รายงานผลการวิจยั
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ในการวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู่ ระบบการผลิตแบบลีน 2)เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู่ ระบบการผลิตแบบลีนใน
แต่ละลักษณะทางประชากร ได้แก่ ขนาดของกิ จการ และระดับของพนักงาน และ 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อที่มีต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู่ ระบบ
การผลิ ตแบบลี นที่ มีต่อความสาเร็ จและความต่อเนื่ องในการนาระบบการผลิ ตแบบลี นมาใช้ใ น
สถานประกอบการ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษาในอุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ เข้า ร่ วม
โครงการ Lean Manufacturing ของกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมร่ วมกับสถาบันส่ งเสริ มเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ ปุ่น ตั้งแต่ครั้งที่ 2 – 3 จานวน 21 สถานประกอบการ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยนาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS สถิติ
ที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ การทดสอบสมมติฐานได้กาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษา สรุ ปได้ ดังนี้
1) ความคิดเห็ นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการในภาพรวม เรี ยงตามลาดับความสาคัญ พบว่า ลาดับที่ 1 คือ
ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา ลาดับที่ 2 คือ ด้านการได้รับการสนับสนุ น ลาดับที่ 3 คือ ด้านการได้รับการ
ฝึ กอบรม ลาดับที่ 4 คือ ด้านความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ลาดับที่ 5 คือ ด้านการมีส่วนร่ วมของ
พนักงาน ลาดับที่ 6 คือ ด้านแรงจูงใจ และลาดับที่ 7 คือ ด้านทัศนคติของพนักงาน
2) ความคิดเห็ นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการจาแนกตามขนาดกิ จการ โดยเรี ยงตามลาดับความสาคัญ
I
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ของปั จจัย พบว่า กิจการขนาดเล็ก ลาดับที่ 1 คือ ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา ลาดับที่ 2 คือ ด้านการได้รับการ
ฝึ กอบรมและความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ลาดับที่ 4 คือ ด้านการได้รับการสนับสนุน ลาดับที่ 5
คือ ด้านแรงจูงใจ ลาดับที่ 6 คือ ด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงานและลาดับที่ 7 คือ ด้านทัศนคติของ
พนักงาน กิจการขนาดกลาง ลาดับที่ 1 คือ ด้านการได้รับการสนับสนุ น ลาดับที่ 2 คือ ด้านผูใ้ ห้
คาปรึ กษา ลาดับที่ 3 คือ ด้า นการได้รับการฝึ กอบรม ลาดับที่ 4 คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจของ
พนัก งาน ล าดับ ที่ 5 คื อ ด้า นการมี ส่ วนร่ วมของพนัก งาน และล าดับ ที่ 6 คื อ ด้า นทัศนคติ ของ
พนักงานและแรงจูงใจ
3) ความคิดเห็ นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการ
ผลิ ต แบบลี น มาใช้ใ นสถานประกอบการจ าแนกตามระดับ ของพนัก งาน โดยเรี ย งตามล าดับ
ความสาคัญของปัจจัย พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการ ลาดับที่ 1 คือ ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา ลาดับที่ 2
คื อ ด้า นการได้รั บ การฝึ กอบรม ด้า นความรู้ ค วามเข้า ใจของพนัก งานและด้า นการได้รั บ การ
สนับสนุน ลาดับที่ 5 คือ ด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ลาดับที่ 6 คือ ด้านแรงจูงใจและลาดับที่ 7
ด้านทัศนคติของพนักงาน พนักงานระดับบังคับบัญชาหรื อหัวหน้ างานขึ้นไป ลาดับที่ 1 คือ ด้าน
การได้รับการสนับสนุน ลาดับที่ 2 คือ ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา ลาดับที่ 3 คือ ด้านการได้รับการฝึ กอบรม
ด้านทัศนคติของพนักงาน ลาดับ ที่ 5 คือ ด้านแรงจูงใจ ลาดับที่ 6 คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจของ
พนักงานและลาดับที่ 7 คือ ด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงาน
4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปั จจัยที่ทาให้ระบบการผลิ ตแบบลี นสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กได้อย่างประสบความสาเร็ จไม่แตกต่างกันในแต่ละขนาดของกิ จการแต่แตกต่างกันใน
ระดับของพนักงานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ปั จจัยในด้านแรงจูงใจ ความรู้ความเข้าใจ การได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติของพนักงาน
การได้รั บ การสนับ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของพนัก งานและผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษา มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
ความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการ
คือ ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ทัศนคติของพนักงาน การได้รับการสนับสนุน และการ
ได้รับการฝึ กอบรม
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The objective of this research is to study factors influencing SMEs (small and medium
enterprises) in industrial sector concerned with lean manufacturing, differences among factors
toward SMEs in terms of population characteristics (i.e. enterprise size and number of employees)
and relationship among factors affecting SMEs in relation to lean manufacturing by means of
success and continuous implementation for lean manufacturing of enterprises.

PU
This purpose is to examine 21 SMEs joining in second and third phase of lean
manufacturing project of Department of Industry Promotion and Technology Promotion
Association (Thailand – Japan). The researching tools basically comprise questionnaire and
interviewing. All data are compiled by statistical software, namely SPSS which presents in
percentage, arithmetic mean, standard deviation (SD), one-way ANOVA, correlation analysis and
regression analysis. Also, hypothesis testing is specified at significant level of 0.05.

The overall consequences can be concluded as follows:
1) Employees’ perspectives affecting success in implementation for lean manufacturing in
all aspects are ranged between the most and least important factors as follows:
First order: Consulting
Second order: Supporting
Third order: Training
Fourth order: Knowledge/understanding
Fifth order: Participation
III
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Sixth order: Incentives
Seventh order: Attitude
2) Employees’ perspectives affecting success in implementation for lean manufacturing in
enterprise size are ranged between the most and least important factors as follows:
2.1) Small size
First order: Consulting
Second order: Training; Knowledge/understanding
Fourth order: Supporting
Fifth order: Incentives
Sixth order: Participation
Seventh order: Attitude
2.2) Medium size
First order: Supporting
Second order: Consulting
Third order: Training
Fourth order: Knowledge/understanding
Fifth order: Participation
Sixth order: Attitude; Incentives
3) Employees’ perspectives affecting success in implementation for lean manufacturing in
position ranking of employees are ranged between the most and least important factors as follows:
3.1) Low-ranking employee
First order: Consulting
Second order: Training; Knowledge/understanding; Supporting
Fifth order: Participation
Sixth order: Incentives
Seventh order: Attitude
3.2) Medium- or high-ranking employee
First order: Supporting
Second order: Consulting
Third order: Training; Attitude
Fifth order: Incentives
Sixth order: Knowledge/understanding
IV

Seventh order: Participation
4) Results of hypothesis testing
Firstly, at significant level of 0.05, factors of successful implementation of lean
manufacturing in SMEs have no difference for each enterprise size but they have difference for
position ranking of employees. Secondly, factors of incentives, knowledge and understanding,
training, attitude, supporting, participation and consulting relate to success in implementation for
lean manufacturing in SMEs. Lastly, factors affecting success in implementation for lean
manufacturing of enterprises are participation, attitude and training, respectively.
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ในการท าวิจยั ครั้ งนี้ ผมได้รั บ ความกรุ ณาอย่า งยิ่ง จากท่ า นผูบ้ ริ หารมหาวิท ยาลัย ธุ รกิ จ
บัณฑิตย์ ที่ให้โอกาสในการทางานโดยให้ทุนอุดหนุนจนสามารถดาเนินการวิจยั ได้สาเร็ จเรี ยบร้อย
ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. สรชัย พิศาลบุตร ผูอ้ านวยการศูนย์วิจยั และ
รักษาการรองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ ที่ได้ให้ความกรุ ณาสนับสนุ น ช่ วยเหลื อทั้งด้านความรู้
โอกาสและกาลังใจ ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้งานวิจยั นี้สาเร็ จลงได้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ท่ า นรองศาสตราจารย์ ดร.อุ ป ถัม ภ์ สายแสงจัน ทร์ คณบดี คณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม การท าวิจ ัย นี้ พร้ อ มทั้ง ร่ ว มให้ค วามเห็ น อัน เป็ นประโยชน์
ขอขอบคุณอาจารย์เกียรติศกั ดิ์ พาชิยานุกูล รองผูอ้ านวยการศูนย์วิจยั และ คุณสกุลทิพย์ อนันตรักษ์
ผูช้ ่วยหัวหน้าแผนกส่ งเสริ มและประสานงานวิจยั ที่ช่วยอานวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ทาให้การ
ดาเนินงานต่างๆ สามารถเป็ นไปอย่างราบรื่ นตลอดเส้นทางของการทางาน
และสุ ด ท้า ย งานวิ จ ัย ครั้ งนี้ จะส าเร็ จ ลงมิ ไ ด้ หากไม่ ไ ด้รั บ การสนับ สนุ น จากผู้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ผอ่ งใส เพ็ชรรักษ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม และขวัญเรื อน ทาจารัสที่
ได้ให้การสนับสนุนและกาลังใจเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด
ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล
กันยายน 2555
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

D

ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทอย่างเด่นชัดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็ น
กิ จกรรมที่กระตุน้ ส่ งเสริ มให้เกิ ดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ ทาให้เกิ ดการขยายตัวในด้าน
ความเจริ ญทางเศรษฐกิ จพร้ อมทั้งทาให้เกิ ดการพัฒนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและการพัฒนา
โครงสร้างระบบสาธารณูปโภคอีกด้วย (Pred, 1966; Hartshorn, 1980)
ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างเด่นชัดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยก็คือ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดังแสดงในตาราง

สั ดส่ วนต่ อ SMEs
99.6

PU

ตารางที่ 1 แสดงจานวนและสัดส่ วนของวิสาหกิจทั้งประเทศประจาปี 2551
ขนาด
จานวนวิสาหกิจ
สั ดส่ วนต่ อวิสาหกิจ
SE
2,815,560
99.3
ME

12,073

0.4

LE
N/A
SMEs
Total

4,586
4,158
2,827,633
2,836,377

0.2
0.1
99.7
100.0

0.4

ที่มา สานักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี
2551 รายงานสถานการณ์วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจาปี 2551

จากตารางจะพบว่า จานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ ปี 2551 มีจานวนทั้งสิ้ น 2,836,377 ราย โดย
จาแนกเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจานวนทั้งสิ้ น 2,827,633 ราย วิสาหกิจขนาดย่อม
จานวน 2,815,560 ราย วิสาหกิจขนาดกลาง จานวน 12,073 ราย และวิสาหกิจขนาดใหญ่ จานวน
4,586 ราย โดยสัดส่ วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.7 ของวิสาหกิจ
ทั้งประเทศ และวิสาหกิจขนาดย่อมมีสัดส่ วนร้อยละ 99.6 ของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
ทั้งหมด ส่ วนวิสาหกิ จขนาดกลางมีสัดส่ วนร้อยละ 0.4 ของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
ทั้งหมด ซึ่ งจะเห็นได้วา่ วิสาหกิจของประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2

รวมถึงจากปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิ จของโลกและประเทศไทย ได้ส่งผลให้ยอดขายและยอดส่ งออก
ลดลงเป็ นอย่างมาก ส่ งผลกระทบต่อการประกอบการในด้านต่าง ๆ นาไปสู่ ปัญหาการเลิกกิจการ
และ/หรื อการเลิกจ้างงาน และมีแนวโน้มที่สถานประกอบการจะเลิกจ้างงานอีกเป็ นจานวนมากเพื่อ
เป็ นการลดต้นทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็ นสัดส่ วน
ใหญ่ของอุ ตสาหกรรม ดังตัวอย่างที่เกิ ดขึ้ นในเดือนพฤศจิกายน 2551 ซึ่ งจะเห็ นว่าการที่สถาน
ประกอบการจะลดต้นทุนโดยการเลิกจ้างงานนี้ จะเป็ นประโยชน์เพียงแค่ในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะ
ก่อให้เกิ ดปั ญหาในระยะยาว ส่ งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจเหล่านี้ลดลง
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อีกทั้งในการ
ที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ข้ ึนมาใหม่จะต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสู ง นอกจากนี้ การเลิกจ้างงานยัง
ส่ งผลกระทบต่อประเทศเป็ นอย่างยิง่ ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสังคม
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เมื่อพิจารณาการลดต้นทุนของวิสาหกิจ นอกจากการเลิกจ้างงานแล้ว ยังสามารถดาเนินการ
ได้ในรู ปแบบอื่นที่จะมีผลต่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจได้ในระยะยาว อาทิ
เช่น การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การลดความสู ญเสี ยในกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิ ทธิภาพของแรงงาน การลดความสู ญเปล่าด้านแรงงาน การเพิ่ม
ความสามารถด้านโลจิสติกส์และลดความผิดพลาดในการบริ หารธุรกิจ เป็ นต้น
ข ณ ะ ที่
นับวันปริ มาณทรัพยากรต่างๆ ลดลงเรื่ อยๆ จานวนประชากรกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดาเนิน
ธุ รกิจในปั จจุบนั และอนาคตจึงเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทายความสามารถของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนใน
องค์กรที่ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหามากมายและร่ วมมือกันจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ดังนั้นจึงมีอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ได้เริ่ มมีการนาระบบการผลิต
แบบลีนเข้ามาใช้เพื่อความอยูร่ อด ซึ่ ง “Lean” คือ แนวคิดในการประยุกต์ใช้เครื่ องมือ วิธีการ และ
กิ จกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในกระบวนการทางานเพื่อกาจัดความสู ญ
เปล่ า และก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม แก่ สิ นค้า หรื อบริ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ่ ง พัฒ นา
องค์ประกอบของกระบวนการ ได้แก่ สถานที่ทางาน เครื่ องจักร ระบบคุณภาพ ระบบควบคุมการ
ผลิ ต และบุ คลากร โดยเฉพาะบุ คลากรซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่ มีคุณค่า มากที่สุ ดขององค์กรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพขององค์กรทั้งด้านคุ ณภาพ ต้นทุน และการส่ งมอบ อีกทั้งเป็ นการเพิ่มความยืดหยุ่นของ
องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ระบบการผลิ ต แบบลี น เป็ นเครื่ องมื อ ในการจัด การกระบวนการ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถให้แก่ องค์ก าร โดยการพิจารณาคุ ณค่า ในการดาเนิ นงานเพื่อมุ่ งตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าในตัวสิ นค้าและบริ การ และกาจัดความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง
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กระบวนการอย่างต่อเนื่ อง ทาให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกาไรและผลลัพธ์ที่ดีทางธุ รกิ จ
ในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย
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แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Thinking)
นิ ยามของคาว่า ลีน เมื่อเปิ ดพจนานุกรมจะแปลว่า “ผอมหรื อบาง” หรื อที่เข้าใจได้ง่ายๆก็
คือไม่มีส่วนเกิน ถ้านามาพูดในทานองวิสาหกิจการผลิต (Manufacturing Enterprise) หมายถึงการ
ออกแบบและจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมในครั้งแรกที่ดาเนินการและมุ่งเน้นถึงกระบวนการที่เพิ่ม
คุณค่า ซึ่ งวิธีการนี้ จะเป็ นวิธีการทางานที่ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ และ
เป็ นแนวทางที่ก่อให้เกิดการปรับตัว ในสภาวะการแข่งขันที่ข้ ึนอยูก่ บั เวลา เพื่อให้องค์กรมีความ
คล่องตัว (Agility) ใช้ทรัพยากรอย่างจากัด สะดวกรวดเร็ ว ลดต้นทุน ลดเวลาที่ไม่จาเป็ นและเพิ่ม
คุณภาพในระบบการผลิต
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ระบบการผลิตแบบลีน หรื อ Lean Manufacturing เป็ นแนวคิดที่ได้รับการพัฒนามาจาก
ระบบการผลิตแบบลีน โดยมุ่งเน้นที่หลักการ 3 อย่างคือ
1. การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
2. การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added Creation) ด้วยการกาจัดความสู ญเปล่าทั้ง 7 ประการ
คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การขนย้าย กระบวนการที่ไม่เหมาะสม การเก็บวัสดุคงคลัง การ
เคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็ น และของเสี ย และ
3. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า คือผลิตตามความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีปรัชญาในการผลิตแบบลีน
คือการเพิ่มคุณภาพและส่ งมอบสิ นค้าที่มีตน้ ทุนต่า โดยมีเป้ าหมายพื้นฐาน คือลดเวลาการผลิตและ
จัดเตรี ยมทรัพยากร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงคาสั่งซื้ อของลูกค้าได้ดว้ ยระดับสิ นค้าคง
คลังที่ต่าที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
ซึ่งเครื่ องมือของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Tools) ได้แก่
- การจัดสายการผลิตแบบเซลล์ (Cellular Manufacturing)
- ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของสถานที่ปฏิบตั ิงานด้วย 5S
- การควบคุมและจัดการด้วยสายตา Visual Control & Management
- สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)
- การผลิตด้วยล็อตเล็กๆ (Small Batch Manufacture)
- การลดเวลาการเปลี่ยนรุ่ นการผลิต (Set Up Time Reduction)
- การบารุ งรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Productive Maintenance)
- การวัดประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness)
- ทฤษฎีของข้อจากัด (Theory of Constraints)
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ระบบดึง (Pull System)
การปรับเรี ยบสายการผลิต และเวลาแท็ค (Smooth Production & Takt Time)
การป้ องกันความผิดพลาดในงาน (Poka Yoke)
การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
เป็ นต้น

จากแนวทาง ดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงต้องการที่จะทาการศึกษาถึง ปั จจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลการ
การดาเนิ นการเพื่อมุ่งสู่ ระบบการผลิตแบบลีนที่สาคัญของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการดาเนิ นการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและใช้แก้ไขปั ญหาในด้านต่างๆ สาหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในการมุ่งสู่ ระบบการ
ผลิตแบบลีน
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปั จจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน
การมุ่งสู่ ระบบการผลิ ตแบบลี นในแต่ละลักษณะทางประชากร ได้แก่ ขนาดของกิ จการ
และระดับของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อที่มีต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กใน
การมุ่งสู่ ระบบการผลิ ตแบบลี นที่มีต่อความสาเร็ จและความต่อเนื่ องในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการ
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยที่ทาให้ระบบการผลิตแบบลีนสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็กได้อย่างประสบความสาเร็ จไม่แตกต่างกันในแต่ละขนาดกิ จการ ประเภทของสถาน
ประกอบการ ระดับของพนักงาน
2. ปั จจัยในด้านแรงจูงใจ ความรู้ ความเข้าใจ การได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติของพนักงาน
การได้ รั บ การสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ วมของพนัก งานและผู้ใ ห้ ค าปรึ กษา มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็ จและความต่อเนื่องในการดาเนินการผลิตแบบลีนของอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก
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กรอบการวิจัย

