้นไป รอยละ46.67 รองลงมาที่ระดับ
20 % ขึ้นไป รอยละ 26.67 ที่ระดับ 10.1 – 15 % รอยละ 13.33 และระดับ 5.1 – 10 % และ ระดับ 15.1
– 20 % รอยละ 6.67
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ตารางที่ 4.29 แสดงรอยละของผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในกิจการขนาดใหญ

ผลที่ไดรับ

0.0 - 5.0

5.1 – 10

10.1 – 15

15.1 – 20

20.1 ขึ้นไป

42.86
46.15
66.67
46.15
28.57
33.33
28.57
35.71
35.71
46.67

21.43
23.08
0.00
23.08
14.29
13.33
15.38
28.57
21.43
6.67

14.29
7.69
16.67
15.38
14.29
20.00
15.38
7.14
21.43
13.33

7.14
15.38
16.67
7.69
7.14
6.67
15.38
7.14
14.29
6.67

14.29
7.69
0.00
7.69
35.71
26.67
23.08
21.43
7.14
26.67

D

ของเสีย
งานแกไข
รองเรียนจากลูกคาภายนอก
รองเรียนจากลูกคาภายใน
จํานวนวันในการคงคลังสินคา
จํานวนสินคาคงคลัง
จํานวนงานระหวางทํา
เวลาในการผลิตของกระบวนการ
รอบเวลาในการผลิตรวม
การผลิตไดตามแผน

ผลที่ไดรับในกิจการขนาดใหญ (%)

PU

สรุปผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละขนาดกิจการ จากตารางที่ 4.30
พบวา
กิจการขนาดเล็ก ผลที่ไดรับดานคุณภาพเพิ่มขึ้น 0.0 - 5.0% ดานตน ทุนลดลง 15.1 - 20% ดา น
เวลาในการสงมอบลดลง 20% ขึ้นไป
กิจการขนาดกลาง ผลที่ไดรับดานคุณภาพเพิ่มขึ้น 10.1 - 15% ดานตนทุนลดลง 5.1 - 10% ดาน
เวลาในการสงมอบลดลง 10.1 - 15%
กิจการขนาดใหญ ผลที่ไดรับดานคุณภาพเพิ่มขึ้น 5.1 - 10% ดานตนทุนลดลง 5.1 - 10% ดา น
เวลาในการสงมอบลดลง 10.1 - 15%
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ตารางที่ 4.30 สรุปผลไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละขนาดกิจการ

ขนาดเล็ก

เพิ่มขึ้น/ ดานคุณภาพ
ลดลง
(%)
เพิ่มขึ้น
0.0 - 5.0

ขนาดกลาง

เพิ่มขึ้น

10.1 - 15

ลดลง

5.1 - 10

ลดลง

10.1 - 15

ขนาดใหญ

เพิ่มขึ้น

5.1 - 10

ลดลง

5.1 - 10

ลดลง

10.1 - 15

ขนาดกิจการ

เพิ่มขึ้น/ ดานตนทุน เพิ่มขึ้น/ ดานการสงมอบ
ลดลง
(%)
ลดลง
(%)
ลดลง
15.1 - 20
ลดลง
20.1 ขึ้นไป

D

PU

4.4 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานในการวิจัยมีดังตอไปนี้
1. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใช มีค วามรู ความเข า ใจถึ ง ความสํ า คัญของระบบการผลิ ต แบบโตโยต า มากกว า
ผูประกอบการที่ยังไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
2. ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผลิตโครงรถ ตัวถัง
และสวนประกอบตัดสินใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดานลูกคา
3. ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผลิตโครงรถ ตัวถัง
และสวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดา นลูกคา
4. ผลที่ไดรับมากที่สุดจากการนํ า ระบบการผลิ ตแบบโตโยตา มาใช ใ นอุ ตสาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนตใ นกลุมผูผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และส วนประกอบ คือ ผลทางดา น
ตนทุน
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ผลที่ไดจากการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางที่ 4.31 ถึง ตารางที่ 4.34
* หมายเหตุ สมมติฐานที่ 2 ถึง สมมติฐานที่ 4 ไมสามารถทําการทดสอบสมมติฐานได เนื่อ งจาก
รูป แบบขอมูล ที่ไดจ ากแบบสอบถามไม สามารถนํามาใช ในการทดสอบสมมติฐานได จึ งใชข อมูลใน
รูปแบบของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการตอบสมมติฐานที่ 2 ถึง สมมติฐานที่ 4
ทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มีการนํา ระบบการผลิตแบบ
โตโยต า มาใช มี ค วามรู ความเข า ใจถึ ง ความสํ า คั ญ ของระบบการผลิ ต แบบโตโยต า มากกว า
ผูประกอบการที่ยังไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช

D

PU

จากตารางที่ 4.31 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ของความรู แ ละความเข า ใจของ
ผูประกอบการที่มีและไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการ พบวา
ในเรื่องการรูจักระบบการผลิตแบบโตโยตา พบวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 คือ ผูป ระกอบการที่ มี ก ารนํ า ระบบการผลิ ตแบบโตโยต า มาใช ใ นสถาน
ประกอบการรูจักระบบการผลิตแบบโตโยตามากกวาผูประกอบการที่ไมมีการนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช
ในเรื่อ งแนวคิดของระบบการผลิ ตแบบโตโยต า พบว า ค าเฉลี่ ยมี ความแตกต า งกัน อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ผูประกอบการที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถาน
ประกอบการเขาใจในแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตามากกวาผูประกอบการที่ไมมีการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช
ในเรื่องผลที่ไดรับหากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชพบวาคา เฉลี่ยมีค วามแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ผูประกอบการที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
สถานประกอบการเขาใจถึงผลที่ไดรับหากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชมากกวาผูประกอบการที่
ไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่วา ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้น สวนยานยนตที่มีก ารนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช มีความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา
มากกวาผูประกอบการที่ยังไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช

89

ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบความแตกตางของความรูและความเขาใจของผูประกอบการที่มีแ ละไมมี
การนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ความรู ความเขาใจ

การจัดทําระบบการ
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
ผลิตแบบโตโยตา
มาตรฐาน

1. การรูจักระบบการผลิต
แบบโตโยตา

ไมมีการจัดทํา

2.76

1.20

จัดทํา

3.81

0.60

2. แนวคิดของระบบการผลิต
แบบโตโยตา

ไมมีการจัดทํา

2.94

1.30

จัดทํา

3.74

0.63

Sig. (2-tailed)

-3.35

0.003*

-2.39

0.026*

-2.33

0.027*

D

ไมมีการจัดทํา
2.71
1.36
3. ผลที่ไดรับหากนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช
จัดทํา
3.58
0.99
* หมายถึง คาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t

ทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผลิตโครงรถ
ตัวถัง และสวนประกอบตัดสินใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดานลูกคา

PU

จากตารางที่ 4.32 จะพบวา ปจจัยที่สงผลใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตใน
กลุมผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบตัดสิน ใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใช มากที่สุด
ลําดับที่ 1 คือ ปจจัยทางดานลูกคาที่ใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับเรื่องคุณภาพ ตนทุนและการสงมอบ
ที่ตรงเวลา
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่วา ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสว นยานยนตใ น
กลุมผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบตัดสินใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใช คือ ปจจัย
ทางดานลูกคา

90

PU

D

ตารางที่ 4.32 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของแตล ะป จจัยที่สงผลตอ การตัดสินใจนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตกลุมผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และ
สวนประกอบ 5 อันดับแรก
สวนเบี่ยงเบน ลําดับ
ปจจัยที่มีผลตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
ที่
ลูกคาใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับเรื่องคุณภาพตนทุนและการสง
มอบที่ตรงเวลา
4.50
0.51
1
ความคาดหวังของลูกคาที่มีตอสินคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
4.46
0.59
2
ความจําเปนในการทําใหกระบวนการทํางานเปนมาตรฐานเพื่อใหได
ผลลัพธตามที่คาดหวัง
4.29
0.55
3
ความจําเปนในการแขงขันคูแขงขันรายอื่นๆ
4.17
0.76
4
ผูบริหารระดับสูงที่ตองการใหทําการผลิตแบบโตโยตา
3.83
1.05
5
รวม
4.25
0.692

ทดสอบสมมุติฐานที่ 3 ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผลิตโครงรถ
ตัวถัง และสวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดานลูกคา
จากตารางที่ 4.33 พบวา ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผุผลิต
โครงรถ ตัวถังและสวนประกอบไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใช อันดับที่ 1 คือ ลูกคา ไมไ ด
กําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบ
โตโยตาและบุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่วา ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตใ น
กลุมผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดา น
ลูกคา
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ตารางที่ 4.33 แสดงรอยละ และลําดับของเหตุผลที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตใ น
กลุมผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช 3 อันดับแรก
เหตุผล
รอยละ ลําดับที่
ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
64.71
1
ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
64.71
1
บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
64.71
1
มาใช
ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไร
52.94
2
ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
52.94
2
ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
47.06
3
นโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวาจะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตา
47.06
3
ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบการผลิตของทาน
47.06
3
องคกรยังไมพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
47.06
3

ทดสอบสมมุ ติ ฐ านที่ 4 ผลที่ ไ ด รั บ มากที่ สุ ด จากการนํ า ระบบการผลิ ต แบบโตโยต า มาใช ใ น
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตใ นกลุม ผูผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ คือ ผลทางดา น
ตนทุน
จากตารางที่ 4.34 พบวาผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวน
ยานยนตในกลุมผูผลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ อันดับที่ 1 คือ ผลทางดานตนทุน
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่วา ผลที่ไดรับมากที่สุดจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใช ใ นอุต สาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ใ นกลุ ม ผูผลิ ตภัณ ฑโ ครงรถ ตั ว ถัง และส วนประกอบ คือ ผล
ทางดานตนทุน
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ตารางที่ 4.34 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของผลที่ไดรับและลําดับที่จากการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช
สวนเบี่ยงเบน
ระดับของผลที่
ลําดับที่
ผลที่ไดรับ
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
ไดรับ (%)
ดานตนทุน
2.99
1.65
10.1 - 15
1
ดานเวลาในการสงมอบ
2.61
1.58
10.1 - 15
2
ดานคุณภาพ
2.17
1.47
5.1 - 10
3

D

การวิเคราะหเพิ่มเติม

1. การนําระบบการผลิตแบบโตโยตาในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตสงผลให คุณภาพ ตนทุน
และการสงมอบ มีผลตางกันในแตละขนาดของกิจการ

PU

ดังตารางที่ 4.35 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช จําแนกตามขนาดของกิจการและผลที่ไดรับ โดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด 3 ดาน
พบวา การนําระบบการผลิตแบบโตโยตาในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตสงผลในภาพรวม ในแตล ะ
ขนาดของกิจการไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากคา Sig. ซึ่งเทากับ 0.73
เมื่อทําการพิจารณาเปรียบเทียบผลที่ไดรับในแตละดาน พบวาการนํา ระบบการผลิตแบบโต
โยตาในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตสงผลให คุณภาพ ตนทุน และการสงมอบ ในแตล ะขนาดของ
กิจการไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.35 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใช จําแนกตามขนาดของกิจการและผลที่ไดรับ
ผลที่ไดรับ

คาเฉลี่ยของกิจการ
ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ

F

Sig.