ขนาดของกิจการ
-ขนาดกลาง
-ขนาดเล็ก
ระดับของพนักงาน
-ระดับหัวหน้างาน
-ระดับปฏิบตั ิการ

ความสาเร็ จและ
ความต่อเนื่องใน
การนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้
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ปัจจัยด้ าน
-แรงจูงใจ
-ความรู้ความเข้าใจ
-ทัศนคติ
-การมีส่วนร่ วม
-การฝึ กอบรม
-การสนับสนุน
-ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
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1.4 นิยามศัพท์
ระบบการผลิตแบบลีน หมายถึง ปรัชญาในการผลิต ที่ถือว่าความสู ญเปล่าเป็ นตัวทาให้เวลา
ที่ใช้ในการผลิ ตยาวนานขึ้น และควรที่จะมีการนาเทคนิ คต่างๆ มาใช้ในการกาจัดความสู ญเปล่ า
เหล่านั้นออกไป
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก หมายถึง
อุตสาหกรรมขนาดกลาง หมายถึงอุตสาหกรรมที่ มีมูลค่าทรัพย์สินการลงทุน51 - 200 ล้าน
บาท
อุตสาหกรรมขนาดย่ อม หมายถึงอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทรัพย์สินการลงทุนไม่เกิน 50 ล้าน
บาท
ระดับของพนักงาน หมายถึ ง ระดับความรับผิดชอบของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกิ จการ
งานนั้น ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ระดับ
1) พนักงานระดับหัวหน้ างาน (Group Leader /Team Leader) หมายถึง ผูท้ าหน้าที่
ควบคุมการปฏิบตั ิงาน
2) พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operator) หมายถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานตามคาสั่งของหัวหน้างาน
ในสายการผลิต
แรงจูงใจ หมายถึง สิ่ งเร้าจากภายใน สิ่ งจูงใจ หรื อสิ่ งโน้มน้าวใจให้บุคคลเกิ ดพฤติกรรม เกิ ด
ความคิ ด ความเชื่ อมัน่ และความมานะพยายามที่จะกระทา และคงไว้ซ่ ึ งการกระทานั้นๆ เพื่อจะ
บรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งตามที่ตวั บุคคลหรื อองค์การได้ต้ งั ไว้
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ความรู้ความเข้ าใจ หมายถึง ความจาในสิ่ งที่เคยประสบมา และการตีความ แปลความและการ
สรุ ปความ โดยความรู้ความเข้าใจ เป็ นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกัน
ทัศนคติ หมายถึง ความรู ้ สึก หรื อทีท่าของบุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุส่ิ งของ หรื อสถานการณ์
ต่างๆ
การมีส่วนร่ วม หมายถึง ความร่ วมมือ หรื อการมีส่วนในบางสิ่ งบางอย่างซึ่ งรวมถึ งความ
รับผิดชอบด้วย
การฝึ กอบรม หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาบุคคลอย่างเป็ นระบบ เพื่อช่วยให้ผเู้ ข้ารับ
การฝึ กอบรมเกิดความรู ้ความเข้าใจ ความชานาญ และมีทศั นคติที่ถูกต้องในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งถึงขั้น
สามารถนาความรู้ในเรื่ องนั้น ไปปฏิบตั ิภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การสนับสนุ น หมายถึ ง การที่พนักงานได้รับความช่ วยเหลือ จากบุคคลหรื อกลุ่ มบุคคลที่
ติดต่อสัมพันธ์กนั ในองค์การ ด้านวัตถุสิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้จาก สื่ อต่าง ๆ หรื อการให้ความ
ช่วยเหลือให้คาปรึ กษา คาแนะนารวมไปถึงการสนับสนุนในด้านการ ยอมรับ การยกย่องและการ
เห็นคุณค่า ในสิ่ งที่พนักงานได้ปฏิบตั ิอยูเ่ พื่อทาให้เกิดกาลังใจและเกิด ความรู้สึกมัน่ คง ปลอดภัย
ความต่ อ เนื่ อ งในการท าระบบการผลิต แบบลีน หมายถึ ง การที่ ส ถานประกอบการยัง คง
สามารถรักษาและจัดทาระบบการผลิตแบบลีนได้อย่างต่อเนื่อง

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เข้าร่ วมโครงการ
Lean Manufacturing ของกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมร่ วมกับสถาบันส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
จานวน 30 โรงงาน โดยทั้งหมดเป็ นอุตสาหกรรมการผลิต
รวบรวมจากรายชื่ อโรงงานเข้าร่ วมโครงการ Lean Manufacturing สถาบันส่ งเสริ มเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น กันยายน พ.ศ. 2552
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการที่จะมุ่งสู่ ระบบการ
ผลิตแบบลีน และเป็ นข้อมูลสาหรับผูป้ ระกอบเดิมและผูป้ ระกอบการใหม่ ได้นาไปใช้ประกอบใน
การกาหนดกลยุท ธ์ การดาเนิ นธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรม โดยเฉพาะในการแก้ปั ญหาและปรับ ปรุ ง
พัฒนาปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้เหมาะสม
2 ในการเรี ยนการสอนของภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม มีเนื้อหาในส่ วนของระบบการผลิต
แบบลีน ซึ่ งสามารถนาผลการวิจยั ที่ได้น้ ีมาใช้เป็ นกรณี ศึกษาบรรยายให้นกั ศึกษา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
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ปั จจุ บนั ความต้องการสิ นค้าของลูกค้ามีการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบหลากหลายขึ้น และมี
แนวโน้มสั่งซื้ อในขนาดที่เล็กลง ซึ่ งผูผ้ ลิตจาเป็ นต้องดาเนิ นการตอบสนองลูกค้าให้ทนั และต้อง
สร้ างคุณค่าสู งสุ ดให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการลดต้นทุนในการดาเนิ นงาน
จัดการให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างว่องไว และพยายามกาจัดองค์ประกอบที่ไม่
ทาให้เกิดคุณค่า แก่ลูกค้าออกไป ด้วยเหตุน้ ีการนาเอาระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้จึงเป็ น
สิ่ งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง แนวคิดและเทคนิ คแบบ “ลีน” ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากและได้เป็ น
แนวทางการบริ หารขององค์กรชั้นนาต่างๆ มากมายในปั จจุบนั ซึ่ งต่างก็ได้นาแนวคิดแบบลีนมาใช้
อย่างประสบความสาเร็ จ
ในส่ วนของการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในการมุ่งสู่ ระบบการผลิตแบบลีน ซึ่ งมีแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องอยูพ่ อสมควร ซึ่ งผูว้ ิจยั
ได้ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎี ความรู ้ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นกรอบในการศึกษาดังนี้
2.1 แนวคิดทางด้ านระบบการผลิตแบบลีน
2.1.1 หลักการเบื้องต้น
2.1.2 วิวฒั นาการผลิตสู่ ระบบการผลิตปัจจุบนั
2.1.3 ประวัติของระบบการผลิตแบบลีน
2.1.4 มุมมองแบบลีน: นิยาม
2.1.5 หลักการพื้นฐานของการผลิตแบบลีน
2.1.6 กุญแจสู่ ความสาเร็ จสาหรับแนวคิดแบบลีน
2.2 แนวคิดทางด้ านปั จจัยที่มีผลต่ ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู่ ระบบการ
ผลิตแบบลีน
2.2.7 แนวคิดด้านแรงจูงใจ
2.2.8 แนวคิดด้านความรู้ความเข้าใจ
2.2.9 แนวคิดด้านทัศนคติ
2.2.10 แนวคิดด้านการมีส่วนร่ วม
2.2.11 แนวคิดด้านการฝึ กอบรม
2.2.12 แนวคิดด้านการสนับสนุน
2.2.13 แนวคิดด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา
2.3 ผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
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2.1 แนวคิดทางด้ านระบบการผลิตแบบลีน
2.1.1 หลักการเบือ้ งต้ น
การแข่งขันของธุ รกิจในปั จจุบนั ทาให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความอยู่
รอดระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เป็ นระบบที่ได้รับการยอมรับทัว่ โลกว่า
เป็ นระบบการผลิตที่สามารถลดต้นทุน ลดความสู ญเปล่า และลดความสู ญเสี ยโอกาสทางการผลิต
ได้ ทั้งยังเป็ นระบบที่สร้ างมาตรฐาน และแนวคิดสาคัญในการผลิตรวมถึงส่ งเสริ มการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาอีกด้วย จากระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS)
ได้มีการพัฒนาเป็ นกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ของการผลิตคือ การผลิตแบบลีน ซึ่ ง
กระบวนทัศ น์ น้ ี มี แนวคิ ดให้เห็ นและเข้า ใจกระบวนการผลิ ตมากขึ้น และเป็ นระบบสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเป็ นการพัฒนาด้าน
การบริ หารเวลาและการทางานโดยการลดความสู ญเปล่า (Waste/Muda) เมื่อโตโยต้าต้องการที่จะ
ให้ระบบมีความยืดหยุน่ และลดเวลาตั้งแต่การสั่งซื้ อจนถึงการขนส่ งในกรณี ที่เป็ นการสั่งซื้ ออย่าง
เร่ งด่วนหลักการที่สาคัญ คื อการลดช่ วงเวลาโดยการกาจัดทุกสิ่ งทุกอย่างที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มในตัว
ผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งความสู ญเปล่า (Waste/Muda) ที่สาคัญในกระบวนทัศน์ของระบบการผลิตแบบโต
โยต้า คือ การผลิ ตมากเกิ นไป (Overproduction) และการจัดเก็บไว้จนกระทัง่ กลายเป็ นสิ นค้าที่
สะสมไว้นานในคลังสิ นค้า (Inventory) ทาให้เกิดการรักษาที่ยุง่ ยาก จากรู ปแบบการผลิตที่เป็ นแบบ
แบทช์ (Batches)ของผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นในเรื่ องของความประหยัดเวลาในการผลิตแบบ
จานวนมาก ซึ่ งอุปสรรคเหล่านี้สามารถป้ องกันและแก้ไขได้ภายใต้การผลิตแบบลีน ที่มีเครื่ องจักรที่
เหมือนกัน การดาเนิ นงานในทางที่เหมือนกันแต่สามารถมองเห็ นความแตกต่างในการป้ องกัน
ปั ญหาอย่างสมบูรณ์แบบ
ผูบ้ ริ หารอุตสาหกรรมในระดับโลกมีแนวโน้มที่จะใช้การผลิตแบบลีน เป็ นการผลิตจานวน
มากตามความต้องการของลูกค้า (Mass Customization) ที่เป็ นทางเลือกที่ดีกว่าการผลิตแบบจานวน
มาก (Mass Production) โดยการจัดการอย่างง่าย ๆ นัน่ คือ การรวมกลุ่มเครื่ องจักรจากกระบวนการ
และสร้ างรู ปแบบการไหลชิ้ นเดี ยว (One-piece Flow) เป็ นกลุ่ มสิ นค้าที่คล้ายกันที่ทาให้เกิ ด
ประสิ ทธิผล ความยืดหยุน่ และคุณภาพ ซึ่ งมีการประสานรวมระหว่างโรงงานกับลูกค้าที่ตอ้ งการข้อ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน ในบางบริ ษทั ต้องการสร้างวิสาหกิจแบบลีนที่เชื่อมต่อระหว่างโรงงานแบบ
ลีน (Lean Factories) ซึ่ งทาให้ได้ผลลัพธ์ที่คุม้ ค่า
2.1.2 วิวฒ
ั นาการผลิตสู่ ระบบการผลิตปัจจุบัน
วิวฒั นาการผลิตเริ่ มจากการผลิตแบบงานฝี มือ (Craft Production) มาเป็ นแบบผลิตแบบ
จานวนมาก (Mass Production) แต่ในปั จจุบนั การผลิตได้มีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงไป ดังตารางที่ 2.1
จะเห็นได้วา่ ภายใต้การผลิตในยุคปั จจุบนั การผลิตแบบลีนจะเหมาะสมตรงกับลักษณะการผลิตที่
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ลูกค้าต้องการมากที่สุด โดยมีการลดความสู ญเปล่าในกระบวนการผลิตและมีการปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
ตารางที่ 2.1 แสดงลักษณะการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป (Spann et al., 1997)
ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์

ทักษะของช่างฝี มือ

การผลิตในปัจจุบัน
หลากหลายหรื อตามความ
ต้องการของลูกค้า
ผลิตตามความต้องการของ
ลูกค้า
ความแม่นยาของเครื่ องจักร การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ทักษะย่อยๆ ของแรงงาน
ความแม่นยาของเครื่ องจักรสูง
ทักษะย่อยๆ ของแรงงาน
การใช้ส่วนที่แทนกันได้
การใช้ส่วนที่แทนกันได้
เครื่ องจักรอัตโนมัติ
เครื่ องจักรอัตโนมัติ แรงาน
แรงงาน สายพาน
หุ่นยนต์
ตลาดนาหน้าความสามารถ ตลาดมีความสาคัญน้อยกว่า
ในการผลิต
ความสามารถในการผลิต
มีเพียงพอให้ไปใช้งาน
คุณภาพตามความต้องการของ
คุณสมบัติของสิ นค้า ต้นทุน ลูกค้า คุณสมบัติของสิ นค้า
ต้นทุน เวลาในการส่ งมอบ

D

การควบคุม
การผลิต
เทคโนโลยี
การผลิต

การผลิตแบบงานฝี มือ การผลิตแบบจานวนมาก
หลากหลายหรื อตาม
แบบเดียวกัน
ความต้องการของลูกค้า
ผลิตตามสัง่
ผลิตตามการพยากรณ์

ด้วยมือ

ความต้องการ
ของตลาด
ความต้องการ
ของลูกค้า

มีอย่างจากัด

PU

วิธีการผลิต

มีเพียงพอไปใช้งาน

2.1.3 ประวัติของระบบการผลิตแบบลีน
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เกิดขึ้นเป็ นครั้งแรกเมื่อ ปี ค.ศ. 1990 จากหนังสื อ
ชื่อ “The Machine That Changed The World” ซึ่ งเขียนโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เจมส์ วอแม็ก
แห่ งMIT (Massachusetts Institute of Technology) หนังสื อเล่มนี้ ได้กล่าวถึงการศึกษาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบโรงงานประกอบรถยนต์ของญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา และยุโรปว่า ทาไมญี่ปุ่นจึงประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนินธุ รกิจการผลิตรถยนต์มากกว่าสหรัฐอเมริ กา และยุโรป ผลการศึกษาพบว่า
ญี่ปุ่นมีระบบการผลิตที่เรี ยกว่า “ลีน” นัน่ เอง โดยการศึกษาได้ทาขึ้นที่โรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้าที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ก่อนหน้านัน่ ในช่วงปี ค.ศ. 1945-1970 ไทอิจิ โอโนะ (Talichi Ohno) วิศวกรการผลิตและ
อดีตรองประธานบริ ษทั Toyota Motor Corporation ได้คิดระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota
Production System : TPS) ซึ่ งบางทีเรี ยกว่า ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time
Manufacturing System) ขึ้นมา โดยส่ วนหนึ่ งของระบบนี้ ได้มาจากระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion
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System) ที่เสนอโดยพนักงานนัน่ เอง ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงได้นาไปสู่ การพัฒนารู ปแบบการผลิตโดย
เน้นต้นทุนการผลิตต่า โดยมีผนู ้ าสาคัญอย่าง อิจิ โตโยดะ (Eiji Toyoda) และไทอิจิ โอโนะ แห่ ง
Toyota Motor ในปี 1950 โตโยดะ ได้เยี่ยมชมโรงงาน Ford River Rouge เพื่อเรี ยนรู้วิธีการผลิต
แบบจานวนมาก (Mass Production) จึงเห็นว่าฟอร์ ดได้ใช้สายการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous
Manufacturing System)ทาให้โตโยดะได้เห็นรู ปแบบการผลิตรถได้ถึงวันละ 7000 คันต่อวัน
ขณะนั้นทาง Toyota Motor สามารถผลิตได้นอ้ ยกว่า 2700 คัน หลังจากที่ได้ทาการเยี่ยมชม
และศึกษาโรงงานของ Ford ประมาณหนึ่งเดือน โตโยต้าได้สรุ ปว่าระบบวิธีการผลิตแบบจานวน
มาก ไม่เหมาะสมกับรู ปแบบการผลิตของโตโยต้า ดังนั้นโตโยต้าจึงต้องการสร้างรถยนต์ที่มีรูปแบบ
ที่หลากหลายภายในโรงงาน ซึ่ งแตกต่างจากรู ปแบบการผลิตของฟอร์ ด (Ford) อย่างสิ้ นเชิงและยัง
ขาดความพร้อมทางด้านเงินทุน จึงไม่สามารถเพิ่มการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีช้ นั สู งได้ เมื่อเขา
กลับถึงญี่ปุ่นจึงได้เรี ยก ไทอิจิ โอโนะ วิศวกรการผลิต เพื่อร่ วมพัฒนาระบบการผลิต เมื่อโอโนะได้
ศึกษาแนวทางของการผลิตแบบจานวนมากทาให้เห็นข้อจากัดหลายประการ ดังนั้นจึงได้ออกแบบ
ระบบเพื่อลดความสู ญเปล่าและเน้นประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ด้วยต้นทุนที่ต่ากว่าและมีความยืดหยุน่ กว่า
แนวทางการผลิตแบบจานวนมาก ระบบที่พฒั นาขึ้นจึงรู้จกั กันดีในนาม ระบบการผลิตแบบโตโยต้า
และได้เป็ นต้นแบบของการผลิตแบบทันเวลาพอดี หรื อ การผลิตแบบลีน
โดยมุ่งลดความสู ญเปล่ าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้า (Non
Value Added : NVA) และรวมถึงแนวทางปรับปรุ งกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) โดยไม่เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีช้ นั สู ง แต่จะมุ่งการปรับปรุ ง
โดยมีพนักงานเป็ นตัวขับเคลื่ อนที่สาคัญและสอดคล้องกับปรัชญาคุณภาพ อย่างการจัดการด้าน
คุณภาพรวมทั้งองค์กร จึงส่ งผลให้ญี่ปุ่นสามารถแข่งขันในตลาดโลกและทาให้ธุรกิจของอเมริ กา
ต้องดาเนินการปรับตัวในช่วงทศวรรษ 1980
กล่าวกันว่าก่อนหน้าที่โอโนะจะคิดระบบการผลิตแบบโตโยต้าขึ้นมา เขาได้เดินทางไปดู
งานที่บริ ษทั ผลิตรถยนต์ฟอร์ดที่สหรัฐอเมริ กา นัน่ คือ จุดกาเนิดความคิดเรื่ องระบบการผลิตแบบโต
โยต้า ที่มุ่งเน้นการไหลของงานหลัก (Flow) โดยสิ่ งต่าง ๆ ที่ขดั ขวางการไหลของงานจะถูกเรี ยกว่า
เป็ นความสู ญเปล่า (Waste/Muda) ที่จะต้องกาจัดออกไป จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ระบบการผลิต
แบบลีน (Lean Manufacturing System) มีจุดกาเนิดมาจากระบบการผลิตแบบโตโยต้านัน่ เอง โดย
เจมส์ วอแม็กเป็ นผูเ้ รี ยกระบบการผลิตดังกล่าวว่าเป็ นระบบการผลิตแบบลีน และเผยแพร่ จนเป็ นที่
รู้จกั
2.1.4 มุมมองแบบลีน: นิยาม
American Society For Quality (ASQ) ให้คาจากัดความของระบบการผลิตแบบลีนไว้วา่
เป็ นการเริ่ มพิจารณาการกาจัดของเสี ยทั้งหมดในกระบวนการที่โรงงานผลิต หลักการของลีนรวมถึง
เวลาการรอคอยเป็ นศูนย์ (Zero Waiting Time) สิ นค้าคงคลังเป็ นศูนย์ (Zero Inventory) การ
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ตารางเวลาการผลิต (Scheduling) (ระบบการดึงของลูกค้าภายในแทนที่ระบบผลัก ) การไหลของ
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ (ลดขนาดกลุ่ม) การปรับสมดุลการผลิตและลดเวลาการผลิต (Cutting Actual
Process Times) (Monden, 1998)
National Institute of Standards and Technology Manufacturing Extension Partnership
(NIST-MEP) ได้ให้คาจากัดความของระบบการผลิตแบบลีนไว้ว่าเป็ นระบบที่มุ่งเน้นการจาแนก
และก าจัด ความสู ญเปล่ า ในกิ จ กรรมตลอดจนการพัฒ นาอย่า งต่ อเนื่ องโดยท าให้ก ารไหลของ
ผลิ ตภัณฑ์เกิ ดมาจากการดึ ง ของลู กค้า เพื่อการตอบสนองความพึง พอใจของลูก ค้าอย่างสู งสุ ด
(Spann et al., 1997)
Production System Design Laboratory at the Massachusetts Institute of Technology ให้
คาจากัดความของการผลิ ตแบบลี นไว้คือการกาจัดความสู ญเปล่ าในทุกๆส่ วนของการผลิ ต ซึ่ ง
รวมทั้งส่ วนความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ส่ วนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่ วนเชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์
และในส่ วนการบริ หารโรงงาน (Feld, 2001)
William G. Nickels et al. (2002) ให้คาจากัดความของการผลิตแบบลีนไว้วา่ เป็ นการผลิต
สิ นค้าโดยใช้ทุกสิ่ งในกระบวนการผลิตน้อยที่สุด โดยเปรี ยบเทียบกับระบบการผลิตแบบจานวน
มาก
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (The Toyota Production System) ให้คาจากัดความของการ
ผลิตแบบลีนไว้วา่ เป็ นปรัชญาของการลดของเสี ยอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ พื้นที่ และทุกกิจกรรม ซึ่ ง
เป็ นระบบที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาสร้างมาจากการรวมเอาเทคนิคระบบการผลิตของญี่ปุ่น ซึ่ งนิยาม
โดย
Allen et al., 2001 ได้ให้คาจากัดความของการผลิตแบบลีนไว้วา่ เป็ นการติดตามความสู ญ
เปล่าเพื่อกาจัดให้หมดไปจากระบบอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด โดยความสู ญเปล่านั้นคือทุกๆสิ่ งที่ไม่เกิ ด
คุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็ นปรัชญาการผลิต ที่มีพ้ืนฐานความแตกต่างของ
แนวคิดในการผลิต จากการไหลในการผลิตตั้งแต่วตั ถุดิบจนกลายเป็ นผลิตภัณฑ์ และตั้งแต่การ
ออกแบบผลิ ต ภัณฑ์จ นถึ ง การบริ ก ารลู ก ค้า โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ก า จัด ความสู ญเปล่ า
(Waste/Muda) และผลิตสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ดังรู ปที่ 2.1
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2.1.5 หลักการพืน้ ฐานของการผลิตแบบลีน
แนวคิดเรื่ องลีน ที่เจมส์ วอแม็ก กล่าวไว้ในหนังสื อชื่อ “Lean Thinking” หลักการพื้นฐาน
ของการผลิตแบบลีนมี 5 ประการคือ การนิยามคุณค่า การวิเคราะห์สายธารคุณค่า การไหล การดึง/
ทันเวลาพอดี และความสมบูรณ์แบบ ดังรู ปที่ 2.2 และยังคานึงถึงการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องในแต่ละ
โครงสร้างหลักตามการหมุนของวงล้อการผลิตแบบลีน

PU
รู ปที่ 2.2 แสดงหลักการพื้นฐานของการผลิตแบบลีน (Feld, 2001)
2.1.5.1 การนิยามคุณค่ า (Value Definition) ในหลักการนี้เสนอให้สามารถระบุคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้ได้ ว่าคุ ณค่าของสิ นค้าที่ผลิตมีคุณค่าอยู่ที่ใด ตรงกับความต้องการของ
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ลู ก ค้ า หรื อไม่
การระบุ ว่ า สิ น ค้า หรื อบริ การมี คุ ณ ค่ า อยู่ ที่ ใ ดอาจเปรี ยบเที ย บกั บ คู่ แ ข่ ง
(Benchmarking) ก็ได้ และกระบวนการที่ปราศจากการสู ญเปล่า (Waste-free) เป็ นกระบวนการที่
ด าเนิ น ไปอย่ า งถู ก ต้อ งโดยต้อ งใช้เ วลาและความพยายามที่ จ ะก าจัด ความสู ญ เปล่ า ออกจาก
กระบวนการ ดังนั้นกระบวนการที่สร้างคุณค่าจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ แต่จาเป็ นต้องมองในมุมของลูกค้า
(Customer’s Perspective) ไม่ใช่มองจากมุมของผูผ้ ลิต ( Producer’s Perspective) ลูกค้าจะเป็ นคน
สุ ดท้ายที่กาหนดคุ ณค่า ด้วยเหตุน้ ี ความสู ญเปล่าประเภทหนึ่ งของของเสี ย (Waste/Muda) คือ
กระบวนการที่ ลู ก ค้า ไม่ ต้องการ บริ ษ ัท ที่ ผลิ ตแบบลี นจะดาเนิ นการเพื่อก าหนดคุ ณค่ า ในตัว
ผลิตภัณฑ์และความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการเสนอราคาให้กบั ลูกค้า การที่สามารถระบุได้ว่า
สิ นค้าหรื อบริ การที่เป็ นผลิตผลขององค์กรมีคุณค่าอย่างไรนั้น นับเป็ นบันไดขั้นแรกของแนวคิดลีน
ซึ่งจะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ อันจะส่ งผลต่อการดาเนิน ธุ รกิจต่อไปทั้งยังสามารถนาคุณค่าที่
ลูกค้าต้องการนั้นมาเป็ นแนวทางในการดาเนิ นการผลิ ตด้วย ขาย ดังนั้นการค้นหาและวิจยั ความ
ต้องการของลูกค้าจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ และควรใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า Quality Function Deployment
(QFD)
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2.1.5.2 การวิเคราะห์ สายธารคุณค่ า (Value Stream Analysis) หลักการการนิยามคุณค่าเป็ น
พื้ น ฐานส าคัญส าหรั บ การวิเ คราะห์ ส ายธารคุ ณค่ า ซึ่ งในการวิเ คราะห์ เ ริ่ ม ต้นด้ว ยแผนภาพ
กระบวนการ (Process Mapping) กาหนดแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการผลิต ซึ่ งในแต่ละขั้นตอน
จะมีคาถามว่า “มีคุณค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ตามทรรศนะของลูกค้าหรื อไม่” ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่มีผล
ต่อการเพิ่มคุ ณค่าของความสามารถของผลิ ตภัณฑ์หรื อคุ ณภาพ โดยทัว่ ไปจะเกี่ ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบให้เป็ นผลิตภัณฑ์ การกาจัดสิ่ งที่ไม่เกิดคุณค่าเพิม่ ในกระบวนการ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ดี
ในการเพิ่มคุณค่าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ แผนภาพกระบวนการสามารถทาได้โดยสร้างแผนภาพการ
ไหลของคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM) โดยที่ Value Stream คือกิจกรรมหรื องานทั้งหมด
(เป็ นสิ่ งที่เกิดคุณค่าเพิ่มและไม่เกิดคุณค่าเพิ่ม) ที่ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า ดังนั้น VSM คือ
การเขียนแผนภาพแสดงถึงการไหลของวัตถุดิบและข้อมูลสารสนเทศในการผลิตของกระบวนการ
ต่าง ๆ ดังรู ปที่ 2.3
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รู ปที่ 2.3 แสดงตัวอย่างแผนภาพสายธารคุณค่า (Allen etal., 2001)
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2.1.5.3 การไหล (Flow) การทาให้คุณค่าเกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง คือ การทาให้สายการผลิต
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างสม่าเสมอตลอดเวลา โดยไม่มีการขัดขวางหรื อหยุดการผลิตด้วยเหตุอนั
ใดก็ตาม ให้งานสามารถไหลไปได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นน้ าในแม่น้ า ซึ่ งแม้วา่ ระดับน้ าจะลด
ต่าลงแต่ก็ยงั ไหลอยูเ่ สมอ องค์กรต่าง ๆ ต้องการมุ่งเน้นในเรื่ องการไหลของผลิตภัณฑ์แบบรวดเร็ ว
(Rapid Product Flow) โดยการกาจัดอุปสรรคต่าง ๆ และระยะทางที่อยูร่ ะหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกับ
การทางาน ทาให้แผนผังการทางานของพนักงานและเครื่ องมือที่เกี่ยวกับการผลิตเปลี่ยนแปลงไป
การไหลของงาน (Flow) ถือว่าเป็ นหัวใจของระบบการผลิตแบบลีน และเป็ นจุดเริ่ มต้นที่
จะต้องทาให้เกิดขึ้นก่อนที่จะทาการติดตั้งระบบอื่น ๆ ของระบบการผลิตแบบลีนต่อไป การทาให้
สายการผลิตเกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) สามารถทาได้ดงั นี้ คือ
1. อย่าให้เครื่ องจักรว่างงานด้วยเหตุอนั ใดก็ตาม (Idle)
2. หากเครื่ องจักรเสี ย (Breakdown) หรื อออกนอกการควบคุม (Out of Control) ต้อง
แก้ไขให้กลับสู่ ภาวะปกติได้เร็ วที่สุด
3. การบารุ งรักษาเครื่ องจักรเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance: PM) เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งใช้
เวลาให้นอ้ ยที่สุด แม้วา่ จะอยูใ่ นแผนการผลิตก็ตาม เพราะบางกรณี ไม่สามารถควบคุมเวลานี้ได้
4. อย่าขัดจังหวะการผลิต ด้วยเหตุอนั ใดก็ตาม
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5. จัดกาลังการผลิตของแต่ละกระบวนการให้มีความสมดุลกัน (Line Balancing) ซึ่งจะ
ทาให้ไม่มีงานรอระหว่างกระบวนการ (Work in Process: WIP) หรื อเกิดคอขวดขึ้น (Bottleneck)
6. ลดปริ มาณการขนย้าย
7. ลดการเก็บงานเพื่อรอการผลิต (Waiting)
8. จัดผังโรงงาน (Line Layout) ให้เหมาะสม
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2.1.5.4 การดึง (Pull) / ทันเวลาพอดี (JIT) ในแนวคิดแบบลีน สิ นค้าคงคลังหรื อวัสดุคงคลัง
จะถู กพิจารณาเป็ นเรื่ องการสู ญเปล่า ฉะนั้นการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ที่ขายไม่ได้จะเป็ นการสู ญเปล่ า
เช่นเดียวกัน ดังนั้นการให้ลูกค้าเป็ นผูด้ ึงคุณค่าของกระบวนการ คือ การทาการผลิตเมื่อลูกค้ามีความ
ต้องการสิ นค้านั้น และผลิตแค่เพียงพอกับที่ลูกค้าต้องการ โดยหมายถึงทั้งลูกค้าภายในและภายนอก
เป็ นการผลิตที่เข้าใกล้กบั ลักษณะของการผลิตตามสั่ง (Made To Order) ไม่ใช่การผลิตเพื่อเก็บและ
รอการขาย (Made To Stock) ซึ่ งการผลิตเพื่อเก็บและรอการขายถือเป็ นความสู ญเปล่าชนิดหนึ่ งที่
เกิดขึ้นเพราะการรอคอย (Waiting) วัตถุประสงค์ของการผลิตแบบทันเวลาพอดีคือ การสร้างความ
สมดุลและความสัมพันธ์ของปริ มาณการผลิตตลอดเวลา จึงได้นา Takt Time มาใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การจัดสมดุลของการไหล โดย Takt Time นั้นเป็ นตัวคานวณมาตรฐานของคุณค่าบนความต้องการ
ของลูกค้า และเป็ นความรวดเร็ วที่กาหนดให้ในกระบวนการผลิตเพื่อทาให้ได้ตามความต้องการใน
ระบบการผลิตแบบลีน Takt Time จึงเป็ นเครื่ องมือที่เชื่ อมระหว่างการผลิตกับลูกค้า และเป็ น
ตัวกาหนดอัตราการผลิต การประเมินสภาพการผลิต การคานวณแนวทางการทางาน การพัฒนา
เส้นทางสาหรับการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งนาไปสู่ การค้นหาปัญหาและหาคาตอบที่ตอ้ งการ
ในหลักการนี้เป็ นการบอกให้ผผู้ ลิตทางานแบบย้อนหลัง (Work Backward) คือ นาความ
ต้องการของลูกค้า (Customer Requirements) มากาหนดการทางาน ไม่ใช่ทาออกไปเพื่อรอลูกค้ามา
ซื้ อ การผลิ ตต้องทาเมื่อลูกค้าต้องการจริ ง ๆ ไม่ใช่ ผลิตตามแผนการผลิตของผูผ้ ลิต (Master
Production Plan: MPS) หรื อการผลิตแบบตามการพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecast) ในการใช้
ระบบดึงให้สมบูรณ์แบบ ให้ใช้กบั ทั้งลูกค้าภายนอก (External Customer) ซึ่ งก็คือ บริ ษทั หรื อลูกค้า
ที่ซ้ื อสิ นค้าจากเรา และกับทั้งลูกค้าภายใน (Internal Customer) ซึ่ งก็คือ บุคคลหรื อหน่วยงานที่เรา
ต้องให้การสนับสนุนแก่เขาหรื อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการทางานของเรา เช่นเดียวกับแนวคิด
ของการจัดการด้านคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM)