2.00
1.00

2.67
2.50

2.29
2.15

0.14
0.40

0.87
0.68

รองเรียนจากลูกคาภายนอก
รองเรียนจากลูกคาภายใน
รวม
ดานตนทุน
จํานวนวันในการคงคลังสินคา
จํานวนสินคาคงคลัง
จํานวนงานระหวางทํา
รวม
ดานการสงมอบ

1.00
1.00
1.25

2.50
2.33
2.50

1.83
2.08
2.00

0.73
0.36
0.44

0.50
0.70
0.65

3.17
2.50
3.00
2.33

3.07
2.80
2.85
2.43

0.14
0.98
0.74
1.31

0.87
0.39
0.49
0.30

เวลาในการผลิตของกระบวนการ
รอบเวลาในการผลิตรวม
การผลิตไดตามแผน
รวม
ภาพรวมทั้งหมด

5.00
4.00
4.00
4.67
3.42

ดานคุณภาพ
ของเสีย
งานแกไข

D
4.00
5.00
5.00
4.33

PU
3.00
1.80
3.00
2.89
2.53

2.50
2.36
2.60
2.97
2.35

1.10
1.19
0.37
0.59
0.32

0.35
0.33
0.69
0.56
0.73

2. ปจจัยที่สงผลตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชแตกตางกันในแตล ะขนาดของธุรกิจ
และกลุมผลิตภัณฑ
2.1 ปจ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การนํ าระบบการผลิ ต แบบโตโยต ามาใช แตกต างกั น ในแต ล ะกลุ ม
ผลิตภัณฑ
ดังตารางที่ 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่สงผลใหมีการนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑและปจจัยที่มีผล โดยพิจารณาในภาพรวมของปจจัย

94

ทั้งหมด 4 ดาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละกลุมผลิตภัณฑ
ไมแตกตางกัน
เมื่อทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลในแตละดาน พบวาปจจัยที่สงผลตอการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชในดานลูกคา เทคโนโลยีและคูแขงขัน นโยบายและผูบริหารและบุค ลการ
ในแตละกลุมของผลิตภัณฑไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่สงผลใหมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใช จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑและปจจัยที่มีผล
คาเฉลี่ยของกลุมผลิตภัณฑ

ปจจัยดาน

F

Sig.

4.25

0.74

0.54

4.63

4.50

0.29

0.83

4.38

4.63

4.50

0.41

0.75

3.00

3.88

3.88

3.50

1.35

0.29

3.81

3.89

4.13

4.19

0.34

0.79

3.50

3.75

3.88

3.50

0.24

0.87

4.25

4.00

4.13

4.50

0.37

0.77

4.50

4.25

4.13

4.50

0.61

0.62

4.08

4.00

4.04

4.17

0.10

0.96

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

กลุมที่ 4

1. ลูกคากําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
2. ลูกคาใหความสําคัญอยางตอ เนื่องกับเรื่องคุณภาพ
ตนทุนและการสงมอบที่ตรงเวลา

3.50

2.71

3.38

4.50

4.38

3. ความคาดหวังของลูกคาที่มีตอสินคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
4. ไดรับความกดดันจากลูกคาที่มีความตองการใหลดราคา
สินคาลง

4.25

รวม

D

กลุมที่ 1

ลูกคา

PU

เทคโนโลยีและคูแขงขัน
5. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กาวหนาไปอยาง
รวดเร็ว
6. ความจําเปนในการแขงขันคูแขงขันรายอื่นๆ
7. ความจําเปนในการทําใหกระบวนการทํางานเปน
มาตรฐานเพื่อใหไดผลลัพธตามที่คาดหวัง
รวม
นโยบายและผูบริหาร

8. นโยบายจากบริษัทแมวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา

3.00

2.63

4.00

3.25

1.43

0.26

9. ผูบริหารระดับสูงที่ตองการใหทําการผลิตแบบโตโยตา

3.50

3.75

4.13

3.75

0.33

0.80

รวม

3.25

3.19

4.06

3.50

1.00

0.41

95

ตารางที่ 4.36 (ตอ)
คาเฉลี่ยของกลุมผลิตภัณฑ

ปจจัยดาน

F

Sig.

3.75

1.71

0.20

3.50

3.00

1.90

0.16

2.50

3.38

2.75

1.81

0.18

2.25

2.75

3.50

2.50

1.86

0.17

รวม

2.69

2.69

3.59

3.00

2.57

0.08

ภาพรวม

3.44

3.48

3.93

3.71

1.29

0.31

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

กลุมที่ 4

3.25

3.00

4.00

2.75

2.50

2.50

PU

D

บุคลากร
10. มีบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิต
แบบโตโยตา
11. มีบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิต
แบบโตโยตา
12. มีบุคลากรเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโต
โยตา
13. บุคลากรภายในองคกรมีความพรอมที่จะนําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตามาใช

กลุมที่ 1

2.2 ปจจัยที่สงผลตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชแตกตางกันในแตละขนาดของ
กิจการ
ดังตารางที่ 4.37 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่สงผลใหมีการนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช จําแนกตามกลุมของผลิตภัณฑและปจจัยที่มีผล โดยพิจารณาในภาพรวมของปจจัย
ทั้งหมด 4 ดาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละขนาดกิจการไม
แตกตางกัน
เมื่อทําการพิจารณาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลในแตละดาน พบวาปจจัยที่สงผลตอการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใชในดานลูกคา เทคโนโลยีและคูแขงขัน นโยบายและผูบริหารและบุค ลการ
ในแตละขนาดกิจการไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.37 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่สงผลใหมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใช จําแนกตามขนาดกิจการและปจจัยที่มีผล
คาเฉลี่ยของกิจการ

ปจจัยดาน

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ

F

Sig.

ลูกคา
1. ลูกคากําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
2. ลูกคาใหความสําคัญอยางตอ เนื่องกับเรื่องคุณภาพ ตนทุนและ
การสงมอบที่ตรงเวลา
3. ความคาดหวังของลูกคาที่มีตอสินคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

D

4. ไดรับความกดดันจากลูกคาที่มีความตองการใหลดราคาสินคาลง
รวม
เทคโนโลยีและคูแขงขัน
5. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว

3.83

3.25

0.61 0.56

4.00

4.83

4.41

2.22 0.13

4.00
3.00
3.25

4.67
3.17
4.13

4.41
3.88
4.02

0.71 0.50
2.28 0.13
0.75 0.49

4.00
4.00

3.50
4.33

3.76
4.12

0.25 0.78
0.19 0.83

4.00

4.33

4.29

0.15 0.86

4.00

4.06

4.06

0.01 0.99

1.00
3.00
2.00

3.17
4.33
3.75

3.41
3.71
3.56

1.50 0.25
1.13 0.34
1.14 0.34

3.00

3.33

3.59

0.27 0.77

3.00

2.50

3.12

1.03 0.37

3.00

3.00

2.76

0.17 0.85

3.00

2.33

3.06

1.11 0.35

3.00
3.15

2.79
3.64

3.13
3.72

0.40 0.68
0.54 0.59

PU

6. ความจําเปนในการแขงขันคูแขงขันรายอื่นๆ
7. ความจําเปนในการทําใหกระบวนการทํางานเปนมาตรฐาน
เพื่อใหไดผลลัพธตามที่คาดหวัง

2.00

รวม

นโยบายและผูบริหาร

8. นโยบายจากบริษัทแมวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
9. ผูบริหารระดับสูงที่ตองการใหทําการผลิตแบบโตโยตา
รวม

บุคลากร
10. มีบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโต
โยตา
11. มีบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโต
โยตา
12. มีบุคลากรเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
13. บุคลากรภายในองคกรมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบ
โตโยตามาใช
รวม
ภาพรวม
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2.3 ในกลุม ผลิต ภัณ ฑที่ ไ ม มีก ารนํ าระบบการผลิ ต แบบโตโยต า มาใช ขนาดของกิ จ การมี
ความสัมพันธกับการรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตาหรือไม
จากผลการทดสอบความสัมพันธพบวา ในภาพรวมขนาดของกิจการไมมีความสัมพันธกับการ
รับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตาใน และ การรูจักระบบการผลิตแบบโตโยตาและแนวคิดของ
ระบบการผลิตแบบโตโยตาก็ไมมีความสัมพันธ แตมีความสัมพันธกับการรับรูในเรื่อง ผลที่ไดรับหาก
นํ า ระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใช โดยพิ จ ารณาจากค า Sig. (2-tailed) ซึ่ งเท า กั บ 0.049 โดยมี
ความสัมพันธในทางบวก โดยพิจารณาจากคา Pearson Correlation ซึ่งเทากับ .484 ดังแสดงในตารางที่
4.38

D

ตารางที่ 4.38 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางขนาดของกิจการและการรับรูเกี่ยวกับระบบ
การผลิตแบบโตโยตา
แนวคิดของ
ระบบการผลิต
แบบโตโยตา

.025
.923

.398
.113

ผลที่ไดรับหากนํา ในภาพรวม
ระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช

PU

การรูจักระบบ
การผลิตแบบโต
โยตา

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
* ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ขนาดกิจการ

.484(*)
.049

.143
.583

ในกลุมผลิตภัณฑที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ
กับการรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตาหรือไม
จากผลการทดสอบความสัมพันธพบวา ในภาพรวมขนาดของกิจการไมมีความสัมพันธกับการ
รับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตาใน และในหัวขอ การรูจักระบบการผลิตแบบโตโยตา, แนวคิด
ของระบบการผลิตแบบโตโยตาและผลที่ไดรับหากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชมีความสัมพันธ
ดังแสดงในตารางที่ 4.39
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ตารางที่ 4.39 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางขนาดของกิจการและการรับรูเกี่ยวกับระบบ
การผลิตแบบโตโยตา
การรูจักระบบ
การผลิตแบบโต
โยตา

ขนาดกิจการ

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

.191
.302

แนวคิดของ
ผลที่ไดรับหากนํา
ระบบการผลิต ระบบการผลิตแบบ
แบบโตโยตา
โตโยตามาใช
คะแนนรวม

.124
.505

.231
.210

-.085
.653

D

ในกลุมผลิตภัณฑที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ
กับผลที่ไดรับดานคุณภาพหรือไม
จากผลการทดสอบความสัมพันธพบวา ในภาพรวมขนาดของกิจการไมมีความสัมพันธผลที่
ไดรับดานคุณภาพ ดังแสดงในตารางที่ 4.40
ตารางที่ 4.40 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางขนาดของกิจการและผลที่ไดรับดานคุณภาพ