2.1.5.5 ความสมบูรณ์ แบบ (Perfection) หลังจากที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า รู้และเข้าใจ
ในคุณค่าของสิ นค้าที่ผลิต จัดทาผังของคุณค่าและให้ลูกค้าเป็ นผูด้ ึงงานและกาหนดกิจกรรมในการ
ผลิตแล้ว ต่อมาก็คือ การพยายามเพิ่มคุณค่า (Value) ให้กบั สิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่องรวมถึง
การค้นหาความสู ญเปล่า (Waste) ให้พบและกาจัดอย่างต่อเนื่ องตลอดไป ซึ่ งก็คือแนวคิดของ
PDCA (Plan-Do–Check–Act) การทาให้ประสบความสาเร็ จได้น้ นั ได้รับผลมาจากการทางานที่มี
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ประสิ ทธิ ภาพในหลักการที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ควรเน้นโอกาสที่จะปรับปรุ งในเรื่ องของการลด
เวลา พื้นที่ ต้นทุน และการลดความผิดพลาดเกี่ ยวกับการสร้างผลผลิตและการจัดการ ซึ่ งเป็ น
ผลตอบสนองไปยังความต้องการของลูกค้า โดยทัว่ ไปองค์ประกอบ 3 ประการที่แนวคิดแบบลีน
มุ่งเน้น ได้แก่ ประการแรก บรรลุถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และกิจกรรมในกระบวนการผลิต ซึ่ ง
เป็ นกระบวนการเพิ่มคุณค่าในสายตาลูกค้า ประการที่สอง เป็ นการวางโครงสร้างระบบการไหล
อย่างต่อเนื่ อง ระบบคงคลังเป็ นศูนย์ การผลิตทันเวลาพอดี ของเสี ยเป็ นศูนย์ และประการที่สาม
ความสมบูรณ์แบบ คือ การเพิ่มคุณค่ามากที่สุดโดยการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องหรื อ Kaizen ดังนั้น
การบริ การและการดาเนินงานขั้นต่อไปควรคานึงถึงการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องที่เป็ นไปได้
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2.1.6 กุญแจสู่ ความสาเร็จสาหรับแนวคิดแบบลีน
2.1.6.1 การปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง (Continuous Improvement) เป็ นปรัชญาทางธุ รกิจที่นิยม
ใช้ในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นที่รู้จกั กันในคาว่า ไคเซ็น (Kaizen) เศรษฐกิ จญี่ปุ่นที่กา้ วหน้ามา
มากกว่า 20 ปี เพราะได้ใช้ ไคเซ็นในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องและอย่างสม่าเสมอ ทาให้
บริ หารธุ รกิ จได้ตรงเป้ าหมายและตามความส าคัญ สามารถท าให้ธุ รกิ จปรั บ ตัวตามช่ วงการ
เปลี่ ยนแปลงมากและน้อยของปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่กาหนด และเมื่อมีการพัฒนาปรับปรุ งมากขึ้น
เรื่ อย ๆ การรวบรวมกิจกรรมการปรับปรุ งเล็ก ๆ สามารถหาสาเหตุที่มาจากอิทธิ พลหลัก ซึ่ งทาให้มี
ข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันในระยะยาว
2.1.6.2 การสร้ างคุณค่ าเพิม่ (Value Creation) การสร้างคุณค่าตามแนวคิดของลีน คือ การทา
ความเข้าใจว่าอะไรคือ คุณค่า (Value) และความสู ญเปล่า (Waste/Muda) ทั้งในและนอกองค์กรที่อยู่
ในความสัมพันธ์ต่อการผลิ ต คุ ณค่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นและต้องถูกสร้างขึ้นในสายตาลูกค้าและตามที่
ลูกค้ากาหนด และมีกระบวนการที่ดาเนินไปอย่างถูกต้องโดยต้องใช้เวลาและความพยายามที่จะ
กาจัดการสู ญเปล่าออกจากกระบวนการ โดย ยาซูฮิโร โมเด็น ได้ทาการศึกษาระบบการผลิตแบบโต
โยต้า (Toyota Production System : TPS) และได้แบ่งลักษณะงานในการผลิตออกเป็ น 3 ประเภท
คือ
ก) สิ่ งที่ไม่เกิ ดคุ ณค่าเพิ่ม (Non Value Added : NVA) คือ ความสู ญเปล่าและเป็ น
กิ จกรรมที่ไม่จาเป็ นซึ่ งควรกาจัดออกไป ตัวอย่างเช่ น เวลารอคอย (Waiting Time) การสุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต (Work In Process: WIP) โดยไม่เชื่อมต่อเพื่อเข้าสู่ กระบวนการต่อไป
ในทันที การทางานหรื อกิจกรรมเดียวกันซ้ า ๆ (Double Handing)
ข) สิ่ งที่จาเป็ นต้องมีแต่ไม่เกิดคุณค่าเพิ่ม (Necessary but Non Value Added: NNVA) คือ
ความสู ญเปล่าแต่อาจจาเป็ นต้องยอมให้เกิ ดขึ้ นในกระบวนการผลิ ต ตัวอย่างเช่ น การเดิ นใน
ระยะไกลเพื่อหยิบชิ้นส่ วนหรื อวัตถุดิบ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือระหว่างการผลิต และ
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เพื่อกาจัดการทางานเช่นนี้จาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการทางานครั้งใหญ่ เช่น การวางผังโรงงาน
ในกระบวนการผลิตใหม่ซ่ ึ งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทันที
ค) สิ่ งที่เกิดคุณค่าเพิ่ม (Value Added: VA) คือ กิจกรรมที่มีคุณค่าในการดาเนินงานที่
เกี่ ย วกับ การปรั บ เปลี่ ยนกระบวนการผลิ ตตั้ง แต่ ข้ นั วัตถุ ดิบหรื อชิ้ นส่ วนใช้ใ นการผลิ ตว่า จะใช้
แรงงานหรื อเครื่ องจักรในการผลิตซึ่ งต้องใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจมากในระบบการผลิตจะเห็นได้
ว่าสิ่ งที่ทาให้เกิดคุณค่าเพิ่มและต้นทุนคือการไหล (Flow) และการดาเนินกิจกรรม (Activities) ดัง
แสดงในรู ปที่ 2.4
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รู ปที่ 2.4 แสดงคุณค่าเพิ่มจากลักษณะระบบการผลิตที่ประกอบด้วยการไหลและกิจกรรม (Feld,
2001)

2.1.6.3 การมุ้งเน้ นลูกค้ า (Customer Focus) เป็ นการให้คาปรึ กษาและค้นคว้าวิจยั ตลาดทาให้
องค์กรมีแนวทางเดียวกันตามความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ และการนามาสู่ การเชื่อมต่อ
ระหว่างการผลิตกับลูกค้าเพื่อให้ได้การบริ การที่ดีข้ ึน ซึ่ งการทาให้องค์กรมีแนวทางเดียวกันโดยการ
สร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรมการเป็ นผูน้ า (Culture Leadership Values) ซึ่ งหัวใจสาคัญของการมุ่งเน้น
ลูกค้าประกอบด้วย
ก) เสี ยงจากลูกค้า (Voice of the Customer) ช่วยในการมุ่งเน้นลูกค้าคงอยูแ่ ละกระตุน้ ให้
ทาตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เริ่ มจากการให้ความสนใจและถ่ายทอดความสัมพันธ์ระดับหน้าที่
การทางานตามโครงสร้ างขององค์กรซึ่ งเป็ นตัวขับเคลื่อนให้เกิ ดกิ จกรรมและแสดงให้เห็ นว่าทา
อย่างไร ตลอดจนการมีส่วนร่ วมแก้ไขกับอุปสรรคของหน้าที่การทางานเดิม
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ข) การจัดความต้องการลูกค้าให้มีแนวทางเดียวกัน (Customer Alignment) สาหรับ
องค์กรเป็ นแนวทางเกี่ยวกับการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ (Vision) การมุง้ เน้นที่ลูกค้าและคุณค่าต่อลูกค้า
(Customer Value) ให้ลูกค้าเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร ซึ่ งวิสัยทัศน์เป็ นการกระตุน้ พนักงานและ
องค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย
ค) ความเชื่อมโยงลูกค้าไปยังผลลัพธ์ (Linking the Customer to Results) เป็ นการสังเกต
การวัดการปรับปรุ งของเนื้ อหาสาระที่ไปยังลูกค้า ผลลัพธ์เป็ นการจัดการด้วยวิธีการและเกณฑ์การ
วัดความสัมพันธ์
เครื่ องมือที่ช่วยให้องค์กรมุ่งเน้นลูกค้าแบ่งได้ 3 ส่ วน คือ (1) การจัดหาบริ การลูกค้าโดยการ
ใช้ระบบการจัดความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) เป็ นการรับรอง
การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในธุ รกิ จ (2) การจัดการ
กระบวนการด้านคุ ณภาพ โดยการใช้ Six Sigma ลดความแปรปรวนสาหรับการปรับปรุ ง
กระบวนการ (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ Quality Function
Deployment (QFD) ที่มีการวางแผนการติดต่อสื่ อสารและเทคนิคการจัดเอกสารที่รวบรวมปั ญหา
ของกิจกรรมการดาเนิ นงานในระบบการผลิตและบริ การ มีโครงสร้างการวิเคราะห์คุณค่าต่อลูกค้า
(Customer Value) ด้านหน้าที่ของผลิตภัณฑ์และการบริ การลูกค้า
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2.2 แนวคิดทางด้ านปัจจัยทีม่ ีผล
2.2.7 แนวคิดด้ านแรงจูงใจ
2.2.7.1 ความหมายของแรงจูงใจ
ริ วรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2543 ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้วา่ แรงจูงใจเป็ น
สิ่ งเร้ าที่ ทาให้บุค คลเกิ ดความคิ ดริ เริ่ ม ควบคุ ม รักษาพฤติกรรม และการกระท า หรื อเป็ นสภาพ
ภายในซึ่ งเป็ นสาเหตุให้บุคคลมีพฤติกรรมที่ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมายบาง
ประการได้
ลัดดา กุลนานันท์, 2543 ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจคือสิ่ งเร้าที่มา
กระตุ ้น หรื อผลัก ดัน ให้ บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งออกมา เพื่ อ ที่ จ ะได้บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์หรื อตอบสนองความต้องการที่ตนเองมีอยู่ แรงจูงใจจะเป็ นกาลังใจที่จะส่ งผลทาให้
บุคคลปฏิบตั ิภาระหน้าที่ให้สาเร็ จตามที่องค์กรกาหนดไว้
ดวงพร หุ ตะเสวี, 2544 ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจเป็ นสภาวะที่
กระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเกิดจากสิ่ งที่อยูภ่ ายใน เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่
วางไว้โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้
สรุ ปได้วา่ แรงจูงใจ หมายถึง สิ่ งเร้าจากภายใน สิ่ งจูงใจ หรื อสิ่ งโน้มน้าวใจให้บุคคล
เกิ ดพฤติ กรรม เกิ ดความคิ ด ความเชื่ อมัน่ และความมานะพยายามที่จะกระทา และคงไว้ซ่ ึ ง การ
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กระท านั้นๆ เพื่ อจะบรรลุ เป้ าหมายหรื อวัตถุ ป ระสงค์ใดวัตถุ ประสงค์หนึ่ งตามที่ตวั บุ คคลหรื อ
องค์การได้ต้ งั ไว้
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2.2.7.2 มูลเหตุจูงใจในการทางาน
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (ม.ป.ป) กล่าวว่า การทางานของแต่ละคนย่อมขึ้นอยู่กบั
มูลเหตุจูงในที่เป็ นแรงกระตุน้ ให้คนแต่ละคนทางาน ผลงานจะดีหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ
ต่อไปนี้
1. สิ่ งแวดล้อมในการทางาน เช่น สถานที่ แสงสว่าง ระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานที่ทางาน
บรรยาการในการทางาน เป็ นต้น
2. เศรษฐกิ จ เป็ นผลตอบแทนจากการทางาน ได้แก่ ค้าจ้าง ค่าแรง เงินเดือน โบนัส ค่า
สมนาคุณ ค่าตอบแทน รวมทั้งฐานะทางครอบครัว รายจ่ายของครอบครัวมีผลต่อการ
ทางาน
3. ฐานะทางสังคม เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานและสังคม ตาแหน่งงาน หน้าที่การงานของคน
ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม ก็จะทาให้บุคคลนั้นเกิดความภูมิใจ มีความรับผิดชอบ
มากขึ้น
4. เจตคติต่องาน ความรู ้ สึกว่างานนั้นเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า เป็ นการรับผิดชอบต่อสังคม จะ
ก่ อให้เกิ ดประโยชน์แค่ตนเองและสังคม บุคคลนั้นย่อมจะรักงาน นอกจากนี้ ความ
ถนัด ความสนใจ ความเอาใจใส่ ก็มีผลต่อการทางานเป็ นอย่างมาก
5. ความมีอิสระในการทางาน ความสามาถใช้ความรู้ ความสามารถได้เต็มที่โดยไม่ตอ้ งมี
ใครมาบังคับบัญชา ไม่ได้รับการบีบบังคับจากผูอ้ ื่น มีอิสระในการทางาน เป็ นมูลเหตุ
จูงใจให้คนตั้งใจทางาน และมีความสุ ญในการทางานด้วย
2.2.7.3 เทคนิคการจูงใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2545 กล่าวว่า การศึกษาทฤษฎีการจูงใจจะทาให้ทราบ
ถึ ง เทคนิ ค การจู ง ใจต่ า งๆ ที่ ผู ้บ ริ หารสามารถเลื อ กน าไปใช้ ไ ด้ ในขณะที่ ก ารจู ง ใจมี ค วาม
สลับซับซ้อนและไม่มีคาตอบที่ดีที่สุดเพียงคาตอบเดียว เทคนิคการจูงใจที่สาคัญประกอบด้วย เงิน
การมีส่วนร่ วม และคุณภาพชีวติ การทางาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เงิน (Money) จากทฤษฎีของการให้รางวัลและการลงโทษ เงินเป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่
สาคัญ โดยอยู่ในรู ป ของเงิ นเดื อน ค่ าจ้างต่ อหน่ วย ตลอดจนโบนัส ประกันและสิ่ งอื่ นๆ ที่ มอบ
ให้กบั พนักงาน นักวิชาการบางคนระบุวา่ เงินมีความหมายมากกว่ามูลค่าในรู ปตัวเงิน กล่าวคือ เงิน
จะหมายถึง สถานะและอานาจ นักเศรษฐศาสตร์ และผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ได้ใช้เงินเป็ นสิ่ งกระตุน้ แต่
นักวิทยาศาสตร์ และนักพฤติกรรมศาสตร์มองว่าเงินมีความสาคัญน้อยกว่า
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2. การมีส่วนร่ วม (Participation) เป็ นเทคนิคซึ่ งเป็ นผลมาจากทฤษฎีการจูง ใจและ
การวิจยั การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิงานของบุคคลจะมีความรู้ท้ งั ในด้านปั ญหาและ
ผลลัพธ์ การมีส่วนร่ วมที่ถูกต้องจะเป็ นทั้งการจูงใจและความรู้ที่มีคุณภาพสาหรับความสาเร็ จของ
ธุ รกิจ
การมี ส่วนร่ วมจะรวมถึ งการยอมรับ เป็ นการทาให้คนรู้ สึกถึ งความสาเร็ จ การมี
ส่ วนร่ วมไม่ได้หมายความว่าจะทาให้บริ หารมีอานาจน้อยลง แต่การกระตุน้ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามี
ส่ วนร่ วมจะช่ วยให้ผบู ้ ริ หารต้องรับฟั งความคิดอย่างระมัดระวัง และสิ่ งสาคัญก็คือ ผูบ้ ริ หารต้อง
ตัดสิ นใจด้วยตัวเอง
3. คุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of working life) เป็ นคุณภาพโดยรวมจาก
ประสบการณ์ของมนุ ษย์ที่ทางาน ทั้งนี้ บริ ษทั จะต้องจัดโปรแกรม ซึ่ งออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศ
ในสถานที่ ท างานและกระตุ ้นความเป็ นอยู่ที่ ดี ข องพนัก งาน หรื อเป็ นการศึ ก ษาระบบเพื่อ การ
ออกแบบงานและพัฒนาในขอบเขตการทางานประกอบด้วยระบบเทคนิ คสังคมในการจัดการ ซึ่ ง
เป็ นแนวคิดการจูงใจที่น่าสนใจที่สุด คุณภาพชี วิตในการทางานไม่ใช่ แนวคิดในการเพิ่มหน้าที่ใน
งานแต่เป็ นเครื อข่ายการประสานงานระหว่างจิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาองค์กรและสังคมวิทยา
วิศวกรรม อุตสาหกรรม ทฤษฎีองค์กร ทฤษฎีการพัฒนาองค์กร ทฤษฎีการจู งใจ ทฤษฎีความเป็ น
ผูน้ า และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงานในองค์กร
2.2.8 แนวคิดด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
2.2.8.1 ความหมายของความรู้ (Knowledge)
อนันต์ ศรี โสภา, 2525 กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง ความจาในสิ่ งที่เคยประสบมา และ
ได้กล่าวถึงรายละเอียดของความรู ้ความเข้าใจ ไว้ดงั นี้
ความรู้ หมายถึง ความสามารถในทางพุทธิ ปัญญา ประกอบด้วยความรู้ความสามารถ
และทักษะต่างๆ ทางสมอง แบ่งเป็ น 6 ขั้น ซึ่ งเรี ยกจากพฤติกรรมที่ง่ายไปหาพฤติกรรมที่ยาก
ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ (knowledge) หมายถึง ความจาในสิ่ งที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
1.1 ความรู ้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะ
- ความรู ้เกี่ยวกับความหมายของคาต่างๆ
- ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ซึ่ งได้แก่เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ แหล่งกาเนิด ฯลฯ
1.2 ความรู ้เกี่ยวกับวิธีและการดาเนินงานที่เกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดยเฉพาะ
- ความรู ้เกี่ยวกับลักษณะแบบแผนต่างๆ
- ความรู ้เกี่ยวกับแนวโน้มและการจัดลาดับ
- ความรู ้เกี่ยวกับการจาแนกและแบ่งประเภทสิ่ งของต่างๆ
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- ความรู ้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการดาเนินงานของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
1.3 ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การรวบรวมแนวคิ ด และโครงสร้ า งของสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง
โดยเฉพาะ
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- ความรู ้เกี่ยวกับกฎ และการใช้กฎนี้ในการบรรยายคุณค่าหรื อคาพยากรณ์หรื อ
ตีความหมายของสิ่ งที่เราสังเกตเห็น
- ความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง
2. ความเข้าใจ (comprehension) หมายถึง การเข้าใจความหมายของสิ่ งนั้น
2.1 การแปล (การแปลจากแบบหนึ่งไปสู่ แบบหนึ่ ง โดยรักษาความหมายไว้อย่าง
ถูกต้อง)
2.2 การตีความหมาย (การอธิบาย หรื อเรี ยบเรี ยงเนื้อหานั้นเสี ยใหม่ให้เข้าใจง่าย)
2.3 การขยายความ (การขยายความหมายของข้อมูลที่มีอยูใ่ ห้ไกลไปกว่าเดิม)
3. การนาไปใช้ (application) หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ไปใช้ นี้ กล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ การแก้ปัญหานัน่ เอง
4. การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึง การแยกเรื่ องราวออกเป็ นส่ วนย่อยๆ
4.1 การวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ
4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบนั้น
4.3 การวิเคราะห์หลักหรื อวิธีการรวบรวมส่ วนประกอบต่างๆ เหล่านั้น
5. การสังเคราะห์ (synthesis) หมายถึง การรวมส่ วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน
5.1 การกระทาที่ให้ผอู้ ื่นเข้าใจความหมาย
5.2 การกระทาที่เกี่ยวกับแผนงาน หรื อข้อเสนอตามวิธีการต่างๆ
5.3 การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่า งส่ วนประกอบต่า งๆ อาทิเช่ น การมี
ส่ วนประกอบเหล่านั้นรวมกันได้ โดยอาศัยความสัมพันธ์อะไรที่สาคัญ

ชม ภูมิภาค, 2526 ความรู้ประกอบด้วยสื่ อต่างๆ ดังนี้ คือ
1. ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งเฉพาะ (knowledge of specifies) เป็ นการสิ่ งต่างๆ อย่างโดด
เดี่ยว เป็ นการเชื่อมโยงของสัญลักษณ์กบั สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม เป็ นรากฐานของการสร้างความคิดที่เป็ น
นามธรรม
2. ความรู ้เกี่ยวกับความหมายของความรู้ (knowledge of terminology) เป็ นความรู้
เกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์ของศัพท์ต่างๆ เป็ นข้อความหรื อศัพท์ทางเทคนิค
3. ความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ งโดยเฉพาะ เช่น ความรู้เกี่ยวกับชื่อของบุคคล สถานที่
เหตุการณ์ เวลา

22

PU

D

4. ความรู ้ เกี่ ยวกับวิถีทางในการจัดการเกี่ ยวกับสิ่ งเฉพาะ เช่ น ความรู้ในการจัด
ระเบียบการศึกษา การวิจารณ์ รวมถึงวิธีการสื บสวน มาตรฐานในการตัดสิ นความเป็ นจริ ง ระหว่าง
สิ่ งที่รูปธรรมกับนามธรรม
5. ความรู ้ในระเบียบแบบแผนกลุ่ม (knowledge of conventions) เป็ นสิ่ งกาหนด
เอาไว้โดยข้อตกลงของกลุ่ม ของวงอาชีพ
6. ความรู ้ เกี่ ยวกับแนวโน้มหรื อเหตุการณ์ตามลาดับ ต่อเนื่ องเป็ นความรู้เกี่ ยวกับ
กระบวนการ
7. ความรู ้เกี่ยวการจัดแยกประเภท
8. ความรู ้เกี่ยวกับเกณฑ์ (criteria)
9. ความรู ้ เกี่ ยวกับ วิธี การ (methodology) เช่ น ความรู้ เกี่ ย วกับวิธีก ารทาง
วิทยาศาสตร์
10. ความรู ้เกี่ยวกับนามธรรมของวิชาการด้านต่างๆ ด้านใดด้านหนึ่ง ส่ วนมากเป็ น
ทฤษฎีกฎเกณฑ์ เป็ นระดับสู งสุ ดของนามธรรม (abstraction)
11. ความรู ้เกี่ยวกับหลักการและสรุ ป
12. ความรู ้ เกี่ ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง (theories and structure) เป็ นการรวม
หลักการหรื อการสรุ ปที่เกี่ยวพันกันเป็ นระบบ

2.2.8.2 แหล่ งทีม่ าของความรู้
จิตรา วสุ วานิช, 2528 แหล่งที่มาของความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 แหล่ง คือ
1. ความรู้ที่พระเจ้าเป็ นผูใ้ ห้ (revealed knowledge) เป็ นความรู้อมตะเป็ นที่เชื่อกันว่า
ความรู ้ประเภทนี้ จะทาให้คนเป็ นนักปราชญ์ ได้แก่ ความรู้ที่ได้จากคาสอนของศาสนาต่างๆ ซึ่ งเป็ น
ที่ยอมรับว่าเป็ นจริ งเพราะความเชื่อ ใครไม่สามารถดัดแปลงได้
2. ความรู้ที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ (authoritative knowledge) เช่น หนังสื อพจนานุกรม การ
วิจยั เป็ นต้น
3. ความรู ้ที่เกิดจากการหยัง่ รู้ (intuitive knowledge) เป็ นความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
และรู ้สึกว่ารู ้ดว้ ยตนเอง ที่ไม่รู้วา่ ได้มาได้อย่างไร รู้แต่วา่ ได้คน้ พบสิ่ งที่เรากาลังค้นหาอยูเ่ ป็ นความรู้
ที่ทดสอบได้ดว้ ยการพิจารณาเหตุผล
4. ความรู้ที่ได้จากการคิดหาเหตุผล (rational knowledge) เป็ นความรู้ที่แสดงความเป็ น
จริ งอยูใ่ นตนเอง ปั จจัยที่ทาให้การคิดเหตุผลไม่ถูกต้อง คือ ความลาเอียง ความสนใจและความชอบ
5. ความรู้ที่ได้จากประสาทสัมผัส (empirical knowledge) ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การ
ได้จบั ต้อง การสังเกต
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ระดับความรู้
ความรู ้แบ่งเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
1. ความรู้ระดับต่า ได้แก่ ความรู้อนั เกิดจากการเดาหรื อภาพลวงตาทางประสาทสัมผัส
2. ความรู้ระดับธรรมดา ได้แก่ ความรู้ทางประสาทหรื อความเชื่อที่สูงกว่าแต่ยงั ไม่
แน่นอนเป็ นเพียงขั้นอาจเป็ นไปได้
3. ระดับสมมติฐาน ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากความคิด หรื อความเข้าใจ ซึ่ งไม่ได้เกิดจาก
ประสาทสัมผัส เช่น ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ความรู้ข้ นั นี้ ถือว่าเป็ นขั้นสมมติฐาน เพราะเกิดหรื อ
มโนภาพที่เป็ นเอกภาพ
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2.2.8.3 ความหมายของความเข้ าใจ (Comprehension)
ทิตยา สุ วรรณะชฎ, 2517 กล่าวถึงความหมายอย่างกว้างๆ ของความเข้าใจนั้น เป็ น
ขั้นตอนที่ ถดั มาจากการเกิ ด ความรู้ โดยรวมถึ งความหมายในระดับของการทาความเข้าใจจึง
เกี่ ยวกับการตีความ การแปลความหมายและการคาดคะเนด้วย โดยขั้นตอนนี้จะมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกันมาทาให้พฤติกรรมของความรู้และความเข้าใจเป็ นสิ่ งที่แยกออกจากกันได้ยากเพราะ
มักเกิดขึ้นควบคู่กนั ไป ดังนั้นจากที่กล่าวมาจึงสามารถสรุ ปได้วา่ ความรู้เป็ นขั้นตอนของพฤติกรรม
ที่เน้นความจาโดยขั้นแรกของการเรี ยนรู้และการรับรู้โดยอาศัยการอ่าน การฟัง การจดจา และการ
ระลึกได้ ซึ่ งขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่ไม่ยงุ่ ยากนัก ส่ วนความเข้าใจ เป็ นขั้นถัดมาจากความรู้ โดยเมื่อ
มีความรู้แล้วจะมีการตีความ แปลความและการสรุ ปความ ซึ่งโดยปรกติแล้ว ความรู้ความเข้าใจ เป็ น
พฤติกรรมที่ต่อเนื่องกัน และเป็ นขั้นตอนแรกของการเกิดทัศนคตินนั่ เอง

ประภาเพ็ญ สุ วรรณ, 2520 ให้ความหมายของคาว่า ความเข้าใจ (comprehension) เป็ น
ขั้นตอนต่อจากความรู ้ (knowledge) ขั้นตอนนี้ จะต้องใช้ความสามารถทางสมองและทักษะที่สูงขึ้น
จนถึงระดับการสื่ อความหมาย ซึ่ งมักเกิ ดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้รับทราบข่าวสารต่างๆ แล้วความ
เข้าใจนี้เองอาจจะแสดงออกในรู ปของทักษะ หรื อความ สามารถต่อไปนี้
1. การแปล (translation) หมายความว่า ความสามารถเขียน บรรยายเกี่ยวกับข่าวสารนั้น
โดยใช้คาพูดของตนเอง ซึ่ งออกมาในรู ปแบบที่แตกต่างจากเดิม หรื อออกมาในภาษาอื่น แต่
ความหมายยังเหมือนเดิม
2. การให้ความหมาย (interpretation) หมายถึง การให้ความหมายต่อสิ่ งต่างๆ หรื อ
ข่าวสารต่างๆ ซึ่ งออกมาในรู ปของความคิดเห็นข้อสรุ ปตามที่บุคคลนั้นเข้าใจสรุ ปได้วา่ ความเข้าใจ
หมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ ความจา ไปดัดแปลงปรับปรุ งเพื่อให้สามารถจับใจความ
อธิบาย แยกแยะ จัดลาดับ หรื อเปรี ยบเทียบข้อเท็จจริ งต่างๆ ได้
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2.2.9 แนวคิดด้ านทัศนคติ
2.2.9.1 ความหมายของทัศนคติ
คาว่า ทัศนคติ มาจากภาษาอังกฤษว่า Attitude ซึ่ งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า
Aptus แปลว่า ความโน้มเอียง หรื อความเหมาะสม
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Thurstone, 1969 ได้ก ล่ า วว่า ทัศ นคติ เป็ นผลรวมทั้ง หมดของมนุ ษ ย์เกี่ ย วกับ
ความรู ้สึกอคติ ความคิด ความกลัว ต่อบางสิ่ งบางอย่าง การแสดงออกทางการพูดเป็ นความคิด และ
ความคิดนี้เป็ นสัญลักษณ์ของทัศนคติ ถ้าจะวัดทัศนคติก็ทาได้โดย วัดความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ ง
ต่างๆ ทัศนคติเป็ นระดับของความมากน้อยของความรู้สึกในด้านบวกและด้านลบที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งซึ่ ง
อาจเป็ นอะไรได้หลายอย่าง เป็ นต้นว่า สิ่ งของ บุคคล บทความ องค์การ ความคิด ฯลฯ ความรู้สึก
เหล่านี้ ผูร้ ู ้สึกสามารถบอกความแตกต่างว่าเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย
Gordon W. Allport, 1985 กล่าวว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาวะของความพร้อมทางด้าน
จิ ต ซึ่ งเกิ ดจากประสบการณ์ สภาวะความพร้ อมนี้ จะเป็ นแรงที่ กาหนดทิศทางของปฏิ กิ ริยาของ
บุคคลที่จะมีต่อบุคคล สิ่ งของหรื อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทัศนคติหรื อความรู้สึก ความคิดเห็น
ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิตนของบุคคล

PU

Crutchfield, 1962 กล่าวว่า ทัศนคติเป็ นผลรวมของกระบวนการที่ส่งให้เกิดพลังจูงใจ
อารมณ์ การรับรู ้ และกระบวนการเรี ยนรู้ การเข้าใจ เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคล
สุ ชา จันทร์ เอม, 2524 ให้คานิยามว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึก หรื อทีท่าของบุคคล
ที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรื อสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึกหรื อท่าทีน้ ีจะเป็ นไปในทางานที่พึงพอใจ
หรื อไม่พึงพอใจ