ขนาด
กิจการ

%งานแกไข % รองเรียนจาก
ลูกคาภายนอก
0.03
-0.07
0.89
0.79

% รองเรียนจาก
ลูกคาภายใน
0.05
0.83

PU

% ของเสีย

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

-0.05
0.82

รวมดาน
คุณภาพ
-0.04
0.88

ในกลุมผลิตภัณฑที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ
กับผลที่ไดรับดานตนทุนหรือไม
จากผลการทดสอบความสัมพันธพบวา ในภาพรวมขนาดของกิจการไมมีความสัมพันธผลที่
ไดรับดานตนทุน ดังแสดงในตารางที่ 4.41
ตารางที่ 4.41 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางขนาดของกิจการและผลที่ไดรับดานตนทุน

ขนาด
กิจการ

จํานวนวันในการ จํานวนสินคาคง
คงคลังสินคา
คลัง
Pearson Correlation
-0.10
-0.12
0.68
0.59
Sig. (2-tailed)

จํานวนงาน
ระหวางทํา
-0.21
0.38

รวมดานตนทุน
-0.14
0.55
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ในกลุมผลิตภัณฑที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ
กับผลที่ไดรับดานการสงมอบหรือไม
จากผลการทดสอบความสัมพันธพบวา ในภาพรวมขนาดของกิจการไมมีความสั มพันธผลที่
ไดรับดานการสงมอบ ดังแสดงในตารางที่ 4.42
ตารางที่ 4.42 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางขนาดของกิจการและผลที่ไดรับดานการสง
มอบ

D

ขนาด
กิจการ

เวลาในการผลิต
ของกระบวนการ
Pearson Correlation
-0.29
0.19
Sig. (2-tailed)

รอบเวลาในการ
ผลิตรวม
-0.06
0.80

% การผลิตได
ตามแผน
-0.19
0.41

รวมดานการสง
มอบ
-0.21
0.37

PU

4.5 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
โดยเปนการวิเคราะหจากแบบสอบถามปลายเปดเปนความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับกลุมผลิตภัณฑ
ที่ไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชวาตองทําอยางไรจึงจะทําใหสามารถนําระบบการผลิต
แบบโตโยตา มาใชได ในขณะที่ก ลุมผลิตภั ณฑที่นํา ระบบการผลิ ตแบบโตโยตามาใช นั้นก อให เกิด
ปญหาอะไรบาง และขอคิดเห็นเพิ่มเติมสําหรับผลที่ไดรับหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใช
นอกเหนือจากที่ระบุไวในแบบสอบถาม
4.5.1 กลุมผลิตภัณฑที่ไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชวาตองทําอยางไรจึงจะทําให
สามารถนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชได
จากการสอบถามวา สมมติวา ถา ต อ งการที่จ ะนํ า ระบบการผลิ ตแบบโตโยต า มาใช ต อ งทํา
อยางไรเพื่อใหสามารถนํามาใชในกลุมผลิตภัณฑได ซึ่งมีความคิดเห็นดังตอไปนี้
1. ตองมีการกําหนดนโยบายจากผูบริหารระดับสูงใหชัดเจนในเรื่องของการจัดทํา ระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา
2. ผูบริหารระดับสูงตองเห็นและใหความสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา
3. ผูบริหารระดับกลางตองทําความเขาใจในระบบการผลิตแบบโตโยตาอยางถองแท
4. ตองมีใหความรูกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับสายการผลิตในทุกระดับ
5. ตอ งมีก ารกํา หนดไลนการผลิตที่ แนชัด (Model Line) เพื่อวัดผลที่ไดรับจากการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตา
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6. กําหนดทีมงาน (Organize) การดําเนินงานที่ชัดเจน
7. ประชุมและติดตามผลอยางตอเนื่อง
8. อบรมผูปฏิบัติใหเขาใจการปฏิบัติที่ถูกตอง
9. สรุปผลใหผูบริหารรับทราบความคืบหนาหรือปญหา
10. ตองนําเสนอผูบริหารใหรับทราบถึงขอดีขอเสียของการลงทุนตอระบบ ตองมีการจัดอบรม
11. ผูบริหารกําหนดเปนนโยบายตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตา
12. อบรมบุคลากร และวิเคราะหองคกร เพื่อวางแผนการนํามาใช
13. ตอ งดึงระดับผูบริหารสูงสุดหรือเจา ของกิจการมารั บทราบดวย เพราะบางสิ่งบางอยา ง
จะตองมีการลงทุน เพื่อ ที่จะใหระบบเดินไดแตตองทํา อยา งตอเนื่อง การลงทุนนั้นสิ่งที่
ไดมาคุมทุนกวาคาใชจายที่เราทําไป
14. ตองเนนการทํางานจากทุก ระดับตั้งแตระดับพนัก งานจนถึงระดับจัดการ ตอ งมีจุดหมาย
การดําเนินการที่แนนอน พรอมกับมีการอบรมใหมีความรูความเขาใจในการทํากิจกรรมให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
15. เคยไดรับการฝกฝนแตไมสามารถนํามาใชไดทั้งหมด เพราะชนิดสินคาและการสั่งซื้อของ
ลูกคา จํานวนการผลิตแตละครั้งไมเหมาะสม
16. ยังไมสามารถโนมนาวใหหัวหนาระดับปฏิบัติก ารเขา ใจถึงการนํา ระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใชซึ่งคิดวาสรางความลําบากหรือเพิ่มภาระงานให
17. ตอ งอบรมใหกับพนัก งานทุ ก ระดั บให เ ข า ใจวั ต ถุ ประสงค และผลที่ จะได รับในการ
ดําเนินการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
18. ตองจัดทําสายการผลิตตัวอยาง (Model Line) แลวขยายผลไปยังสายการผลิตอื่นๆ
19. พัฒนา อบรม บุคลากรใหเห็นถึงความสําคัญของการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
20. นําเสนอผูบริหารใหมีสวนรวมสนับสนุนพนักงาน
21. จัดทํางบประมาณเฉพาะ ของการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช

4.5.2 ระบบการผลิตแบบโตโยตากอใหเกิดปญหาอะไรบาง เมื่อนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ในกลุมผลิตภัณฑที่ทานรับผิดชอบ
ระบบการผลิตแบบโตโยตากอใหเกิดปญหาอะไรบาง เมื่อนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใ น
กลุมผลิตภัณฑที่ทานรับผิดชอบ มีความคิดเห็นดังตอไปนี้
1. ตองมีสินคาคงคลังสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากระบบการผลิตเดิม
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2. เพิ่มปญหาในดานการควบคุมผูจัดจําหนายวัตถุดิบเพื่อใหสงสินคาไดตามเวลา
3. เพิ่มปญหาดานการจัดการสินคาคงคลังในคลังสินคาที่ดี
4. วัตถุดิบบางอยางตองนําเขามาจากตางประเทศ ระบบการผลิตแบบโตโยตาจึงเปนไปไดยาก
5. สิ้นเปลืองคาขนสงตางๆเพราะความถี่ในการจัดสงบอย
6. การตอตานของพนักงานในชวงเริ่มตนดําเนินการ
7. ปญหาเรื่องทุนเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหระบบสามารถจัดทําได
8. ปญหากลองเปลาที่ไมไดไดกลับมา ทําใหไมมีกลองใสสินคา
9. ปญหาเครื่องหยุด
10. ปญหาชิ้นสวนประกอบไมมาตามรอบตามเวลา
11. การเรียกงานไมแ นนอน โดยเฉพาะถา โตโยต า ต องหยุ ดไลนผลิต จะทํ า ใหก ารดึ งงาน
แปรปรวน
12. พนักงานระดับปฏิบัติการเกิดความคิดในทางลบ ซึ่งตองใชเวลานานกวาจะทํา ความเขาใจ
และคิดในดานบวกได
13. การเดินกัมบัง (Kanban) ไมตอเนื่อง
14. ในกลุมงานที่รับผิดชอบมีงานหลายลูกค า แตล ะลูก ค าจะมี ระบบและการเรียกของไม
เหมือนกัน ทําใหยากตอการควบคุมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทําใหมีหลายระบบในโรงงานเดียวกัน
15. ในกรณีที่ผลิตภัณฑของลูกคาที่มีการเรียกปริมาณตอเดือนที่ต่ํา ทําใหในการสรางสินคาคง
คลั ง ระหวา งกระบวนการแตล ะกระบวนการต อ งใช ป ริ ม าณสิ น ค า คงคลั ง ที่ เ ป น ซุ ปเปอร ม าเก็ ต
(Supermarket) แตละกระบวนการมาก สงผลใหสินคาคงคลังในภาพรวมสูงมาก
16. กรณีที่ลูกคาของเราไมไดมีการสั่งซื้อแบบระบบดึง (Pull system) หรือ กัมบัง (Kanban)
หรือกรณีที่ลูกคาที่การสั่งซื้อไมสม่ําเสมอก็เกิดความยุงยาก ในการปรับตั้งระบบใหเขา กับการสั่งซื้อ
ดังกลาว
17. การรักษาไวซึ่งระบบการผลิตแบบโตโยตา ใหยั่งยืนจํา เปนอยางยิ่งที่ตองมีก ารฝกอบรม
ใหกับผูปฏิบัติงานอยางจริงจังและตองมีผูควบคุมดูแลระบบอยางชัดเจน
18. การผลิตแบบสายการผลิตตัวอยาง (Model Line) ตองทํา หลาย ๆ สายการผลิตพรอมๆกัน
และตองมีรางวัลใหกับคนที่ทําสําเร็จ ปรกติทําได 10 ปจจุบันทําได 15 ผลตอบแทนตองใหกับพนักงาน
ถาไมใหพนักงานจะมองวาระบบการผลิตแบบโตโยตา แทนที่ทําแลวจะใหพนักงานสบายแตพนักงาน
จะคิดวาจะทําใหลําบากเพราะตองทํางานมากขึ้น
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19. พนักงานตองมีความรูและทักษะเพิ่มมากขึ้นจากเดิม (เพราะพนักงานไมคอยยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง)
20. จะเดินระบบการผลิตแบบโตโยตาตองเดินระบบทุกแผนก ทําฝา ยเดียวจะยากลําบากตอ ง
รวมมือกันทําทั้งระบบ
21. ขาดความพรอมเรื่อง 5ส และเครื่องจักรไมพรอมปญหาจะเกิดขึ้นในทุกๆ เรื่อง
22. ระบบโตโยตากอใหเกิดปญหาเมื่อลูกคามีคําสั่งซื้อที่มากกวา ปกติ อาจทํา ใหสินคาทําการ
ผลิตไมทัน เพราะระบบการผลิตแบบโตโยตานั้นจะไมมีการเก็บสินคาคาคงคลังจึงสงผลใหเมื่อมีคําสั่ง
ซื้อมากกวาปกติจะมีสินคาไมเพียงพอที่จะสงใหลูกคา
23. การสงมอบไมไดตามที่โตโยตากําหนด เนื่องจากผลิตชิ้นสวนที่ขายใหโตโยตาเทาไหร กัม
บังจะถูกนํามาสั่งผลิตเทานั้น แตปญหาที่เกิดคือ พนักงานฝายผลิตเปนพนักงานผูรับเหมาชวงรายวัน ทํา
ใหเกิดปญหาพนักงานเขาออก (Turn Over) บอยๆ กอใหเกิดกําลังผลิตไมไดตามเปาหมาย
24. พนักงานขาดความชํานาญและทักษะในการปฏิบัติงานทําใหปญหาเรื่องคุณภาพเนื่อง
25. ปญหาเรื่องการทําความเขาใจกับพนักงานในตอนเริ่มแรกของการปฏิบัติเพราะพนักงานจะ
มีความรูสึกวาตัวเองตองทํางานมากขึ้น โดยมองจากผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
26. รูปแบบผลิตภัณฑของลูกคาแตละรายมีความหลากหลาย ความตองการสินคาไมแนน อน
ทําใหบางจุดทําไดลําบาก ซึ่งอาจไมทําใหตนทุนลดลง
27. หากผูบริหารไมเขาใจอยางแทจริงและไมสนับสนุนการรัก ษาระบบจะยาก และทุกคนจะ
ไมเห็นประโยชน มองวาเปนภาระ
28. การขาดความตอเนื่องและการเฝาติดตามในการปฏิบัติ ลักษณะโดยรวมแลวจะกระทําแค
ชวงเดียวแลวก็หายไป ทําใหเกิดความสูญเปลาในการดําเนินการที่ไดเริ่ม
4.5.3 ข อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม สํ าหรั บ ผลที่ ไ ด รั บ หลั ง จากนํ า ระบบการผลิ ต แบบโตโยต า มาใช
นอกเหนือจากที่ระบุไวในแบบสอบถาม
สําหรับผลที่ไดรับหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชนอกเหนือจากที่ระบุไว มีความ
คิดเห็นดังตอไปนี้
1. ลดความผิดพลาดจากการทํางาน
2. ขวัญและกําลังใจ เพราะสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
3. พนักงานมีการพัฒนาทั้งทางดานความคิดและการกระทําในแงบวกมากขึ้น
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4. สามารถสร า งนิสัย ให กับพนั ก งานได ใ นเรื่ อ งของการให ค วามสํ า คั ญกั บงานที่ ทํา อยู แ ละ
รายละเอียดของงาน
5. สามารถใชเปนประสบการณในการทํางานอื่นๆ หรือดํารงชีวิตประจําวันได
6. พนักงานผลิตและแผนกที่เกี่ยวของมีความตื่นตัวในการแกไขปญหาจากปริมาณสินคาคงคลังที่
มีอยางจํากัด
7. มีก ารทํา งานที่เปนมาตรฐานมากขึ้นจากการจั ดทํา มาตรฐานการทํ างาน (Standard Work)
ควบคุมการทํางานและการติดตามผลของหัวหนางาน
8. มีการปรับปรุงอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด
9. คุณภาพเพิ่มขึ้น
10. ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนระบบที่ชวยใหมีก ารปรับปรุงอยางตอเนื่อง และสิ่งสําคัญคือ
การนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคกร การปฏิบัติตามวิธีการตางๆจะตองปฏิบัติไดจริง
ถาไมสามารถปฏิบัติไดจริงตามระบบการผลิตแบบโตโยตาก็จะไมกอใหเกิดประโยชนอะไร
11. พนัก งานไดความรูเพิ่มขึ้นและสามารถเรียนรูเกี่ยวกับระบบงานไดดี และสามารถถายทอด
ใหกับพนักงานใหมไดดวย
12. การผลิตแบบโตโยตา สามารถทําใหคนเกิดการเรียนรูและเกิดการทํางานเปนทีม
13. การผลิตแบบโตโญตา เปนการลดความสูญเปลาในการทํางาน

4.6 สรุปผลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูบริหาร
4.6.1 ในดานเหตุผลที่สถานประกอบการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
เหตุผลที่เปนปจจัยหลักทําใหสถานประกอบการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช สวนมาก
จะเนนในเรื่องของความตองการการสงมอบที่ตรงกับความตองการของลูกคา โดยเฉพาะในกรณีทลี่ ูกคา
หลักคือ บริษัทโตโยตาที่เนนเรื่องการสงมอบชิ้นสวนตรงเวลาและปริมาณที่ตองการ รวมถึงผูบริหารที่
มีความตองการลดตนทุนในการผลิตและลดตนทุนพื้นที่ในการจัดเก็บ อันเนื่องมาจากการผลิตในอดีต
เปนการผลิตตามแผนการผลิตที่ฝายวางแผนไดวางแผนการผลิต ซึ่งทําใหตองผลิตเก็บเปนสินคาคงคลัง
เปนจํานวนมากเปนการสิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ รวมถึงตนทุนพื้นที่ที่สูงมาก ในขณะที่ระบบการ
ผลิตแบบโตโยตาเนนการผลิตตามความตองการของลูกคาหรือผลิตเมื่อลูกคามีความตองการ จึงทําให
ไมตองมีการทําสตอกสินคา ทําใหสามารถลดตนทุนและใชพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4.6.2 ดานความสําเร็จในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการ
โดยสวนใหญผูบริหารมองวาการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการนั้น
สามารถนํามาใชไดอยางประสบความสําเร็จ แตอาจจะมีปญหาอยูบางในดานการรักษาระบบใหมีความ
สเถียรภาพ เชน ความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไมคงที่ทํา ใหตอ งมีก ารปรับเปลี่ยนการผลิตให
สามารถตอบสนองได ซึ่งทําใหตองมีการสตอกสินคาที่สูงมากขึ้น
4.6.3 ดานผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการ
โดยสวนใหญผูบริหารจะใหความสําคัญกับผลดานการสงมอบและตนทุนเปนหลัก สวนดา น
คุณภาพใหความสําคัญรองลงมา อันเนื่องจากเพราะในแตละบริษัทเองก็มีระบบในการควบคุมคุณภาพ
อยูแลว โดยผูบริหารใหความเห็นวาผลที่ไดรับจากการนํา ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชนั้น ทั้ง 3
ดานควรจะมีผลลัพธที่ดีขึ้นกวาเดิมไมต่ํากวารอยละ 20 และประโยชนที่ไดรับจากการนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการอยางเห็นไดชัด คือ การสงมอบที่ตรงเวลา การลดพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรกําลังคนไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหตนทุนดานแรงงานลดลง
4.6.4 ขนาดกิจการมีผลตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ผูบริหาร เห็นวา โดยสวนใหญผูผลิตชิ้นสวนยานยนตจะเปนกิจการขนาดใหญและขนาดกลาง
อันเนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุนและความรูในการผลิตเปนอยา งมาก แตไมวาจะเปน
กิจการขนาดใดก็แลวแต สามารถที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการได ซึ่ง
ถาหากเปนกิจการขนาดเล็กการบริหารและการควบคุมเปนไปไดงาย เนื่องจากขั้นตอน กระบวนการ
ผลิตที่ไมมาก ไมยาก ไมซับซอน ในขณะที่กิจการขนาดใหญจะมีความยุงยากซับซอ น แตก็สามารถ
จัดทําไดโดยใหเริ่มจากการเลือกทํากอนสัก 1 โมเดลไลน เมื่อประสบความสํา เร็จแลว ก็ทํา การขยาย
ผลไปยังโมเดลไลนที่เหลือตอไป
4.6.5 แนวโนมความนิยมในระบบการผลิตแบบโตโยตาในอนาคต
สวนใหญ จะเห็นวา ในอนาคตกิจการประเภทอื่นๆ ที่ไมใชอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตก็จะ
หันมานําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชมากขึ้น อันเนื่องจากเครื่องมือตา งๆ ในการบริหารการผลิต
ของโตโยตานั้น บริษัทหรือสถานประกอบการตางๆ ก็ไดมีการนํามาใชกันอยูแลว เชน 5ส, ไคเซ็น, การ
ควบคุมดวยสายตา หรือเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งจะเปนการงายตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใ น
สถานประกอบการนั้นๆ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
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ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวโดยสรุปถึงผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะสําหรับการ
วิจัยครั้งตอไป เครื่องมือที่ใชวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 2 ชุด โดยแบบสอบถาม
ชุดที่ 1 คือ แบบสอบถาม ตอบทางไปรษณีย และแบบสอบถามชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามสําหรับ
การสัมภาษณ
ผูวิจัยไดทําการกําหนดกลุมของผลิตภัณฑใหมจาก 40 กลุมผลิตภัณฑเปน 4 กลุมผลิตภัณฑ
ยอย คือ
กลุมผลิตภัณฑยอย ที่ 1 อุปกรณหลักในรถยนตรวมทั้งโครงรถ และตัวถัง
กลุมผลิตภัณฑยอย ที่ 2 เครื่องยนตและลูกสูบ
กลุมผลิตภัณฑยอย ที่ 3 ชุดอุปกรณไฟฟา ตัวจุดระเบิดและสวนประกอบ
กลุมผลิตภัณฑยอย ที่ 4 ยางรถยนต สวนประกอบและอุปกรณอื่นๆ
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โดยกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลทางไปรษณียสวนใหญจะอยูในกลุมผลิตภัณฑยอยที่ 3
จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาคือกลุมผลิตภัณฑยอยที่ 2 จํานวน 12 ราย คิดเปนรอย
ละ 25.00 กลุมผลิตภัณฑยอยที่ 4 จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 20.83 และกลุมผลิตภัณฑยอยที่ 1
จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 16.67
กลุมตัวอยางสํา หรับแบบสอบถามชุด ที่ 2 ทําการสัมภาษณจํานวน 5 ราย ซึ่งไดทํา การ
สัมภาษณจํานวน 5 ราย ซึ่งคิดเปนรอยละ 10.42 จากกลุมตัวอยางที่ทําการเก็บขอมูลทางไปรษณีย

5.1 สรุปผลการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
5.1.1 ดานการรับ รู , ความรูความเขาใจในระบบการผลิตแบบโตโยตา สามารถจํา แนกได
ดังตอไปนี้
การรับรูและการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
ในภาพรวม กลุมที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มีระดับการรับรูปานกลาง
ในขณะที่กลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มีระดับการรับรูคอนขางมาก
การรูจักระบบการผลิตแบบโตโยตา พบวา กลุมที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มีระดับการรับรูปานกลาง ในขณะที่กลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มีระดับการรับรู
คอนขางมาก
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แนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา พบวา กลุมที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโต
โยตา มีระดับการรับรูปานกลาง ในขณะที่กลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา มีระดับการ
รับรูคอนขางมาก
ผลที่ไดรับหากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช พบวา กลุมที่ไมมีการจัดทําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา มีระดับการรับรูคอนขางนอย ในขณะที่กลุมที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโต
โยตา มีระดับการรับรูคอนขางมาก
5.1.2 ดานปจจัยที่ทําใหมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการ
ปจจัยที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช เรียงตามลําดับความสําคัญ 3 อันดับแรก
คือ
อันดับที่ 1 ลูกคาใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับเรื่องคุณภาพ ตนทุนและการสงมอบที่ตรง