2.2.9.2 องค์ ประกอบของทัศนคติ
ทัศนคติประกอบด้วย
1. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ ง รู ้ วาการศึกษาเล่าเรี ยนทาให้มีความรู้ และเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชี พในภายภาคน
หน้า
2. องค์ป ระกอบทางด้า นความรู้ สึ ก (Affective) เป็ นองค์ป ระกอบที่ ต่อ เนื่ อ งจาก
องค์ประกอบที่หนึ่ ง คือ เมื่อมีความรู้สึกแล้วก็จะเกิ ดความรู้สึกต่อสิ่ งนั้นๆ เช่ น การเห็นประโยชน์
และการเห็ นคุ ณ ค่ า ของการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น แสดงว่า มี ค วามรู้ สึ ก ด้า นบวกต่ อการเรี ย น ก็ จะเกิ ด
ความรู้สึกพอใจและสนในที่จะเรี ยน
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3. องค์ประกอบด้านการกระทา (Psychomotor) เมื่อเกิด สององค์ประกอบแรก เช่น รับรู้
และเข้าใจว่าการศึกษาเล่าเรี ยนเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ เกิดความรู้สึกพอใจ สนใจที่จะเรี ยนแล้วก็จะทา
ให้เกิ ดความพร้ อมทางการกระท า เช่ น มาเรี ย นสม่ า เสมอ ตั้ง ใจฟั ง เวลาครู ส อน มี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรี ยน การสอน และหมัน่ ศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม
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2.2.9.3 ลักษณะทีส่ าคัญของทัศนคติ
1. ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่เกิดจากการเรี ยนรู้หรื อประสบการณ์ของแต่ละคน มิใช่เป็ นสิ่ งติดตัว
มาแต่กาเนิด
2. ทัศนคติที่เป็ นสภาพจิตใจที่มีอิทธิพลต่อการคิดและการกระทาของบุคคลเป็ นอันมาก
3. ทัศนคติเป็ นสภาพจิตใจที่มีความถาวรพอสมควร ทั้งนี้ เนื่ องจากบุคคลแต่ละบุคคล
ต่างก็ได้รับประสบการณ์และผ่านการเรี ยนรู้มามาก อย่างไรก็ตามทัศนคติก็อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้อนั เนื่องมาจากอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมต่างๆ
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2.2.9.4 แหล่งทีม่ าของทัศนคติ
ทัศนคติน้ นั เป็ นสิ่ งที่เกิดจากการเรี ยนรู้ (Learning) จากแหล่างต่างๆ ที่สาคัญดังนี้
1. ประสบการณ์ เฉพาะอย่าง (Specific Experiences) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะ
อย่ า ง ต่ อ สิ่ ง ใดในทางที่ ดี ห รื อ ไม่ ดี จะท าให้ เ ขาเกิ ด ทัศ นคติ ต่ อ สิ่ ง นั้ น ไปตามทิ ศ ทางที่ เ คยมี
ประสบการณ์มาก่อน
2. การติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่นๆ (Communication) การได้ติดต่อสื่ อสารกับบุคคลื่น
จะทาให้เกิดทัศนคติจากการรับรู ้ข่าวสารต่างๆ จากผูอ้ ื่นได้
3. สิ่ งที่เป็ นแบบอย่าง (Model) การเลียนแบบผูอ้ ื่น ทาให้เกิดทัศนคติข้ ึนโดยในขั้นแรก
เมื่ อมี เหตุ การณ์ บางอย่าง บุ คคลจะสังเกตว่าบุคคลอื่นปฏิ บตั ิอย่างไร ขั้นต่อไปบุคคลนั้นจะแปล
ความหมายของการปฏิบตั ิน้ นั ในรู ปของทัศนคติ
4. ความเกี่ ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างของบุคคล
เกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรี ยน หรื อหน่วยงาน เป็ นต้น
เมื่อพิจารณาจากแหล่งที่มาของทัศนคติดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ องค์ประกอบที่จะเป็ นตัว
เชื่อมโยงที่จะทาให้มนุษย์เกิดทัศนคติต่อสิ่ งต่างๆ ก็คือ การติดต่อสื่ อสาร ทั้งนี้เพราะว่าไม่วา่ ทัศนคติ
จะเกิ ดจากประสบการเฉพาะอย่าง การติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่น สิ่ งที่เป็ นแบบอย่าง หรื อความ
เกี่ยวข้องกับสถาบัน ก็มกั จะมีการติดต่อสื่ อสารแทรกอยู่เสมอ จึงอาจกล่าวได้วา่ การติดต่อสื่ อสาร
เป็ นกิจกรรมที่สาคัญอย่างมาก ที่มีผลทาให้บุคคลเกิดทัศนคติต่อสิ่ งต่างๆ ขึ้นได้
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2.2.10 แนวคิดด้ านการมีส่วนร่ วม
2.2.10.1 ความหมายของการมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วมเป็ นพฤติกรรมที่ประชาชน หรื อ คนที่อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้พฒั นาความรู้
ความสามารถ โดยแสดงออกในรู ปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม และสังคม ซึ่ งการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนระบบสังคมนั้นจะต้องเกิดจาก
แนวความคิดหลายๆ ด้าน เพื่อความเข้าใจในการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมให้ดีข้ ึน จึงได้ศึกษา
แนวความคิดในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วม ดังนี้
สานักงานแรงงานระหว่างชาติ (International Labor Office. 1971 :7) ได้ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่ วมไว้วา่ การมีส่วนร่ วม หมายถึง ความร่ วมมือ หรื อการมีส่วนในบางสิ่ งบางอย่างซึ่ ง
รวมถึงความรับผิดชอบด้วย
William W. Reeder, 1974 ให้ความหมายของ การมีส่วนร่ วมไว้วา่ การมีส่วนร่ วม หมายถึง
การมีส่วนร่ วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่ งรวมถึงการมีส่วนร่ วมของปั จเจกบุคคลและการมี
ส่ วนร่ วมของกลุ่มด้วย
วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน, 2531 กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชน หมายถึง การเข้าร่ วม
อย่างแข็งขัน และอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกขั้นตอนของโครงการ หรื องาน
พัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่ วมในอานาจการตัดสิ นใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
การมีส่วนร่ วมจะเป็ นเครื่ องประกันว่าสิ่ งที่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต้องการมากที่สุดนั้น จักต้องได้รับ
การตอบสนอง และทาให้มีความเป็ นไปได้มากขึ้น สิ่ งที่ทาไปนั้นจะตรงกับความต้องการแท้จริ ง
และมัน่ ใจมากขึ้ นว่า ผูเ้ ข้าร่ วมทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอกัน และผูม้ ีส่ วนร่ วมจะต้องมี
ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของโครงการนั้นด้วย และยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความรู้สึกเป็ นเจ้าของนี้ เองที่
ทาให้การมีส่วนร่ วมแตกต่างจากความร่ วมมือ และการมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
พัฒนา อันได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา และการจัดลาดับ
ความสาคัญของปั ญหา การเลือกวิธีและการวางแผนในการแก้ปัญหา การดาเนินงานตามแผน การ
ติดตามและประเมินผล จึงจะถือได้วา่ ประชาชนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง
Cohen and Uphoff, 1980 ได้แบ่งชนิดของการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 ชนิด คือ
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริ เริ่ มตัดสิ นใจ ดาเนินการ
ตัดสิ นใจ และตัดสิ นใจปฏิบตั ิการ
2. การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริ หาร
และการประสานความร่ วมมือ
3. การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ ผล ประโยชน์
ทางด้านสังคม หรื อผลประโยชน์ส่วนบุคคล
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4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
2.2.10.2 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการมีส่วนร่ วม
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, 2527 กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ
1. มีความเกี่ยวข้องทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ และด้านการงาน
2. มี การประสานงานเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของกลุ่ม และมีการติดต่อสื่ อสารทัว่ ไป
ระหว่างบุคคลในกลุ่มนั้น
3. มีความรับผิดชอบร่ วมกับกลุ่มทั้งในด้านความสาเร็ จ และความล้มเหลวเป็ นความรู้สึกที่
ผูกพันกับการทางานและการเชื่อถือไว้วางใจ
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Rogers and Shoemaker, 1971 ได้กล่าวถึงปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในเรื่ องของอัตรา
การยอมรับ คือ
1. แบบของการตัดสิ นใจยอมรับวิทยาการใหม่
2. ช่องทางของการสื่ อสาร ความรู้ที่ใช้เป็ นการเผยแพร่ กระจายวิทยาการใหม่ ซึ่ งมีหน้าที่
ต่างๆ กัน ในกระบวนการตัดสิ นใจของผูย้ อมรับวิทยาการใหม่
3. ลักษณะธรรมชาติของระบบสังคม
4. ความเพียรพยายามจองผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการแพร่ กระจายวิทยาการใหม่ที่มีผลต่อ
การยอมรับ
สาหรับช่องทางการสื่ อสารความรู้ ประกอบด้วยกระบวนการของผูส้ ่ งสารหรื อแหล่งกาเนิด
สาร ช่องทางการสื่ อสารและผูร้ ับสาร ช่องทางการสื่ อสารเป็ นวิธีการที่ ผูส้ ่ งข่าวนาข่าวสารไปยัง
ผูร้ ับสาร ซึ่งแยกออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. ช่องทางสื่ อสารมวลชน เป็ นวิธีการถ่ายทอดข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสื่ อสารมวลชน เช่น
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และสิ่ งพิมพ์อื่นๆ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น
2. ช่องทางสื่ อสารระหว่างบุคคล เป็ นการติดต่อระหว่างบุคคลเพื่อถ่ายทอดข่าวสารระหว่าง
ผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร ดังนั้นจึงนับได้วา่ ข่าวสารเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดอันหนึ่ งเป็ นบ่อเกิดแห่ งความรู้ท้ งั
มวล จากแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยการมีส่วนร่ วมดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่ทาให้เกิ ด
การมีส่วนร่ วม คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ลักษณะ
การทางาน และปั จจัยด้านสังคม ได้แก่ การยอมรับต่อการดาเนินการในกิ จกรรมนั้นๆ การรับรู้
ข่าวสาร การได้รับการอบรม และการมีความรู้ความเข้าในในโครงการนั้นๆ
2.2.10.3 การวัดการมีส่วนร่ วม
ปกรณ์ ปรี ยากร, 2530 ได้เสนอเครื่ องมือชี้วดั ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนทาง
สังคม โดยได้กาหนดระดับความสาคัญของการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสมาชิกในองค์กรไว้ ดังนี้
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การมีความสนใจและเข้าร่ วมประชุ ม การให้การสนับสนุนช่วยเหลือ การเป็ นสมาชิกและกรรมการ
และการเป็ นเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ จะดูจากลักษณะต่างๆ ที่แสดงออก คือ การเป็ นสมาชิกกลุ่ม การเข้าร่ วมในกิจกรรม
ต่างๆ การบริ จาคเงินทอง วัสดุสิ่งของ และการเสี ยสละเวลาแรงงาน เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการ
และเป็ นผูด้ าเนิ นการในกิ จกรรมนั้นโดยตรง พร้ อมทั้งการพิจารณาความถี่ ของการกระท าซึ่ ง
แสดงออกโดยการร่ วมกระทาที่บ่อยครั้ง และมีระยะเวลาของการกระทากิจกรรมที่ยาวนาน รวมถึง
คุณภาพของการเข้าร่ วมซึ่ งพิจารณาได้จากผลกระทบของการกระทา เช่ น ความรับผิดชอบ การ
ตัดสิ นใจ การเปิ ดกว้างยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของคนอื่น
แสงเทียน อัจจิมางกูร, 2537 ได้กาหนดการมีส่วนร่ วม โดยกล่าวถึงมิติของการมีส่วนร่ วม
คือ
1. ลักษณะของการมีส่วนร่ วมที่เกิดขึ้นอาจจาแนกออกเป็ น
1.1 การมีส่วนร่ วมเกิดขึ้นจากเบื้องบนหรื อเบื้องล่าง
1.2 การจูงใจให้มีส่วนร่ วมเกิดขึ้นโดยสมัครใจหรื อบังคับ
1.3 แบบแผนขององค์กรซึ่ งมีผลต่อการมีส่วนร่ วม กล่าวคือ บุคคลที่เป็ นสมาชิกกลุ่มเข้า
ไปมี ส่ ว นในฐานะสมาชิ ก กลุ่ ม ที่ มี ผู้น าบทบาทมาก และใช้อ งค์ก รให้ เ ป็ นประโยชน์ ต าม
วัตถุประสงค์ส่วนตัว
1.4 ช่องทางการมีส่วนร่ วมที่เกิดขึ้น
1.4.1 การมีส่วนร่ วมโดยมีเอกชนแต่ละกลุ่มหรื อผ่านกลุ่ม
1.4.2 การมีส่วนร่ วมโดยตรงหรื อโดยอ้อม (ผ่านตัวแทน)
1.4.3 การมีส่วนร่ วมอย่างเป็ นการและไม่เป็ นทางการ
1.5 ระยะเวลา ความต่อเนื่องของกิจกรรม
1.6 ขอบข่ายกิจกรรมควบคุมขนาดไหน
1.7 อานาจของการตัดสิ นใจมีส่วนร่ วม
2. ภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วม
2.1 ปั จจัยทางกายภาพและชีวภาพ เช่น ฤดูอนั ยาวนานทาให้ไม่สามารถไปร่ วมประชุมได้
ตลอดปี หรื ออาจเป็ นเพราะเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก อยูไ่ กล ที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์เท่าเขตที่ลุ่ม ทา
ให้ไม่มีเวลาอุทิศให้การประชุมมากนัก
2.2 ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เงื่อนงาการเช่าที่ดิน อาจทาให้เกษตรกรผูเ้ ช่าที่ทากินต้อง
ผูกมัดอยูก่ บั เจ้าของที่ดินทากิน ซึ่ งไม่ชอบการตั้งสหกรณ์ข้ ึนมาก็ได้
2.3 ปั จจัยทางด้านการเมืองขึ้นกับระบอบการปกครองส่ วนท้องถิ่น ว่าจะยินยอมให้คนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในกิจกรรมมากน้อยเพียงใด
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2.4 ปัจจัยทางสังคม ชาวไร่ ชาวนาอาจมีที่ดินโดดเดี่ยวห่ างไกลกัน ทาให้การรวมตัวกันทา
ได้ยาก
2.5 ปั จจัยทางวัฒนธรรม ในชุมชนอาจเป็ นค่านิยมหรื อทัศนคติต่างๆ ต่อกลุ่มหรื อทางาน
ร่ วมกัน
2.6 ปั จจัยทางด้านประวัติศาสตร์ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างชนบทกับศูนย์กลาง
ระดับชาติ หรื ออาจเป็ นประสบการณ์ที่ชนบทได้เกี่ยวข้องกับรัฐในการพัฒนาชนบท
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2.2.11 แนวคิดด้ านการฝึ กอบรม
2.2.11.1 วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมเป็ นการปรับปรุ งสมรรถนะของบุคคลให้มีมากขึ้นสู งขึ้น มีพฤติกรรม
ที่มี ม าตรฐาน ที่ จาเป็ นส าหรับ งาน ซึ่ งการฝึ กอบรมทุ ก ครั้ งจะต้องยึดถื อวัตถุ ป ระสงค์หรื อ
จุดมุ่งหมายของการฝึ กอบรมเป็ นหลัก และการจัดการฝึ กอบรมนั้น อาจจะจัดเป็ นรายบุคคล หรื อ
เป็ นกลุ่มก็ได้มีนกั วิชาการได้อธิ บายถึงวัตถุประสงค์การฝึ กอบรม ดังนี้
พัฒนา สุ ขประเสริ ฐ, 2540 ได้อธิ บายวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม ออกเป็ น 3 ประเด็น
ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ (Knowledge) การเพิ่มพูนความรู้หรื อเสริ มสติปัญญา ปรับปรุ งแก้ไข
ความรอบครอบเพื่อการปฏิ บตั ิงานของแต่ละบุคคลในแต่ละระดับ เกี่ ยวกับความเข้าใจกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับ หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน/บุคคล ทาให้มีความรู้คือรู้วา่ สิ่ งนั้นเป็ น
อะไร และสามารถจดจาไว้ได้ สามารถอธิ บายและขยายความได้อย่างถูกต้องและ แจ่มชัด สามารถ
นาสิ่ งที่รู้ไปใช้ในสถานการณ์จริ งได้
2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ (Skills) การพัฒนาทักษะความชานาญ เป็ นจุดมุ่งหมายของการ
ฝึ กอบรมและการพัฒนามาช้านาน รวมถึ งตั้งแต่การจัดลาดับความสาคัญของงาน การแก้ไ ข
สถานการณ์เฉพาะหน้า การเพิ่มความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจ ทาให้สามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่าง
ถูกต้องและคล่องตัวจนมีความเชื่ อมัน่ ว่าจะสามารถทาได้เองในสถานการณ์จริ งของท้องถิ่ น และ
ความพร้อมของตน
3. การเปลี่ ยนแปลงเจตคติ (Attitude) เมื่อสร้ างเจตคติที่ดีที่เหมาะสมแก่ ผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมทาให้มีกาลังใจหรื อขวัญที่ดีในการทางาน สามารถทางานของตนได้ดว้ ยความยินดีและ
พอใจและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดว้ ยความสบายใจ
สมคิด บางโม, 2542 ได้จาแนกวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมไว้ 3 ประเภทใหญ่ดงั นี้
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ้เป็ นพื้นฐานในการนาไปสู่ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะได้ดี
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2. เพื่อเพิ่มทักษะ ความชานาญหรื อทักษะในการทางานคือความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ เช่น การใช้เครื่ องมือต่างๆ การขับรถ เป็ นต้น
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การฝึ กอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทิศทางที่ดีพ่ ึง
ปรารถนา ซึ่ งเป็ นพื้นฐานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ทัศนคติ คือความรู้สึกใน
ด้านดีและไม่ดีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เช่น เกิดความจงรักภักดีต่อบริ ษทั เกิดความสามารถในหมู่คณะ เกิด
ความภูมิใจในสถาบันเป็ นต้น
ซึ่ งจากการแบ่งวัตถุประสงค์ของทั้ง 2 ท่าน มีความสอดคล้องกันและพอสรุ ปได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมเพื่อ จะเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับการฝึ กอบรมให้มีความรู้
ทักษะและเจนคติเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ต่างๆ ได้ดียงิ่ ขึ้นกว่าเดิม
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2.2.11.2 ประโยชน์ ของการฝึ กอบรม
วิจิตร อาวะกุล, 2540 ได้สรุ ปประโยชน์ของการฝึ กอบรมไว้ดงั นี้
1. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทางานของบุคลากร จึงลดค่าใช้จ่ายของ

องค์กร

2. สนองความต้องการของบุคลากรที่แสวงหาความรู้การศึกษา และความก้าวหน้าในหน้าที่

การงาน
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3. เพิ่มประสบการณ์และทักษะการทางานทางลัดของการทางานและการบริ หารงาน
4. พัฒนาการทางานขั้นพื้นฐานขององค์การให้ถูกต้องและให้ได้มาตรฐาน
5. เพิ่มขีดความสามารถและความรับผิดชอบในการทางานของบุคลากร
6. เกิดการเคลื่อนไหวตาแหน่งหน้าที่ เป็ นการปรับปรุ งขวัญกาลังใจ
7. เพิ่มพูนคุณภาพประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถวัยวุฒิที่สูงขึ้นได้เร็ วขึ้น
8. สร้ างความพร้อมแก่บุคลากรเพื่อการสับเปลี่ยน หมุนเวียน โยกย้าย และการเข้ารับ
ตาแหน่งใหม่
9. เมื่อทุกคนมีประสิ ทธิภาพ คนน้อยทางานได้เท่ากับคนมากจึงลดอัตราการจ้างคนใหม่เข้า
มาทดแทนคนเก่าที่ยา้ ยไปเป็ นการเพิม่ ประสิ ทธิผล ลดค่าใช้จ่ายขององค์การ
สรุ ปว่า ประโยชน์ของการฝึ กอบรม คือ การทาให้กระบวนการบริ หารงานด้านบุคลากรของ
หน่วยงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและประโยชน์สูงสุ ดขององค์การ ด้วยการลดสิ่ งที่ไม่จาเป็ นแต่เพิ่ม
สิ่ งที่เป็ นประโยชน์
2.2.11.3 ประเภทของการฝึ กอบรม
น้อย ศิริโชติ, 2536 แบ่งการฝึ กอบรมเป็ น 2 ประเภท คือ
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1. การฝึ กอบรมก่อนเข้าทางาน (Pre-service training) เป็ นการฝึ กอบรมก่อนที่บุคคลนั้นจะ
เริ่ มทางานในตาแหน่ งหน้าที่ ใดหน้าที่หนึ่ งในองค์การ การฝึ กอบรมประเภทนี้ แบ่งออกเป็ น 2
ประเภทคือ
1.1 การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็ นการฝึ กอบรมเพื่อต้อนรับหรื อแนะนาเจ้าหน้าที่ใหม่
ให้รู้จกั หน่วยงาน องค์การ หรื อสถาบันให้ได้ทราบวัตถุประสงค์หรื อนโยบายของหน่วยงานของ
องค์การหรื อสถาบันนั้นๆ แนะนาให้รู้จกั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานตลอดจน เข้าใจกฏ
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อจะได้มีความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิต่อไป
1.2 การแนะนางาน (Introduction training) เป็ นการฝึ กอบรมกึ่งปฐมนิเทศและสอน
วิธีการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ใด การศึกษาใดๆ หน้าที่หนึ่งโดยเฉพาะ เหตุที่ตอ้ งมีการแนะนา
งานเนื่องจากไม่มีสถาบันใดที่สามารถผลิตคนให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้เหมาะสมกับความ
ต้องการขององค์การพอดี
2. การฝึ กอบรมระหว่างการทางาน (In-service training) เป็ นการฝึ กอบรมภายหลังจากที่
บุคคลได้เข้ามาปฏิบตั ิงานในองค์การ หรื อหน่วยงานนั้นแล้ว การฝึ กอบรมประเภทนี้ อาจเรี ยกว่า
การอบรมบุคลากรประจาการก็ได้ การฝึ กอบรมประเภทนี้แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทคือ
2.1 การฝึ กอบรมในขณะทางาน (On the job training) มีลกั ษณะเป็ นการ อบรมที่เน้น
ความสาคัญของการลงมือปฏิบตั ิงาน กล่าวคือเน้นให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้ลงมือปฏิบตั ิในสถานการณ์การ
ทางานจริ ง โดยมีเจ้าหน้าที่ เพื่อนร่ วมงาน หรื อผูบ้ งั คับบัญชาที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่าเป็ น
ผูส้ อนให้ ลักษณะการสอนจะเป็ นการสอนเป็ นรายบุคคล หรื อจัดแบ่งกลุ่มก็ได้ โดยใช้เทคนิคการ
สาธิ ตการอภิปราย หลังจากนั้นผูอ้ บรมได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง การฝึ กอบรมวิธีน้ ี จะกระทาก็ต่อเมื่อมี
ความจาเป็ นที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่มีกาหนดเวลาแน่นอน ให้มีการปฏิบตั ิงานช้าๆ จนแน่ใจว่าผูเ้ ข้าอบรม
สามารถปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องด้วยตนเองจะถือว่าผ่านการฝึ กอบรม
2.2 การฝึ กอบรมนอกที่ทาการ (Off the job training) เป็ นการฝึ กอบรมที่จดั ขึ้นเป็ นอย่าง
ทางการ โดยหน่วยงาน หรื อสถาบันมีเจ้าหน้าที่ในการจัดฝึ กอบรม การอบรมแบบนี้มกั จัดในห้อง
อบรมหรื อห้องประชุม ทาให้ผเู ้ ข้าอบรมมีเวลาสาหรับการอบรมอย่างเต็มที่ สิ่ งที่ผเู้ ข้าอบรมได้รับ
จากการอบรมแบบนี้ ผูเ้ ข้าอบรมจะนาไปปฏิบตั ิในที่ทางาน
2.2.12 แนวคิดด้ านการสนับสนุน
2.2.12.1 ความหมายของการสนับสนุนขององค์ การ
Steers, 1977 กล่าวว่า การสนับสนุ นขององค์การ หมายถึง พนักงานได้รับความ
อบอุ่นมี มิตรภาพที่ดี ได้รับการยอมรับและความช่ วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงานและหัวหน้างาน
รวมถึงการ สนับสนุนจากหัวหน้างานเพื่อความก้าวหน้า
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การสนับสนุนขององค์การ หมายถึง ระดับขององค์การที่ให้ความสนใจและสมัครใจที่จะ
สนับสนุ นทั้งเรื่ องงานและเรื่ องที่ ไม่สัมพันธ์กบั งาน เช่ น ความสนใจเรื่ องของสวัสดิ การของ
พนักงาน ในทุกระดับ Milton, 1981
ทรรศนะ, 2543 กล่าวว่า การสนับสนุ นขององค์การ หมายถึง การที่บุคคลได้รับความ
ช่ วยเหลื อ หรื อมิตรภาพอันดี จากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ติดต่อสัมพันธ์กนั ในองค์การด้านวัตถุ
สิ่ งของ ข้อมูลข่าวสาร ความรู ้จากสื่ อต่าง ๆ หรื อการให้ความช่วยเหลือให้คาปรึ กษา คาแนะนารวม
ไปถึ งการสนับสนุ นในด้า นการยอมรับ การยกย่องและการเห็ นคุ ณค่ าในสิ่ ง ที่เขาได้ปฏิ บตั ิอยู่
เพื่อที่จะ ทาให้เขามีกาลังใจ และทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกมัน่ คงปลอดภัย ซึ่ งการสนับสนุนนั้น
บุคคลจะ ได้รับจากบุคคลอื่นในองค์การ
ดังนั้นพอสรุ ปได้ว่า การสนับสนุ นขององค์การ หมายถึ ง การที่พนักงานได้รับความ
ช่วยเหลือ จากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ติดต่อสัมพันธ์กนั ในองค์การ ด้านวัตถุสิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้จาก สื่ อต่าง ๆ หรื อการให้ความช่วยเหลือให้คาปรึ กษา คาแนะนารวมไปถึงการสนับสนุนใน
ด้านการ ยอมรับ การยกย่องและการเห็นคุณค่า ในสิ่ งที่พนักงานได้ปฏิบตั ิอยูเ่ พื่อทาให้เกิดกาลังใจ
และเกิด ความรู ้สึกมัน่ คง ปลอดภัย
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2.2.13 แนวคิดด้ านผู้ให้ คาปรึกษา
2.2.13.1 ความหมายการให้ คาปรึกษา
จาเนียร โชติช่วง, 2524 กล่าวว่า การให้คาปรึ กษา หมายถึง ขบวนการที่มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยผูใ้ ห้คา ปรึ กษาเป็ นผูท้ ี่ได้รับการฝึ กฝนมาโดยเฉพาะสัมพันธภาพที่มีข้ ึน
ระหว่างผูใ้ ห้คาปรึ กษาและผูร้ ับคาปรึ กษา ควรเป็ นสัมพันธภาพของความช่วยเหลือ มีความร่ วมมือ
เข้าใจกัน มีความยกย่องนับถือกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผรู้ ับคาปรึ กษารู้จกั ตนเองยอมรับตนเอง และรับรู้โลก
ถูกต้องยิง่ ขึ้น จนสามารถนาไปสู่ การเลือกและการตัดสิ นใจอย่างฉลาดและนาไปสู่ การพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มที่
คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2530 ได้อธิบายว่า การให้คาปรึ กษาเป็ นกระบวนการซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบ
ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองคน บุคคลหนึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีปัญหา ซึ่ งไม่สามารถจะตัดสิ นใจ
แก้ไขปั ญหาด้วยตนเองได้ ส่ วนอีกบุคคลหนึ่ งนั้นก็จะเป็ นผูม้ ีวิชาชีพชั้นสู ง ซึ่ งได้รับการฝึ กฝนมา
อย่างดี ตลอดจนมี ประสบการณ์ ที่จะทาให้เขามีความสามารถช่ วยเหลื อแก้ไขปั ญหาของบุคคล
หลายๆประเภท
เรี ยม ศรี ทอง, 2538 กล่าวว่า การให้คาปรึ กษาเป็ นกระบวนการของสัมพันธภาพระหว่าง
นักจิตวิทยาการปรึ กษากับผูม้ ารับบริ การเพื่อช่ วยให้ผมู้ ารับบริ การสามารถที่จะปรับปรุ งชี วิตและ
สร้างความงอกงามให้แก่ตนเองได้
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สุ ธีพนั ธุ์ กรลักษณ์และคณะ, 2548 ได้ให้ความหมายการให้คาปรึ กษาว่า เป็ นกระบวนการที่
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา (Counselor) และผูร้ ับคาปรึ กษา (Counselee) มาสนทนาพูดคุยกันโดยมีจุดประสงค์
ให้ผรู ้ ับบริ การปรึ กษาเกิดการเรี ยนรู้ (insight) เกี่ ยวกับตนเองและสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งปั ญหาต่างๆ
จนถึงระดับที่จะค้นพบ รับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และพัฒนา (ลด) แก้ไข หรื อลดปั ญหาได้ ขณะเดียวกันก็
จะมีการรับรู้ทุกข์ ร่ วมทุกข์ ระบายทุกข์ และร่ วมกันในการช่วยผูร้ ับบริ การได้ช่วยเหลือและพัฒนา
ตนเอง
พีโทรฟี ซา (วัชรี ทรัพย์มี, 2546; อ้างอิงจาก Pietrofesa. 1978) ได้ให้คานิยามเกี่ยวกับการให้
คาปรึ กษาไว้วา่ การให้คาปรึ กษาเป็ นกระบวนการของสัมพันธภาพในการให้ความช่วยเหลือซึ่ งเต็ม
ไปด้วยความอบอุ่น การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผูใ้ ห้คาปรึ กษาซึ่ งเป็ นนักวิชาชีพที่ได้รับการ
ฝึ กอบรมในการให้ความช่วยเหลือกับผูร้ ับบริ การซึ่ งต้องการความช่วยเหลือ เพื่อช่วยให้ผรู้ ับบริ การ
ได้เข้าใจตนเองและสิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ได้เรี ยนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ มีทศั นคติใหม่เกิดขึ้น สาหรับ
นาไปประกอบการตัดสิ นใจแก้ปัญหาหรื อวางโครงการศึกษาและประกอบอาชี พ ตลอดจนเพื่อ
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
English; & English, 1970 กล่าวว่า การให้คาปรึ กษาเป็ นกระบวนการที่ช่วยเหลือนักเรี ยน
ให้สามารถแก้ปัญหาของตนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และปรับตัวได้ดี โดยมีขอบข่ายทั้งการให้
คาปรึ กษาทางด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม
Shertzer; & Stone, 1976 กล่าวถึงการให้คาปรึ กษาว่าเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่บุคคล
จะต้องรู้จกั ตนเอง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผูอ้ ื่น และเป็ นกิจกรรมที่จะช่วยให้บุคคลได้
รู ้จกั แก้ปัญหาด้วยตนเอง
Stefflre; & Harold, 1972 ให้คานิ ยามไว้ว่า การให้คาปรึ กษาเป็ นกระบวนการที่ผใู้ ห้
คาปรึ กษาพูดกับผูร้ ับคาปรึ กษาตัวต่อตัว เพื่อให้ความช่วยเหลือให้เขาสามารถนาตนเอง ตัดสิ นใจ
ด้านต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อาภา จันทรสกุล, 2528 กล่าวว่า การให้คาปรึ กษาเป็ นกระบวนการให้ความช่วยเหลือโดยผู้
ขอรั บ ค าปรึ ก ษาพบปะกับ ผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษาภายใต้สั ม พันธภาพที่ ช่วยให้ผูข้ อรั บ ค าปรึ ก ษาเข้า ใจ
เกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดล้อม และปัญหาที่กาลังเผชิญอยูไ่ ด้ดีข้ ึน
สรุ ปได้ว่า การให้บริ การปรึ กษา เป็ นกระบวนการของสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
ปรึ กษาซึ่ งเป็ นนักวิชาชีพที่ได้รับการฝึ กอบรม กับผูม้ ารับบริ การซึ่ งต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้
ผูร้ ับบริ การเข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่น และเข้าใจสิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยจะให้ความรู้ และทักษะต่างๆ
ทั้ง ในด้า นการศึ ก ษา ด้านอาชี พ ด้า นส่ วนตัวและสัง คม ให้บุ คคลได้ปรั บปรุ งทักษะและ
ความสามารถในการตัดสิ นใจและทักษะในการแก้ปัญหา และดาเนิ นชี วิตได้ด้วยการพึ่งตนเอง
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนปรับปรุ งความสามารถในการที่จะทาให้ตนเองพัฒนาขึ้น
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2.2.13.2 ขอบข่ ายของการให้ คาปรึกษา
พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา, 2543 ได้กล่ าวถึ งขอบข่ายของปั ญหาในการให้คาปรึ กษาว่า
ครอบคลุมถึงปั ญหาต่างๆดังต่อไปนี้
1. ปั ญหาทางด้านการศึกษา ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะช่วยให้ผรู้ ับคาปรึ กษา มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับแนวทางในการศึกษา การวางอนาคตของชีวิตทางการศึกษา ซึ่ งจะส่ งผลสะท้อนถึงการ
ประกอบอาชี พต่อไปในภายหน้า การเลือกวิชาเรี ยนให้เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของแต่ละคน
2. ปัญหาทางด้านอาชีพ ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะช่วยให้ผทู้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพสามารถเข้าใจถึง
โลกของงานได้ดียิ่งขึ้น เข้าใจถึงโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
คุณสมบัติของตนเองตลอดถึงความสุ ขใจในการประกอบอาชีพ
3. ปั ญหาทางด้านส่ วนตัว สังคม ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะช่วยให้ผรู้ ับคาปรึ กษาสามารถปรับตัวได้
ดีข้ ึน ในขณะที่ดาเนิ นชี วิตอยูใ่ นครอบครัว ในที่ทางาน หรื อในโรงเรี ยน การให้คาปรึ กษาทางด้าน
ส่ วนตัว สังคม สามารถจะช่วยให้บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตที่ดี เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง และยอมรับ
ผูอ้ ื่นได้มากขึ้น ซึ่ งจะช่วยให้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น อันเป็ นการสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม
2.2.13.3 จรรยาบรรณของผู้ให้ คาปรึกษา
วัชรี ทรัพย์มี, 2546 กล่าวว่า วิชาชีพให้คาปรึ กษาเป็ นวิชาชี พที่ได้รับการยอมรับว่า มี
ความสาคัญในการช่ วยให้ผรู ้ ั บบริ การสามารถแก้ปัญหา และตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดจนส่ งเสริ มให้บุคคลได้พฒั นาอย่างเต็มที่ โดยผูใ้ ห้บริ การปรึ กษามีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ผูร้ ับบริ การโดยตรง จึงสมควรมีการกาหนดจรรยาบรรณของผูใ้ ห้คาปรึ กษาเพื่อยึดเป็ นหลักปฏิบตั ิ