D

เวลา

อันดับที่ 2 ความคาดหวังของลูกคาที่มีตอสินคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
อันดับที่ 3 ความจําเปนในการทําใหกระบวนการทํางานเปนมาตรฐานเพื่อใหไดผลลัพธ
ตามที่คาดหวัง
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5.1.3 ดานเหตุผลที่สถานประกอบการยังไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
เหตุผลที่สถานประกอบการยังไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
อันดับที่ 1 คือ ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา , ขาดบุคลากรระดับ
พนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา และ บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่
จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
อันดับที่ 2 คือ ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไรและขาดบุคลากรระดับ
บริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
อันดับที่ 3 คือ ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา , นโยบายของผูบริหาร
ไมไดกําหนดวาจะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตา , ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับ
ระบบการผลิตของทานและองคกรยังไมพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา จําแนกตามขนาดของกิจการ
เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ในกิจการขนาดเล็ก
ในกิจการขนาดเล็กสาเหตุที่ทําใหไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาซึ่งจําแนกตาม
กลุมผลิตภัณฑที่ทําใหกิจการขนาดเล็กไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ ลูกคาไมได
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กําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา,ไมมีแรงจูงใจในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช,
ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา, ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบ
การผลิตของทาน, โครงสรางองคกรของทานไมเหมาะกับระบบการผลิตแบบโตโยตา, องคกรยังไม
พรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช, บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา,
ไมรูวา จะนํา ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไร, ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีค วามรูใ น
ระบบการผลิตแบบโตโยตา, ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา ,
บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาและบุคลากรภายในองคกรยังไมมีความ
พรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
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เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ในกิจการขนาดกลาง
อันดับที่ 1 ที่ทําใหกิจการขนาดกลางไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ ลูกคา
ไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
อันดับที่ 2 คือ นโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวาจะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตา
และบุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
อันดับที่ 3 คือ ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา, องคกรยังไมพรอมที่จะ
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช, บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา, ไมรูวาจะ
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไร, ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการ
ผลิตแบบโตโยตาและ ขาดเงินทุน งบประมาณ
เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ในกิจการขนาดใหญ
อันดับที่ 1 ที่ทําใหกิจการขนาดใหญไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ ขาด
บุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
อันดับที่ 2 คือ การถูกเรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโต
โยตา , ขาดบุค ลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา และบุคลากรภายใน
องคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
อันดับที่ 3 คือ ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา , ระบบการผลิตแบบ
โตโยตาไมเหมาะกับระบบการผลิตของทาน, รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตา, ตองผลิตตามเทคนิคที่ไดรับจากบริษัทแม, ผลิตภัณฑไมเหมาะสําหรับการผลิต
แบบโตโยตา, ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอ ยางไรและบุคลากรไมเพียงพอที่จะ
จัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
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5.1.4 ดานผลที่ไดรับจากการนําระบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการ
ระดับของผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดานคุณภาพ ในภาพรวมระดับของผลที่ไดรับ คือ 10.1 – 15 %
ดานตนทุน ในภาพรวมระดับของผลที่ไดรับ คือ 15.1 – 20 %
ดานเวลาในการสงมอบ ในภาพรวมระดับของผลที่ไดรับ คือ 15.1 – 20 %
ผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชและความพึงพอใจกับผลที่ไดรับ
อันดับ 1 คือ จํานวนวันในการคงคลังสินคา
อันดับ 2 คือ จํานวนสินคาคงคลัง
อันดับ 3 คือ จํานวนงานระหวางทํา และ การผลิตไดตามแผน
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ผลสรุปที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละขนาดกิจการ พบวา
กิจการขนาดเล็ก ผลที่ไดรับดานคุณภาพเพิ่มขึ้น 0.0 - 5.0% ดานตนทุนลดลง 15.1 - 20%
ดานเวลาในการสงมอบลดลง 20% ขึ้นไป
กิจการขนาดกลาง ผลที่ไดรับดานคุณภาพเพิ่มขึ้น 10.1 - 15% ดานตนทุนลดลง 5.1 10% ดานเวลาในการสงมอบลดลง 10.1 - 15%
กิจการขนาดใหญ ผลที่ไดรับดานคุณภาพเพิ่มขึ้น 5.1 - 10% ดานตนทุนลดลง 5.1 - 10%
ดานเวลาในการสงมอบลดลง 10.1 - 15%
5.1.5 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานในการวิจัย
1. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใช มีความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตามากกวาผูประกอบการที่
ยังไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
2. ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผลิตโครงรถ ตัวถัง
และสวนประกอบตัดสินใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดานลูกคา
3. ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผลิตโครงรถ ตัวถัง
และสวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดานลูกคา
4. ผลที่ไดรับมากที่ สุด จากการนํา ระบบการผลิต แบบโตโยตา มาใช ใ นอุต สาหกรรม
ชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผ ลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ คือ ผลทางดานตนทุน
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ทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มีการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช มีความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา
มากกวาผูประกอบการที่ยังไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
จากผลการทดสอบ พบวา ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มีการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช มีความรู ความเขาใจถึงความสํา คัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา
มากกวา ผูประกอบการที่ยั งไม มีก ารนํ า ระบบการผลิต แบบโตโยตา มาใช ดังนั้ น จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐาน
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ทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุม
ผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบตัดสินใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัย
ทางดานลูกคา
จากผลการทดสอบ พบวา ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุม
ผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบตัดสินใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัย
ทางดานลูกคา ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
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ทดสอบสมมุติฐานที่ 3 ปจจั ยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุม
ผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดาน
ลูกคา
จากผลการทดสอบ พบวา ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุม
ผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดาน
ลูกคา ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน

ทดสอบสมมุติฐานที่ 4 ผลที่ไดรับมากที่สุดจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผ ลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ คือ ผลทางดาน
ตนทุน
จากผลการทดสอบ พบวา ผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใชใ น
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผ ลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ อันดับที่ 1 คือ
ผลทางดานตนทุน ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
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การวิเคราะหเพิ่มเติม
ผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิต แบบโตโยตา มาใชใ นแตละกลุมของการผลิต ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลที่ไดรับจากการนํา ระบบการผลิต แบบโตโยตา มาใช ใ นแตล ะขนาดของกิจ การไม
แตกตางกัน
ปจ จัย ที่ส งผลตอ การนํา ระบบการผลิต แบบโตโยตา มาใช ใ นแตล ะกลุมผลิ ต ภัณ ฑไ ม
แตกตางกัน
ปจจัยที่สงผลตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละขนาดกิจการไมแตกตาง
กัน
ในกลุมผลิตภัณ ฑที่ไมมีการนํา ระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใช ขนาดของกิจการไมมี
ความสัมพันธกับการรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตา
ในกลุมผลิต ภัณ ฑที่มีก ารนํา ระบบการผลิต แบบโตโยตา มาใช ขนาดของกิ จ การไม มี
ความสัมพันธกับการรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตา
ในกลุมผลิต ภัณ ฑที่มีก ารนํา ระบบการผลิต แบบโตโยตา มาใช ขนาดของกิจ การไม มี
ความสัมพันธกับผลที่ไดรับดานคุณภาพ
ในกลุมผลิต ภัณ ฑที่มีก ารนํา ระบบการผลิต แบบโตโยตา มาใช ขนาดของกิจ การไม มี
ความสัมพันธกับผลที่ไดรับดานตนทุน
ในกลุมผลิต ภัณ ฑที่มีก ารนํา ระบบการผลิต แบบโตโยตา มาใช ขนาดของกิจ การไม มี
ความสัมพันธกับผลที่ไดรับดานการสงมอบ

5.2 อภิปรายผล
การวิจัย เรื่องการสํา รวจการประยุกตและผลที่ไดจ ากการนําระบบการผลิต โตโยตา มา
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปราย ไดดังนี้
5.2.1 การรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตา ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน
ยนต สวนใหญมีระดับการรับรูที่ระดับปานกลาง แตหากพิจารณาในกลุมที่มีการจัดทําระบบการ
ผลิตแบบโตโยตาจะพบวามีระดับการรับรูที่ระดับคอนขางมากในทุกๆ เรื่อง กลุมที่ไมมีการจัดทํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามีระดับการรับรูที่ระดับปานกลางในทุกๆ เรื่อง แสดงใหเห็นวาในกลุม
ที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิต แบบโตโยตา นั้น ยังขาดในเรื่องของการรับรูและทําความเขา ใจ
เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตา ซึ่งสงผลตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถาน
ประกอบการ รวมถึงการสงเสริมของภาครัฐในปจจุบันที่จะเนนไปในทางดานระบบการผลิตแบบ
ลีน (LEAN System) เสียเปนสวนใหญ
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5.2.2 เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาจําแนกตามขนาดกิจการและประเภท
ของกลุมผลิตภัณฑ
เหตุผลที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวน
ยานยนตที่ไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญมีเหตุผลที่ไมจัดทํา อันดับที่ 1 คือ
ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา , ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูใน
ระบบการผลิตแบบโตโยตาและ บุคลากรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใช อันดับที่ 2 คือ ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไรและขาด
บุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
จําแนกตามขนาดกิจการ พิจารณาในขนาดกิจการพบวา ในทุกๆ ขนาดกิจการนั้น เหตุผลที่
สําคัญที่ไมมีก ารจัด ทํา ระบบการผลิต แบบโตโยตา คือ ลูก คา ไมไดกํา หนด และการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรูความเขาใจระบบการผลิตแบบโตโยตาและผูบริหารของสถานประกอบการ
จําแนกตามประเภทของของกลุมผลิตภัณฑ พิจารณาในประเภทของกลุมผลิตภัณฑ พบวา
ในประเด็นที่สําคัญ ที่ในทุกๆ ประเภทของกลุมผลิตภัณฑมีเหตุผลเหมือนกันคือ การขาดบุคลากร
ระดับพนัก งานที่มีค วามรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา เปนสวนใหญ สวนรองลงมาคือ ลูกคา
ไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตาและ บุคลกรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะ
นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ดังนั้น ประเด็นที่สําคัญคือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในระบบการผลิต
แบบโตโยตาประกอบกับลูกคาไมไดกําหนดและทัศนคติของบุคลากรที่มีตอระบบการผลิตแบบโต
โยตาที่คิดวาเปนการยากตอการนํามาใชและไมรูวาจะนํามาใชอยางไร จึงเปนเหตุผลที่สําคัญทําให
ไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในสถานประกอบการ
5.2.3 ปจจัยที่มีผลตอ การจัด ทําระบบการผลิตแบบโตโยตา จําแนกตามขนาดกิจการและ
ประเภทของกลุมผลิตภัณฑ ประโยชนและผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
สถานประกอบการ
ปจจัยที่มีผลตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
จําแนกตามขนาดกิจการ พิจารณาในขนาดกิจการพบวา ในทุกๆ ขนาดกิจการนั้น เหตุผลที่
สําคัญคือ ลูกคา ใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับเรื่องคุณภาพ ตนทุนและการสงมอบที่ต รงเวลา
รองลงมาคือ ความคาดหวังของลูกคาที่มีตอสินคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและความจําเปนในการทําให
กระบวนการทํางานเปนมาตรฐานเพื่อใหไดผลลัพธตามที่คาดหวัง
จําแนกตามประเภทของของกลุมผลิตภัณฑ พิจารณาในประเภทของกลุมผลิตภัณฑ พบวา
ในประเด็นที่สําคัญ ที่ในทุกๆ ประเภทของกลุมผลิตภัณฑมีเหตุผลเหมือนกัน อันดับแรก คือ ลูกคา
ใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับเรื่องคุณภาพ ตนทุนและการสงมอบที่ตรงเวลา รองลงมาคือ ความ
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คาดหวังของลูก คาที่มีตอ สินคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และ ความจําเปนในการทําใหกระบวนการ
ทํางานเปนมาตรฐานเพื่อใหไดผลลัพธตามที่คาดหวัง
ซึ่งผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้น สวนยานยนตที่มีการจัด ทําระบบการผลิตแบบโต
โยตา สวนใหญจะใหความสําคัญกับลูกคาเปนที่ 1 โดยเฉพาะในดานคุณภาพ ตนทุนและการสง
มอบที่ตรงเวลา รวมถึงความคาดหวังของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงจําเปน
ที่ผูประกอบการจะตอ งมีระบบการบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองตอ ความ
ตองการของลูกคาได และสามารถสรางกระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐาน ทําใหสามารถแขงขัน
กับคูแขงขันได
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ประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการนํ า ระบบการผลิ ต แบบโตโยต า มาใช ผู ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา สวนใหญประโยชนที่ไดรับ
อันดับที่ 1 คือ ลด Lead Time ในการผลิต, ลดระยะทางในการเคลื่อนที่, ลด Muda ความสูญเปลาใน
การทํางานและลดจํานวน Stock (Finished Goods and Work-In–Process) อันดับที่ 2 คือ ลดพื้นที่ใน
การทํางาน, ลดปริมาณสินคาคงคลัง (Finished Goods, Work-In-Process), เพิ่มผลิตภาพ การทํางาน
ของชั่วโมงการทํางานของพนักงานแตละคน (Piece per Man-Hour), จัดสรรจํานวนพนักงานที่ใช
ในการผลิตอยางเหมาะสม, ลดความสูญเปลาในการผลิตมากเกินความจําเปนและกําจัดความลาชา
ในการจัดสงสินคา ทันตามเวลาที่กําหนด ซึ่งประโยชนที่รับทั้งหมดจะสอดคลองกับระบบการผลิต
แบบโตโยตาที่มุงเนนในดานการจัดการกับความสูญเปลา เพิ่มคุณภาพ ลดตนทุนและการสงมอบที่
ตรงกับความตองการ
ผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ระดับความพึงพอใจกับผลที่ได รับ
ในภาพรวมผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มีการจัดทําระบบการผลิตแบบโต
โยตา สว นใหญมีค วามพึงพอใจกับผลดา นการสงมอบมากที่สุด รองลงมาคือ ดา นตน ทุน และ
สุดทายคือดานคุณภาพ ในรายหัวขอ ผลที่ไดรับ 3 อันดับแรก อันดับที่ 1 คือ การผลิตไดตามแผน
(Plan Attainment) อันดับที่ 2 คือ จํานวนงานระหวางทํา (Total WIP) อันดับที่ 3 คือ จํานวนสินคา
คงคลัง (Total Inventory) และรอบเวลาในการผลิตรวม (Total Cycle Time)

ผลที่ไดรับ
ดานเวลาในการสงมอบ ลดลง 10.1 - 15 % ความพึงพอใจ 89.95 %
ดานตนทุน ลดลง 10.1 - 15 % ความพึงพอใจ89.83 %
ดานคุณภาพ เพิ่มขึ้น 5.1 - 10 % ความพึงพอใจ 81.21 %
จะเห็นไดวาเมื่อมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
สงผลใหสามารถปรับปรุงเวลาในการสงมอบ ตนทุนและคุณภาพใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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สงผลตอความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา และความสามารถในการแขงขัน
กับคูแขงขันไดสูงขึ้น สอดคลองกับประโยชนที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ผลสรุปที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในแตละขนาดกิจการ พบวา
กิจการขนาดเล็ก ผลที่ไดรับมากที่สุด คือ ดานเวลาในการสงมอบ รองลงมาคือดานตนทุน
และดานคุณภาพ ในกิจการขนาดกลาง ผลที่ไดรับมากที่สุด คือ ดานคุณภาพและเวลาในการสงมอบ
รองลงมาคือดา นตนทุน ในกิจการขนาดใหญ ผลที่ไดรับมากที่สุด คือ ดา นเวลาในการสงมอบ
รองลงมาคือ ดานคุณภาพและตนทุน
5.2.4 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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ทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มีการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช มีความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา
มากกวาผูประกอบการที่ยังไมมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
จากผลการทดสอบ พบวา ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตที่มีการนําระบบ
การผลิตแบบโตโยตามาใช มีความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา
มากกวา ผูประกอบการที่ยั งไม มีก ารนํ า ระบบการผลิต แบบโตโยตา มาใช ดังนั้ น จึ ง ยอมรั บ
สมมติฐาน
ทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุม
ผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบตัดสินใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัย
ทางดานลูกคา
จากผลการทดสอบ พบวา ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุม
ผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบตัด สินใจนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัย
ทางดานลูกคา ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
ทดสอบสมมุติฐานที่ 3 ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุม
ผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดาน
ลูกคา
จากผลการทดสอบ พบวา ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุม
ผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ ไมนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ปจจัยทางดาน
ลูกคา ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน
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ทดสอบสมมุติฐานที่ 4 ผลที่ไดรับมากที่สุดจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผ ลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ คือ ผลทางดาน
ตนทุน
จากผลการทดสอบ พบวา ผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา มาใชใ น
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผ ลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ อันดับที่ 1 คือ
ผลทางดานตนทุน ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน

D

วิเคราะหผลการทดสอบสมมติฐาน
ในสมมติฐานที่ 1 ผูประกอบการที่นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชนั้นจะมีความรูความ
เขาใจถึงความสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา เพราะการที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
มาใชนั้น ในขั้นแรกผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงานจะตองทําความเขาใจในระบบการ
ผลิตแบบโตโยตากอน ดังนั้น ผูประกอบการที่นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชนั้นจะมีความรู
ความเขาใจถึงความสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา
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ในสมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3 ปจจัยที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน
ยนตในกลุมผูผลิตโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบตัดสินใจนํา หรือไมนะระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช คือ ปจ จัยทางดา นลูก คา ซึ่งจะพบวา ผูประกอบการที่มีบริษัทโตโยตาเปนลูกคานั้น
จะตองพยายามที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดจึงจําเปนที่ตองมีระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ และเปนการสอดคลองกับความตองการของบริษัทโตโยตา ประเทศไทย จํากัด ที่
เล็งเห็นความสําคัญและประโยชนของการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา และไดพัฒ นาระบบ
การผลิตไปยังผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ที่สงใหกับทางโตโยตาโดยตรง (First Tier) เพื่อเปน การ
ตอบสนองระบบของโตโยตาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2. ลดพื้นที่และจํานวนในการเก็บสินคาคงคลังทั้งงานระหวางทําและสินคาสําเร็จรูป
3. เพิ่มผลกําไรใหบริษัทฯดวยวิธีการลดความสูญเปลาตางๆ
4. ยกระดับการประกันคุณภาพ
5. ยกระดับศักยภาพและปรับปรุงทรัพยากรบุคคลใหดีขึ้น
จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่ทางบริษัทผูผลิตชิ้นสวนเพื่อสงใหกับทางบริษัทโตโยตา มีความ
จําเปนที่ตองจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาในบริษัทเพื่อใหสามารถพัฒนาศักยภาพควบคูกับทาง
โตโยตาไดอยางตอเนื่อง
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ในสมมติฐานที่ 4 ผลที่ไดรับมากที่สุด จากการนําระบบการผลิต แบบโตโยตา มาใชใ น
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในกลุมผูผ ลิตภัณฑโครงรถ ตัวถัง และสวนประกอบ คือ ผลทางดาน
ตนทุน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเนื่องจากระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System:
TPS) นั้น มุงเนน การลดตนทุ น การผลิต ดว ยการกํา จัด ของเหลือ หรือ ของสวนเกิน ตา ง ๆ จาก
กระบวนการผลิต มุงเนนผลิตแตสินคาที่ขายไดเทานั้น เพราะมองวาสินคาที่ผลิตแลวขายไมไดถือ
เปนตนทุนชนิดหนึ่ง ดวยปรัชญาการผลิตเพื่อไมใหเกิดของเหลือหรือของสวนเกินนี้เองทําให ผลที่
ไดรับมากที่สุดจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช คือ ผลทางดานตนทุน ในขณะที่ผลที่
ไดรับรองลงมาคือ ผลทางดานเวลาในการสงมอบ เนื่องจากความตองการที่จะตอบสนองความ
ตองการของลูกคา ที่ตองการสินคาที่ถูกตอง ตรงเวลา และปริมาณที่ถูกตอง และในดานการนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาประยุกตใชนั้น ในขั้นเริ่มตนจะเริ่มจากกระบวนการปลายน้ําและ
ยอนกลับเขาสูกระบวนการตนน้ํา โดยจะเริ่มจากการจัดเตรียมสินคาเพื่อการจัดสงและการจัดสง
สินคาใหกับลูกคา (Staging & Shipping Management) เพื่อควบคุมการจัดสงชิ้นสวนใหกับลูกคาได
เพื่อสะทอนสภาพปญหาจากการผลิตใหหนวยงานอื่นไดรับทราบและสามารถตรวจสอบไดและ
เพื่อจัดสรรการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามอัตราขาย ดังนั้นผลที่ไดรับอันดับรองลงมาที่เห็น
ไดคือ การจัดสงสินคาที่ถูกตอง ตรงเวลา และปริมาณที่ถูกตอง
5.2.5 ผลที่ไดรับจากการสัมภาษณผูบริหาร
สามารถวิเคราะหไดวา ผูบริหารของสถานประกอบการจะใหความสําคัญกับตนทุนเปน
อยางมาก โดยเฉพาะสถานประกอบการจะอยูรอดไดก็เพราะมีกําไร ถาหากสถานประกอบการมีการ
ดําเนินการที่ขาดทุน ก็อาจทําใหสถานประกอบการตองปดตัวลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอเนื่องอีก
มากมาย ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดสําหรับผูบริหารที่จะตองเนนในเรื่องของการลดตนทุน
กอ นเปน อัน ดับแรก ในขณะที่สิ่งที่ผูบริหารจะใหค วามสําคัญ ตอมาคือ การสงมอบ ถาสถาน
ประกอบการสามารถที่จะผลิตสินคาไดดวยตนทุนที่ต่ําลงและความสามารถในการตอบสนองที่
รวดเร็วตรงตามความตองการของลูกคา ก็จะสงผลตอสถานประกอบการในดานการแขงขัน การสง
มอบที่ตรงเวลาเปนสิ่งที่สําคัญมาก ยิ่งถาสงไมทันความตองการใชงานของลูกคา ก็จะกอใหเกิด
ความเสียหายแกลูกคาและลูก คายอมไมพอใจ สงผลใหไมซื้อสินคา จากสถานประกอบการได
ดังนั้นผูบริหารจึงใหความสําคัญกับตนทุนเปนอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ดานการสงมอบและคุณภาพ
ของสินคา จึงเปนความจําเปนที่ผูบริหารจะตองหาระบบหรือวิธีการที่จะทําใหสามารถผลิตสินคา
ไดตามความตองการดังกลาว ดังนั้นระบบการผลิตแบบโตโยตาจึงเปนตัวเลือกที่ผูบริหารใหความ
สนใจและมีความตองการนําระบบดังกลา วมาใชในสถานประกอบการ และจะตองนํามาใชใ ห
ประสบความสําเร็จ จึงทําใหโดยสวนมากสถานประกอบการที่นําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
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นั้นสามารถที่จะนํามาใชไดอยางประสบความสําเร็จ ซึ่งผูบริหารเห็นวาระบบการผลิตแบบโตโยตา
นั้นสามารถนํามาใชไดในทุกๆ ขนาดกิจการ การนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาประยุกตใชใน
สถานประกอบการนั้นจะมีการกําหนดขั้นตอน ซึ่งในแตละขั้นตอนจะมีวิธีการที่คอนขางชัดเจน
และเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในการที่จะทํากิจกรรมการผลิตแบบโตโยตา จะเริ่มจากการคัดเลือก
ผลิตภัณฑที่จะทําเปนสายการผลิตตนแบบ (Model line) โดยจะพิจารณาชิ้นงานที่มีความตองการ
สม่ํา เสมอ มีจํา นวนกระบวนการที่มากพอสมควร และที่สํา คัญ คือ เปน ชิ้น งานที่ผูบริหารให
ความสําคัญ กับการแกปญ หาในเรื่อ ง ของเวลานํา (lead time) ยาวนานมาทํา เปนสายการผลิต
ตนแบบที่สามารถจะขยายไปยังสายการผลิตอื่นๆ ตอไป จึงทําใหผลที่ไดจากการนําระบบการผลิต
แบบโตโยตามาใชนั้นไมแตกตางกันในแตละขนาดของกิจการ และที่สําคัญความสําเร็จของการนํา
ระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชนั้นขึ้นอยูกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท ตองใหความสําคัญกับ
ระบบการผลิตแบบโตโยตา ในบทบาทของผูขับเคลื่อนกิจกรรมและสนับสนุนใหทีมงานสามารถ
ทํากิจกรรมไดจน เปนผลสําเร็จ

PU

5.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรจะไดมีการวิจัยเรื่องเดียวกัน แตศึกษาเปรียบเทียบระหวางโรงงานที่มีลักษณะการผลิต
หรือมีลักษณะงานที่คลายคลึงกัน มีจํานวนคนงานใกลเคียงกันในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
2. นาจะมีการวิจัยเรื่องนี้อีก โดยใชกลุมตัวอยางที่อยูในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีในประเทศไทย
เพื่อเปรียบเทียบผลทีไ่ ดกับการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งถาผลใกลเคียง จะไดเปนหลักเกณฑหรือมาตรฐานใน
การอางไปถึงประชากรทั้งหมดได
3. นาจะมีการศึกษาในเรื่องของทัศนคติและแรงจูงใจในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามา
ใชในสถานประกอบ

บรรณานุกรม
เกีย รติขจร โฆมานะสิน . Lean วิถีแหงการสรางคุณคาสูองคกรที่เปนเลิศ . กรุงเทพ : บริษัท
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2550
คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ. ระบบการผลิตแบบโตโยตา. กรุงเทพ: วิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, 2536
จําลักษณ ขุนพลแกวและคณะ. หลักการเพิ่มผลผลิต Basic Productivity Improvement. กรุงเทพ:
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 2550

D

ชนะชัย อุทวราพงศ. การประยุกตใชการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมการออกแบบตามคําสั่งซื้อ .
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ: 2552
ไชยยัน ต สาวนะชั ย .การจัด การระบบการผลิต แบบโตโยต าแบบเดิ น ที่ ละขั้ น ตอน. กรุงเทพ:
สํานักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2550

PU

บัณ ฑิต ประดิษฐานุว งษ . 108 ถามตอบระบบการผลิต แบบทัน เวลาพอดี . กรุงเทพ: สํานักพิมพ
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2544

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์ (2542). เทคนิคการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย.
พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล.

ปญ ญา สําราญหัน ต . การประยุก ตร ะบบการผลิต แบบโตโยตา สําหรับสายการผลิต สายพาน
รถยนตโรงงานตัวอยาง. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2550
พวงรัตน ทวีรัตน. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคม. พิมพครั้งที่ 8.
กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

พรพรรณ คําแดง. การศึกษาปญหา-อุปสรรคและประโยชนที่ไดรับจากการจัดทําระบบ ISO/TS
16949 ของอุตสาหกรรมยานยนต. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ: 2550
มังกร โรจนประภากร . ระบบการผลิต แบบโตโยตา Toyota Production System. กรุงเทพ :
สํานักพิมพสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2550

118

ระบบการผลิตแบบโตโยตา / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 2535
วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร. ตนกําเนิด TPS. สถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) เอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานการจัดการอุตสาหกรรม (IM-HRD) ในหัวขอเรื่อง ระบบการผลิต
แบบ TPS, 2551
วาทิน อนคํา . การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถจักรยานยนตโดย
ใชหลักการผลิตแบบ Lean Management. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ: 2551

D

วิชัย ชูนอง. การเปรียบเทีย บระบบการผลิตแบบ Batch Production กับ TPS ของโรงงานผลิต
ชิ้นสวนพลาสติก ในอุตสาหกรรมยานยนต วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยบูรพา
2549
วิทยา สุหฤทดํารง. การผลิตแบบดึง. กรุงเทพ: บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จํากัด , 2549

วิทยา สุหฤทดํารง. การผลิตแบบทันเวลาพอดี. กรุงเทพ: บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จํากัด , 2549

PU

สมชัย ตันติธนวัฒน . ( 2542). พัฒนาการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ของไทย
วารสารสงเสริมการลงทุน

สถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดการอุตสาหกรรม (IM-HRD) ในหัวขอเรื่อง ระบบการผลิตแบบ TPS, 2551

อนวัชช จรปญญานนท . ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี: กรณีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ รถยนต .
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
Joseph M. Juran. Juran’s Quality Handbook. Fifth Edition. McGraw-Hill, 1979

Yasuhiro Monden. Toyota Production System an Integrated Approach to Just-In-Time.
Engineering & Management Press, 1940

D

ภาคผนวก ก

แบบสอบถามสําหรับสงไปรษณีย

PU

แบบสอบถามการศึกษาการนําระบบการผลิตโตโยตา
มาใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและลักษณะของกิจการและกลุมผลิตภัณฑ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองสี่เหลี่ยมตามสถานะภาพใหตรงกับสภาพความเปนจริง หรือใกลเคียง
ความเปนจริงมากที่สุด
1. ลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม
*หากทานตองการทราบผลที่ไดจากการวิจัยในภาพรวม
1.1 เพศ
กรุณาแนบนามบัตรกลับมาพรอมแบบสอบถาม
ชาย
หญิง
1.2 ตําแหนงงาน ณ ปจจุบัน

อายุงานในตําแหนงปจจุบันของทาน

D

2. ลักษณะของกิจการ
2.1 ขนาดของกิจการ
ขนาดเล็ก มีสินทรัพยการลงทุนไมเกิน 50 ลานบาท
ขนาดกลาง มีสินทรัพยการลงทุนมากกวา 50 ลานบาท ถึง 200 ลานบาท
ขนาดใหญ มีสินทรัพยการลงทุนมากกวา 200 ลานบาท
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2.2 จํานวนพนักงานในโรงงานโดยประมาณ

2.3 โรงงานของทานไดรับการรับรองมาตรฐานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ISOกลุม 9000
ISOกลุม 14000
ISOกลุม 18000
QS 9000
TIS 16949
อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................
2.4 ในปจจุบันกลุมผลิตภัณฑที่ทานรับผิดชอบไดมีการใชเครื่องมือในการบริหารการผลิตแบบใดบาง(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill)

หลัก 5 Why

5 ส. (5 S.)

การบํารุงรักษาทวีผล (TPM)

การควบคุมดวยสายตา (Visual Control)

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM)

กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen)

คัมบัง (Kanban)

มาตรฐานการทํางาน (Standardized Work)

Six Sigma

การปองกันความผิดพลาด (Poka Yoke)

ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just–In-Time)

ระบบไฟสัญญาณและปายในการ ควบคุม (Andon)

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production)

หลัก 3 G (3 Gen) หรือ 5 G (5 Gen)

อื่นๆ ………………………………………

กิจกรรมกลุมคุณภาพ (QCC)
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3. การรับรูเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยตา
ระดับการรับรู
มาก

เรื่อง

(5)

คอนขาง
มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

คอนขาง
นอย
(2)

นอย
(1)

1 การรูจักระบบการผลิตแบบโตโยตา
2 แนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา
3 ผลที่ไดรับหากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
4. ความรู ความเขาใจในระบบการผลิตแบบโตโยตา
อานขอความแตละขอ แลวพิจารณาวาขอความดังตอไปนี้ ถูก หรือผิด ถาถูกใหทําเครื่องหมาย  และถาผิดให
ทําเครื่องหมาย หนาขอความดังกลาว
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1. Toyota Production System (TPS) คือ ระบบการผลิตของโตโยตาที่ยึดหลักการผลิตโดยที่ไมให
มีสินคาเหลือ
2. จุดประสงคของระบบการผลิตแบบโตโยตา คือผลิตเฉพาะสินคาที่ขายไดเทานั้น
3. ระบบการผลิตแบบโตโยตา เนนผลิตสินคาที่มีคุณภาพและผลิตสินคาดวยตนทุนที่ต่ํากวาเพื่อเปน
การลดตนทุนการผลิต
4. หลักสําคัญของระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ Just-In-Time, Jidoka และ Kaizen
5. เหตุแหงการลดคุณภาพ ประกอบดวย MUDA MURI และMURA
6. ความสูญเปลา คือ กิจกรรมหรือสวนประกอบในขั้นตอนการผลิตที่เพิ่มเวลาและคาใชจายในการ
ผลิต แตไมเพิ่มมูลคาหรือหนาที่ใหกับสินคา
7. Just-In-Time ใช Pull System ในการควบคุมวัสดุคงคลังและการผลิต
8. กิจกรรม 5 ส. เปนกิจกรรมพื้นฐานของระบบการผลิตแบบโตโยตา
9. Kanban เปนเครื่องมือในการทําใหเกิดระบบดึง (Pull System)

5. รูปแบบของกลุมผลิตภัณฑทที่ านรับผิดชอบ
เปนผลิตภัณฑที่ดําเนินการผลิตหรือประกอบเอง (* กรุณาตอบคําถามขอ 6 เปนตนไป)
เปนผลิตภัณฑที่ซื้อมาขายไป (* จบคําถาม และขอความกรุณาสงแบบสอบถามกลับ)

6. กลุมผลิตภัณฑที่ทานรับผิดชอบมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตาหรือไม
ไมมีการจัดทํา (* กรุณาตอบคําถามเฉพาะขอ 7 และขอ 8 เทานัน้ และขอความกรุณาสง
แบบสอบถามกลับ )
จัดทําเปนบางสวน (Model Line) (* ขามคําถามขอที่ 7 และ ขอ 8 ไปตอบคําถามขอที่ 9 เปนตนไป)
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7. เหตุผลในขอใดที่ทําใหระบบการผลิตของกลุมผลิตภัณฑของทานไมมีการจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

PU

D

ลูกคาไมไดกําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
ไมมีแรงจูงใจในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ผูบริหารไมเห็นความจําเปนที่จะตองนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ผูบริหารไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
นโยบายของผูบริหารไมไดกําหนดวาจะตองใชระบบการผลิตแบบโตโยตา
ระบบการผลิตแบบโตโยตาไมเหมาะกับระบบการผลิตของทาน
โครงสรางองคกรของทานไมเหมาะกับระบบการผลิตแบบโตโยตา
มีระบบการผลิตแบบอื่นๆ ที่ดีกวาระบบการผลิตแบบโตโยตา คือ..........................................
องคกรยังไมพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
ระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนการเพิ่มภาระงานที่มากเกินไป
รูปแบบการผลิตที่ไมเหมาะสําหรับการนําระบบการผลิตแบบโตโยตา
ตองผลิตตามเทคนิคที่ไดรับจากบริษัทแม
ผลิตภัณฑไมเหมาะสําหรับการผลิตแบบโตโยตา
การถูกเรงใหตองผลิตใหทันจนไมมีเวลาที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
บุคลากรไมมีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
ไมรูวาจะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชอยางไร
ขาดบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
ขาดบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
บุคลากรไมเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
บุคลกรภายในองคกรยังไมมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
เปนการลงทุนที่สูง
ผลตอบแทนในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชไมคุมคา
ขาดเงินทุน งบประมาณ
อื่นๆ ................................................................................................................................

8. สมมติวาทานตองการที่จะนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ทานคิดวาจะตองทําอยางไรเพื่อใหสามารถ
นํามาใชในกลุมผลิตภัณฑที่ทานรับผิดชอบได
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9. ระดับความสําคัญของปจจัยที่กลุมผลิตภัณฑของทานมีการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช

หัวขอ

มาก
(5)

คอนขาง
มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

PU

1. ลูกคากําหนดวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
2. ลูกคาใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับเรื่องคุณภาพ ตนทุนและการ
สงมอบที่ตรงเวลา

ระดับความสําคัญ

3. ความคาดหวังของลูกคาที่มีตอสินคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

4. ไดรับความกดดันจากลูกคาที่มีความตองการใหลดราคาสินคาลง
5. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว
6. ความจําเปนในการแขงขันคูแขงขันรายอื่นๆ
7. ความจําเปนในการทําใหกระบวนการทํางานเปนมาตรฐานเพื่อให
ไดผลลัพธตามที่คาดหวัง
8. นโยบายจากบริษัทแมวาจะตองทําการผลิตแบบโตโยตา
9. ผูบริหารระดับสูงที่ตองการใหทําการผลิตแบบโตโยตา
10. มีบุคลากรระดับบริหารที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
11. มีบุคลากรระดับพนักงานที่มีความรูในระบบการผลิตแบบโตโยตา
12. มีบุคลากรเพียงพอที่จะจัดทําระบบการผลิตแบบโตโยตา
13. บุคลากรภายในองคกรมีความพรอมที่จะนําระบบการผลิตแบบโต
โยตามาใช
14. อื่นๆ

คอนขาง
นอย
(2)

นอย
(1)
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ตอนที่ 2 ผลที่ไดจากการนําระบบการผลิตโตโยตามาใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองหรือบนตัวเลขที่ทานพิจารณาวาเปนจริงมากที่สุด
10. ระดับความสําเร็จในการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในกลุมผลิตภัณฑที่ทานรับผิดชอบ
มาก

คอนขางมาก

ปานกลาง

คอนขางนอย

นอย

11. ประโยชนที่ทานคิดวาไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในกลุมผลิตภัณฑที่ทานรับผิดชอบ
ทุกคนเขาใจสภาวะการทํางานไดโดยไมตองสอบถาม
พนักงานเขาใหมสามารถทํางานไดสะดวกขึ้น

D

สามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพการทํางานมีความปลอดภัย พนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน
ลด Lead Time ในการผลิต
ลดพื้นที่ในการทํางาน

PU

ลดปริมาณสินคาคงคลัง (Finished Goods, Work-In-Process)
ลดระยะทางในการเคลื่อนที่
การเพิ่มประสิทธิภาพดวย Multi Process Handling
ลด Muda ความสูญเปลาในการทํางาน
เพิ่มผลิตภาพ การทํางานของชั่วโมงการทํางานของพนักงานแตละคน (Piece per Man-Hour)
จัดสรรจํานวนพนักงานที่ใชในการผลิตอยางเหมาะสม
มีมาตรฐานการทํางานของแตละกระบวนการ
ลดความสูญเปลาในการผลิตมากเกินความจําเปน
กําจัดความลาชาในการจัดสงสินคา ทันตามเวลาที่กําหนด
ลดจํานวน Stock (Finished Goods and Work-In–Process)
อื่นๆ .................................................................................
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12. ผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชในกลุมผลิตภัณฑที่ทานรับผิดชอบและความพึงพอใจกับ
ผลที่ไดรับ โดยทําเครื่องหมาย ลงในชองสี่เหลี่ยมตามสถานะภาพใหตรงกับสภาพความเปนจริง หรือ
ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด ดังตัวอยาง
คิดเปนเปอรเซ็นต (%)
เพิ่ม ลด
พอใจ
ตารางตัวอยาง
0.0 - 5.1 - 10.1 - 15.1 - 20%
หรือไม
ขึ้น ลง
5.0% 10% 15% 20% ขึ้นไป
% ของเสีย (Defect)
พอใจ



เพิ่ม
ขึ้น

หัวขอ

ลด
ลง

0.0 5.0%

คิดเปนเปอรเซ็นต (%)
5.1 - 10.1 - 15.1 - 20%
10% 15% 20% ขึ้นไป

D
PU

% ของเสีย (Defect)
% งานแกไข (Rework)
% รองเรียนจากลูกคาภายนอก
(Ext. Complaint)
% รองเรียนจากลูกคาภายใน
(In. Complaint)
จํานวนวันในการคงคลังสินคา
(Day of Supply)
จํานวนสินคาคงคลัง
(Total Inventory)
จํานวนงานระหวางทํา (Total WIP)
เวลาในการผลิตของกระบวนการ
(Lead Time of Process)
รอบเวลาในการผลิตรวม
(Total Cycle Time)
% การผลิตไดตามแผน
(Plan Attainment)

พอใจ
หรือไม

13. ทานคิดวาระบบการผลิตแบบโตโยตากอใหเกิดปญหาอะไรบาง เมื่อนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชใน
กลุมผลิตภัณฑที่ทานรับผิดชอบ

D

14. ขอคิดเห็นเพิ่มเติม สําหรับผลที่ไดรับหลังจากนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชนอกเหนือจากที่ระบุไวใน
แบบสอบถาม

PU
ขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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ภาคผนวก ข

PU

แบบสอบถามสําหรับการสัมภาษณ
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แบบสอบถามสัมภาษณการศึกษาการนําระบบการผลิตโตโยตา
มาใชในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตําแหนง

อายุงาน

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ตอนที่ 2 เหตุผลและผลที่ไดจากการนําระบบการผลิตโตโยตามาใช
1. เหตุผลที่สถานประกอบการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช

PU

D
2. ทานคิดวาสถานประกอบการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช ประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด
เพราะเหตุใด
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3. ขนาดกิจการของผูผลิตชิ้นสวนยานยนต และผลที่ไดจากแบบสอบถาม ดังตอไปนี้ ทานมีความคิด
เห็นอยางไร (ใหความสําคัญกับดานใดมากที่สุด)
ระดับของผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชจําแนกตามดาน
ผลที่ไดรับดาน
ระดับของผลที่ไดรับ
ดานคุณภาพ
5.1 - 10 %
ดานตนทุน
10.1 - 15 %
ดานเวลาในการสงมอบ
10.1 - 15 %
ระดับผลที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใชจําแนกตามขนาดกิจการและผลที่ไดรับในดานตาง
เพิ่มขึ้น/
ลดลง ดานคุณภาพ

เพิ่มขึ้น/
เพิ่มขึ้น/
ลดลง ดานตนทุน ลดลง ดานการสงมอบ

ขนาดเล็ก

เพิ่มขึ้น

0.0 - 5.0%

ลดลง

15.1 - 20%

ลดลง

20% ขึ้นไป

ขนาดกลาง

เพิ่มขึ้น

10.1 - 15%

ลดลง

5.1 - 10%

ลดลง

10.1 - 15%

เพิ่มขึ้น

5.1 - 10%

ลดลง

5.1 - 10%

ลดลง

10.1 - 15%

ขนาดใหญ

PU

D
ขนาดกิจการ
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4. ประโยชนหลักๆ ที่ไดรับจากการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช
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5. ความคิดเห็น วาขนาดของกิจการมีผลตอการนําระบบการผลิตแบบโตโยตามาใช (ขนาดที่
เหมาะสม)

PU
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6. ความคิดเห็น ความนิยมในระบบการผลิตแบบโตโยตาในอนาคตของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
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เอกสารคําสอนวิชาการจัดการการผลิตและดําเนินงาน
เอกสารคําสอนวิชาการจัดการความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดลอม

ประสบการณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
วิชาที่รับผิดชอบ
วิชาการจัดการความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดลอม วิชาการจัดการการผลิตและ
ดําเนินงาน, วิชาการจัดหา, วิชาองคการและการจัดการ, วิชาธุรกิจเบื้องตน, วิชา
ทฤษฎีองคการ
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ชื่อ-นามสกุล

ศิรัตน แจงรักษสกุล

ตําแหนง

อาจารยประจํา ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

การศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

D

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วุฒิบัตร ที่ปรึกษาระบบการผลิตแบบลีนสําหรับ SMEs : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ระบบการผลิตแบบโตโยตา TPS: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
Advance TOYOTA Production System: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

PU

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งของสถานประการในเขตอุตสาหกรรม
กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุร,ี 2252
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