ส่ วนทีห่ นึ่ง จรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้ องกับสั มพันธภาพระหว่างผู้ให้ คาปรึกษากับผู้รับบริการ
1. หน้าที่สาคัญของผูใ้ ห้คาปรึ กษา คือ ให้เกี ยรติแก่ ผรู้ ับบริ การ และให้ความเมตตา
ช่วยเหลือผูร้ ับบริ การอย่างเต็มความสามารถ ไม่วา่ จะเป็ นการให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ น
กลุ่ม ในการให้คาปรึ กษาเป็ นกลุ่ม ผูใ้ ห้คาปรึ กษาต้องระมัดระวังไม่ให้ผรู้ ับบริ การได้รับความ
กระทบกระทัง่ ทางจิตใจจากสมาชิกในกลุ่ม
2. ข้อมูลที่ได้จากผูร้ ับบริ การจะต้องถือเป็ นความลับ ในกรณี ของการให้คาปรึ กษาเป็ นกลุ่ม
ควรขอให้สมาชิกรักษาความลับของข้อมูลซึ่ งกันและกัน
3. ถ้าผูใ้ ห้คาปรึ กษาพบว่า ในขณะที่ผรู้ ับบริ การมารับบริ การจากเขานั้น ผูร้ ับบริ การได้รับ
การปรึ กษาจากผูใ้ ห้คาปรึ กษาอีกคนหนึ่งด้วย เขาต้องขออนุญาตจากผูใ้ ห้คาปรึ กษานั้นก่อนหรื อให้
ผูร้ ับบริ การเลือกที่จะยุติการรับบริ การจากผูอ้ ื่น คือ จะไม่ให้บริ การปรึ กษาซ้อนกับผูอ้ ื่น
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4. ถ้าจะนาข้อมูลจากผูร้ ับบริ การไปใช้ประกอบการสอน การทาวิจยั หรื อการเขียน
บทความ จะต้องตัดข้อมูลส่ วนที่จะเป็ นการระบุช้ ีตวั ผูร้ ับบริ การออก
5. ผูใ้ ห้คาปรึ กษาควรชี้ แจงวัตถุประสงค์ กระบวนการ กลวิธี และข้อจากัดของการ
ให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ
6. ผูใ้ ห้คาปรึ กษาควรแนะนาหรื อส่ งตัวผูร้ ับบริ การไปยังแหล่งอื่นที่เหมาะสม ถ้าความ
ช่วยเหลือนั้นอยูน่ อกเหนือขอบข่ายที่ผใู้ ห้คาปรึ กษาจะช่วยผูร้ ับบริ การได้
7. ไม่ทาสิ่ งที่จะเป็ นอันตรายต่อผูร้ ับบริ การและต่อสังคม
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ส่ วนทีส่ อง จรรยาบรรณและหน้ าทีท่ วั่ ไปของผู้ให้ คาปรึกษา
1. ผูใ้ ห้คาปรึ กษาจะต้องรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การและต่อสถาบันที่ตนสังกัด คือ ในเวลาอัน
เดียวกับที่จะต้องรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ เขาจะต้องเคารพในระบบและนโยบายของสถาบันที่เขา
สังกัดด้วย
2. เมื่อจะมีการให้ขอ้ มูลแก่บุคคลอื่นซึ่ งผูใ้ ห้คาปรึ กษาพิจารณาแล้วว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ ข้อมูลนั้นจะต้องเที่ยงตรงปราศจากอคติ และด้วยความยินยอมของ
ผูร้ ับบริ การที่จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนนั้นของตนแก่บุคคลอื่น
3. รับผิดชอบที่จะเผยแพร่ ความรู้ทางวิชาการ เช่น เขียนบทความ และรายงานการวิจยั
เกี่ยวกับการให้บริ การปรึ กษา ซึ่งถ้าอ้างอิงจากผลงานของผูใ้ ดจะต้องทาเชิงอรรถอ้างอิงไว้ดว้ ย
4. ผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษาควรสร้ า งความก้า วหน้า ในวิช าชี พ ด้วยการเก็ บ ข้อมู ล ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการให้บริ การปรึ กษา และทาวิจยั เกี่ยวกับการให้คาปรึ กษา
5. เป็ นที่ปรึ กษาด้านการทาความเข้าใจพฤติกรรม และวิธีให้ความช่ วยเหลือแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผูป้ กครอง ญาติพี่นอ้ งของผูร้ ับบริ การ
6. ให้การฝึ กอบรมแก่ผทู ้ ี่จะนาความรู้และทักษะของการให้บริ การปรึ กษาไปใช้ เช่นให้การ
อบรมแก่นกั วิชาชี พให้บริ การปรึ กษา หรื อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของพนักงานบริ ษทั ห้างร้านหรื อ
หน่วยงานต่างๆหรื อแก่อาจารย์ที่ปรึ กษาในมหาวิทยาลัยโดยอบรมให้รู้ถึงทฤษฎี ขั้นตอน และฝึ ก
ทักษะในการให้คาปรึ กษา ตลอดจนชี้แจงแก่ผรู้ ับการอบรมถึงขอบเขตความสามารถของเขาในการ
ให้ความช่วยเหลือผูร้ ับบริ การและเน้นถึงจรรยาบรรณของการให้บริ การปรึ กษาว่าเป็ นสิ่ งที่เขาพึงยึด
เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงาน
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2.3 ผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ปัญญา สาราญหันต์, 2550 งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะประยุกต์แนวคิดการผลิตแบบ
โตโยต้าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตของโรงงานผลิตสายพานตัวอย่าง
งานวิจยั นี้ได้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการไหล
ของวัตถุดิบและข้อมูลและคุ ณภาพของกระบวนการ ส่ วนที่ 2 เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพการ
หยุดชะงัก ของกระบวนการผลิ ต การประเมิ นผลของการหยุดชะงัก และเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุ งที่ดีที่สุดด้วยหลักการ การผลิตแบบทันเวลาพอดี ส่ วนที่ 3 เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิจริ งและ
การประเมินผลหลังการปรับปรุ ง
งานวิจยั นี้ พบว่าเวลานาของกระบวนการ ค่าใช้จ่ายของสิ นค้าคงคลังและค่าล่วงเวลาลดลง
อย่างมาก นอกจากนี้ลูกค้าและพนักงานมีความพึงพอใจหลังการปรับปรุ งในระดับมาก สรุ ปได้ว่า
แนวคิ ดการผลิ ต แบบโตโยต้า เป็ นวิธี ก ารที่ เหมาะสมในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการผลิ ต ของ
โรงงานผลิตสายพานตัวอย่างนี้
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วิชยั ชูนอง, 2549 การเปรี ยบเทียบระบบการผลิตแบบ Batch Production กับ TPS ของ
โรงงานผลิตชิ้นส่ วนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ จุดมุ่งหมายของการวิจยั เปรี ยบเทียบในครั้ง
นี้ เพื่ อ เป็ นการตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิ ต ระหว่ า งการผลิ ต แบบกองเก็ บ (Batch
Production) และระบบการผลิตของโตโยต้า ว่าการผลิตแบบไหนมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่ากัน โดย
การใช้การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพเป็ นสี่ ช่วง ได้แก่ การรับคาสั่งซื้อ การลงทุนในตอนเริ่ มต้น การ
ผลิตสิ นค้า และการเก็บสต๊อกสิ นค้าคงคลังโดยในช่วงของการรับคาสั่งซื้ อ ระบบการผลิตแบบกอง
เก็บมี ความได้เปรี ยบ เนื่ องจากเอกสารมีน้อยและไม่มีความยุ่งยาก ในช่ วงของการลงทุนในการ
เตรี ยมผลิตสิ นค้า การผลิตแบบกองเก็บก็ยงั มีขอ้ ได้เปรี ยบอยูใ่ นด้านต้นทุน เพราะเงินลงทุนต่ากว่า
การเตรี ยมการผลิ ตโดยระบบของโตโยต้าซึ่ งต้องลงทุนเพิ่มเติมมากกว่า 1 ล้านบาท ส่ วนช่ วงการ
ผลิตสิ นค้านั้น ระบบการผลิตโดยระบบของโตโยต้ามีการลงทุนด้านบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่า แต่จะเป็ น
ผลดีในระยะยาว ช่วงสุ ดท้ายที่วจิ ยั จะเกี่ยวกับการเก็บสิ นค้าคงคลัง ระบบการผลิตของโตโยต้ามีขอ้
ได้เปรี ยบมากกว่าในเรื่ องต้นทุนเพราะมีปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่อยู่ในระดับต่ากว่าระบบการผลิ ต
แบบ Batch Production อยูม่ าก
ผลการวิจยั ปรากฏว่าระบบการผลิตของโตโยต้าสามารถช่วยลดต้นทุนต่างๆ ได้จริ ง เพราะ
สามารถที่ จะเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต รวมทั้งสามารถลดปริ มาณสิ นค้าคงคลังได้ แต่จาเป็ นที่
จะต้อ งมี ก ารลงทุ น ในด้ า นต่ า งๆ ให้ มี ค วามพร้ อ ม ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ อ งเครื่ องจัก ร ที่ จ ะต้อ งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การดู แลซ่ อมบ ารุ ง การตรวจสอบคุ ณภาพ ระบบการจัดเตรี ย มสิ นค้า ระบบการ
ควบคุ มการผลิ ตที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุ นทางด้านการขนส่ งเช่ น Milk
Run ทางหนึ่ง
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ชนะชัย อุทวราพงศ์, 2551 วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ เป็ นการประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนใน
อุตสาหกรรมการออกแบบตามคาสั่งซื้ อจุดมุ่งหมายของงานวิจยั นี้ คือ ช่วยเป็ นแนวทางของการ
ประยุกต์ใช้การผลิ ตแบบลี นในอุ ตสาหกรรมการออกแบบตามคาสั่งซื้ อ ซึ่ ง การวิจยั นี้ ได้เลื อก
อุตสาหกรรมผลิตสวิตซ์เกียร์ เป็ นกรณี วจิ ยั เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบตามคาสั่งซื้ อ
ใช้เครื่ องมือการผลิตแบบลีนคือ แผนภูมิสายธารคุณค่าจะช่วยจาแนกคุณค่าของกระบวนการผลิต
และแบบจาลองสถานการณ์จะใช้วิเคราะห์ทางเลือก, ประเมิน และพัฒนาแผนภูมิสายธารคุณค่า
งานวิจยั นี้จะใช้แบบจาลองสถานการณ์มาวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมด 2 ปั จจัย ได้แก่ กลุ่มการผลิต, การ
ไหลทีละชิ้น จากผลของการจาลองสถานการณ์ ขจัดความสู ญเปล่าสามารถลดระยะเวลาการผลิต
รวมจาก 10 วัน มาเป็ น 8.4 วัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 16 จากนั้นนามาสร้างแผนภูมิสายธารคุณค่า
สถานะอนาคต
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วาทิ น อ้น ค า,2551 จากการศึ ก ษาขั้น ตอนและกระบวนการผลิ ต ชิ้ น ส่ วนโครงสร้ า ง
รถจักรยานยนต์ของบริ ษทั ต่างชาติแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งอัตราการผลิตเดิมอยูท่ ี่ 50,000 คันต่อปี ต่อมายอด
การสั่งซื้ อได้เพิ่มขึ้นเป็ น70,000 คันต่อปี จึงส่ งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในขั้นตอนการตัด
เฉื อนชิ้ นงานของส่ วนประกอบของโครงสร้างรถจักรยานยนต์รุ่น NJ Front Frame, NG Front
Frame, ND Front Frame และD6 Front Frame ไม่สามารถทาการผลิตได้ทนั กับความต้องการของ
ลูกค้า ทาให้ตอ้ งปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้รวดเร็ วยิ่งขึ้น โดยการจัดกลุ่มชิ้นงานแต่ละกลุ่มให้
ผลิตบนเครื่ องจักรแต่ละตัวที่มีความเร็ วในการผลิตเหมาะสมกับปริ มาณความต้องการของลูกค้า ทา
การเปลี่ยนอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุจากกระบะเหล็กเป็ นการสร้างรถเข็นมาใส่ ชิ้นงานแทน รวมทั้ง
จัดทาตูจ้ ดั เก็บเครื่ องมือวัดและสร้ างพื้นรองรับหน้าเครื่ องจักรให้พนักงานสามารถปฏิ บตั ิงานได้
รวดเร็ วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันได้ทาการปรับปรุ งการจัดเก็บชิ้นส่ วนหลังการตัดเฉื อนชิ้ นงานจากเดิม
นาไปเก็บยังคลังจัดเก็บเป็ นการนาไปใช้ผลิตในขั้นตอนถัดไปทันทีโดยไม่นากลับไปเก็บในคลัง
จัดเก็บจากการปรับปรุ งกระบวนการผลิตดังกล่าวทาให้สามารถผลิตงานได้ทนั กับความต้องการ
ของลูกค้า โดยที่ก่อนการปรับปรุ งจะใช้เวลาถึง 43,910 นาทีต่อสัปดาห์ แต่หลังปรับปรุ งใช้เวลา
เพียง 19,765 นาทีต่อสัปดาห์ หรื อลดลง 24,145 นาทีต่อสัปดาห์ เมื่อคานวณเป็ นค่าใช้จ่ายด้าน
แรงงานจะลดลง25,151 บาทต่อสัปดาห์ คือจากเดิมก่อนการปรับปรุ งอยูท่ ี่ 45,740 บาทต่อสัปดาห์
เป็ น 20,589 บาทต่อสัปดาห์ หรื อลดระยะเวลาการทางานและค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลงได้ 55% ต่อ
สัปดาห์
นางสาวพรพรรณ คาแดง, 2549 การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบ
ปั ญหา-อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาระบบ ISO/TS 16949 ของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจยั ได้แก่ตวั แทนฝ่ ายบริ หารด้านคุณภาพ(QMR) ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ที่ได้รับ การรับรองระบบ ISO/TS 16949 จานวน 89 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
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แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ IndependentSample t-test โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS V.11
ผลการวิจยั พบว่า ตัวแทนฝ่ ายบริ หารด้านคุ ณภาพ (QMR) ของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 30 ปี ไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี
ตาแหน่งงานประจาเป็ นระดับหัวหน้าแผนก/ฝ่ าย ทาหน้าที่เป็ น QMR โดยตรง มีประสบการณ์ ใน
ตาแหน่ง (QMR) 3 ปี - ไม่เกิน 6 ปี โดยสถานประกอบการส่ วนใหญ่เป็ นองค์กรขนาดกลางผล
การศึกษาปั ญหา-อุปสรรค โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าส่ วน
ใหญ่มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง มีเพียงด้านเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีปัญหาอยูใ่ นระดับน้อย ผล
การเปรี ยบเทียบปั ญหา-อุปสรรคจากการจัดทาระบบ ISO/TS 16949 จาแนกตามขนาดของธุ รกิ จ
พบว่า ปั ญหา-อุปสรรคเฉลี่ยรวมด้านการบริ หารจัดการ อยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้อมีปัญหา-อุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั ญหา-อุปสรรคเฉลี่ยรวม ด้านบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าส่ วนใหญ่มีปัญหา-อุปสรรคอยู่
ในระดับปานกลาง มีเพียงการแต่งตั้งตัวแทนฝ่ ายบริ หารงานคุณภาพที่เห็นว่ามีปัญหา-อุปสรรคอยู่
ในระดับน้อย ปั ญหา-อุปสรรคเฉลี่ยรวมด้านเครื่ องจักรและอุปกรณ์อยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่มีปัญหา-อุปสรรคอยู่ในระดับน้อยและมีการซ่ อมแซม บารุ งรักษา
เครื่ องจักรให้อยู่ในสภาพพร้ อมใช้งาน ที่เห็นว่ามีปัญหา-อุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั ญหาอุปสรรคเฉลี่ ยรวมด้านวัตถุดิบอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วนใหญ่มี
ปัญหา-อุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง มีเพียงการดูแลรักษาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เห็น
ว่ามีปัญหา-อุปสรรคอยูใ่ นระดับน้อย ปั ญหา-อุปสรรคเฉลี่ยรวมด้านงบประมาณอยู่ในระดับน้อย
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าส่ วนใหญ่มีปัญหา-อุปสรรคอยูใ่ นระดับปานกลาง มีเพียงการขออนุมตั ิ
งบประมาณในการจัดทาระบบและการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดทาระบบอยูร่ ะดับน้อย ผล
การศึกษาประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กรอยู่ในระดับปานกลางและด้านประโยชน์ที่ได้รับภายนอกอยู่ใน
ระดับมาก ผลการศึกษาประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร พบว่าเฉลี่ยรวมประโยชน์ที่ได้รับภายในอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ผล
การศึกษาประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร พบว่า เฉลี่ยรวมประโยชน์ที่ได้รับภายนอกอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก ผลการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของประโยชน์ภายในองค์กร จาแนกตามขนาดของธุ รกิจ พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของประโยชน์ที่ได้รับภายในองค์กร พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของประโยชน์ที่ได้รับภายนอกองค์กร พบว่า แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .05
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สมชาย ปั พพานนท์ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการนาระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 ไป
ปฏิ บ ัติใ นส านัก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด : กรณี ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ ผูบ้ ริ หารส านัก งาน
อุ ตสาหกรรมจัง หวัด มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาระดับความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารส านัก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดที่มีต่อปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการนาระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 ไปปฏิบตั ิ
2) เพื่ อศึ กษาเปรี ยบเที ย บระดับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ปั จจัย ต่า งๆ ที่มี ผลต่ อการนาระบบบริ หาร
คุณภาพ ISO 9000 ไปปฏิบตั ิ ของผูบ้ ริ หารสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีประสบการณ์ในการ
บริ หารงานที่แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การนาระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 ไปปฏิบตั ิของของผูบ้ ริ หารสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปั จจัยที่มีผลต่อการนาระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 ไปปฏิบตั ิใน
ระดับมากมี 7 ปั จจัยตามลาดับดังนี้คือ ปัจจัยด้านการสร้างทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยด้านภาวะ
ผูน้ าที่เหมาะสม ปั จจัยด้านโครงสร้ างองค์การ ปั จจัยด้านการยอมรับของผูป้ ฏิบตั ิงาน ปั จจัยด้าน
ความเข้าใจของผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับนโยบาย ปั จจัยด้านมาตรฐานในการปฏิ บตั ิงาน และปั จจัยด้าน
คุณภาพของบุคลากร ส่ วนปั จจัย ที่มีผลต่อการนาระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 ไปปฏิบตั ิใน
ระดับปานกลาง มี 4 ปั จจัย ตามลาดับดังนี้ ปั จจัยด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือที่
ใช้ ปัจจัยด้านความเพียงพอของงบประมาณ ปั จจัยด้านมาตรการให้คุณให้โทษและปั จจัยด้านความ
เพียงพอของบุคลากร 2) ไม่มีความแตกต่างในค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การนาระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9000 ไปปฏิบตั ิ ระหว่างกลุ่มผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ในการ
บริ หารงานต่ากว่า 10 ปี กับกลุ่มผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์ในการบริ หารงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 3)
ไม่มีความแตกต่างในค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการนาระบบบริ หารคุณภาพ
ISO 9000 ไปปฏิบตั ิ ระหว่างกลุ่มผูบ้ ริ หารที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี กบั กลุ่มผูบ้ ริ หารที่จบ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
ยุวดี ถาวรโลหะ, 2546 การศึกษาแรงจูงใจของพนักงานที่มีต่อผลการให้ความร่ วมมือใน
การปฏิบตั ิงานในระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2000 กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบบริ ษทั ศรี ทองเท็กซ์
ไทล์ จากัดและบริ ษทั ไทยพริ้ นติ้ง ไดอิ้ง จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจของพนักงานที่
มีต่อการให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานในระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2000 เปรี ยบเทียบ
บริ ษทั ศรี ทองเท็กซ์ไทล์ จากัดและบริ ษทั ไทยพริ้ นติ้งไดอิ้ง จากัด โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา
เป็ นพนักงานของบริ ษทั ศรี ทองเท็กซ์ไทล์ จากัด จานวน 109 คน และพนักงานบริ ษทั ไทยพริ้ นติ้ง
จากัด จานวน 51 คน รวมทั้งหมด 160 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
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และค่าสถิติในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตถ่วงน้ าหนัก (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนี และเปรี ยบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามของทั้ง 2 บริ ษ ทั มีระดับความคิ ดเห็ นโดยรวม
เกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อการให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานในระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:
2000 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านก็สามารถเรี ยงลาดับแรงจูงใจทั้ง 10 ด้าน ตามค่า
คะแนนเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ ด้านความสาเร็ จในงาน ด้านทีมงาน
ด้านการบังคับบัญชา ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยและความมัน่ คงใน
การทางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความเจริ ญาก้าวหน้าในงาน และด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการและเมื่อเปรี ยบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของแรงจูงใจของพนักงานในการปฏิบตั ิงานใน
ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2000 และค่าร้อยละของการให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานใน
ระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2000 ของทั้ง 2 บริ ษทั พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละของ
บริ ษทั ศรี ทองเท็กซ์ไทล์ จากัด สู งกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละของบริ ษทั ไทยพริ้ นติ้ง ไดอิ้ง
จากัด ในทุกประเด็น
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สุ ธี สมุทระประภูต, 2540 ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับมาตรฐานISO 9000
ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี บริ ษทั สยามกลการและนิสสัน จากัด โดย
กาหนดตัวแปรต้น ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับมาตรฐานดังกล่าว 6 ประเภท คือ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการทางานกับบริ ษทั ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9000 ของ
พนักงาน และกาหนดตัวแปรตาม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการยอมรับทางนวัตกรรมของพนักงานต่อ
มาตรฐาน ISO 9000 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ความเข้ากันได้ ความสลับซับซ้อน
ความสามารถนาไปทดลอง ใช้ได้และความสามารถสังเกตได้ ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรต่างๆ
ให้ผลการยอมรับทางนวัตกรรมที่ แตกต่างดังนี้ ลักษณะทัว่ ไปของพนักงานที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง มี
อายุระหว่าง 21-30 ปี มีระยะเวลาการ ทางานกับบริ ษทั ตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับระบบ
คุณภาพ ISO 9000 ในระดับปานกลาง และมี ทัศนคติต่อระบบคุณภาพ ISO 9000 อยูใ่ นระดับดี มี
การยอมรับที่ดี และพบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์ กับการยอมรับมาตรฐาน ISO 9000 ด้าน
ประโยชน์เพิม่ ขึ้น ด้านความเข้ากันได้ ด้านความสลับซับซ้อน ด้านความสามารถนาไปทดลองใช้ได้
และด้านความสามารถสังเกตได้
อุมาภรณ์ ธุ วะนุติ, 2542 ศึกษาเรื่ อง การนาระบบคุณภาพ ISO 9000 มาประยุกต์ใช้เพื่อ
สร้างมาตรฐานคุณภาพในการบริ หารงานฝึ กอบรม : กรณี ศึกษาบริ ษทั เทเลคอม ฝึ กอบรมและ
พัฒนาจากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างมาตรฐานคุณภาพในการบริ หารงาน
ฝึ กอบรมและศึ กษาปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้บริ ษทั ได้รับการรับรองคุ ณภาพ โดยการสัมภาษณ์
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เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ที่รับ ผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9000 ผลการศึกษาเฉพาะใน
ส่ วนของความสาเร็ จที่นามาซึ่ ง มารับรอง คุณภาพ มอก./ ISO 9001 นั้น ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งให้การสนับสนุ นอย่างจริ งจังคณะทางานมีการกาหนดวิธีการที่เป็ นแนวทางการทางานที่
ชัดเจน การมีส่วนร่ วมของพนักงานมีการติดตามและปรับปรุ ง และสร้างระบบงานที่ดีในองค์กร
เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพและพัฒนาหลักสู ตรที่ได้มาตรฐานให้ลูกค้ามัน่ ใจว่าบริ ษทั มีความพร้อม
เกี่ยวกับการฝึ กอบรม
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั นี้เป็ นการสารวจปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู่
ระบบการผลิตแบบลีน ซึ่ งเป็ นการดาเนินการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยมีข้ นั ตอนการ
ดาเนินการวิจยั ตามลาดับต่อไปนี้
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3.1 ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การตรวจสอบและทดสอบเครื่ องมือ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การกาหนดค่าตัวแปร
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจยั

PU

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.1.1 ประชากร
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ่ งศึ กษาในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เข้า ร่ วม
โครงการ Lean Manufacturing ของกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมร่ วมกับสถาบันส่ งเสริ มเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น ตั้งแต่ครั้งที่ 2 – 3 จานวน 30 โรงงาน รวบรวมจากรายชื่อโรงงานเข้าร่ วมโครงการ Lean
Manufacturing สถาบันส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กันยายน พ.ศ. 2552

3.1.2 ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาทั้งกลุ่มประชากร โดยตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาจะเป็ นผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน และพนักงานของแต่ละสถานประกอบการ

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิจยั ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั
ได้จดั ทาแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยลงพื้นที่เพื่อทาการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey)
เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่พนักงานระดับหัวหน้างาน/ผูค้ วบคุมงานและพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
โดยเป็ นค าถามแบบปิ ด ที่ ก าหนดค าตอบไว้ใ ห้ ผู้ต อบเลื อ กตอบ โดยมี ข้ ัน ตอนในการสร้ า ง
แบบสอบถามดังนี้

43

PU

D

1) ทาการศึ กษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ข้อความทางวิชากร ตาราวิชาการ วารสาร สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแบบสอบถามให้
สอดคล้องกับประเด็นปั ญหาและวัตถุประสงค์
2) จากข้อมู ลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านามาสร้ างแบบสอบถามซึ่ งมี เค้าโครงมาจากตารา
วิชาการของสถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เอกสารประกอบการอบรมหลักสู ตร การสร้างและ
พัฒนาที่ปรึ กษาด้าน Lean Production สาหรับ SMEs ในภูมิภาค จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาการดัดแปลงให้
เหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่ตอ้ งการศึกษา
โดยแบบสอบถามดังกล่าวมีส่วนประกอบสาคัญ 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อ มูล ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและลัก ษณะของ
กิจการ ได้แก่ เพศ, ตาแหน่งงานและอายุงาน แบบสอบถามที่เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีน ได้แก่
ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ การมีส่วนร่ วม การได้รับการฝึ กอบรม การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร และ
ความต่อเนื่องในการจัดทาระบบการผลิตแบบลีน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความสาคัญของแต่ละปั จจัยที่ทาให้ระบบการผลิ ต
แบบลีนสามารถนามาใช้ในสถานประกอบการได้อย่างประสบความสาเร็ จ
โดยจะมี บางส่ วนของแบบสอบถามที่มี ลกั ษณะแบบมาตราส่ วนประเมินค่ า (Rating
scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.2543) โดยกาหนดคะแนนไว้ 5 ระดับดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
สาคัญอย่างยิง่
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 5 คะแนน
สาคัญ
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 4 คะแนน
ปานกลาง
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 3 คะแนน
ไม่สาคัญ
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 2 คะแนน
ไม่สาคัญอย่างยิง่
กาหนดให้ค่าคะแนนเป็ น 1 คะแนน
3) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับร่ างเสนอต่อที่ปรึ กษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบ ขอคาแนะนา และ
พิจารณาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
4) นาแบบสอบถามฉบับร่ างที่ได้รับการแนะนาแก้ไขแล้วเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิให้ทาการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาอีกครั้ง รวมไปถึงความชัดเจนของการใช้ภาษาในเชิงวิจยั
3.3 การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างและตรวจสอบเครื่ องมือตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึ ก ษาค้น คว้า หลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี จากเอกสาร ข้อความทางวิช าการ วารสาร สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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2) นาข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษามาประมวล เพื่อกาหนดนิ ย ามเป็ นขอบเขตเนื้ อหาและเป็ น
โครงสร้างของเครื่ องมือ ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการศึกษา
3) สร้างคาถามในแบบสอบถาม นาแบบสอบถามและแบบทดสอบที่สร้างเสร็ จแล้วเสนอที่
ปรึ ก ษางานวิจยั ตรวจสอบและแนะนา เพื่อการแก้ไ ขและปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามและ
แบบทดสอบให้มีความเหมาะสม
4) นาแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ได้รับการแก้ไขแล้วไปตรวจสอบความเที่ยงตรง และ
ความเหมาะสม โดยขอความอนุ เคราะห์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ ง
เนื้อหา (Content validity) และภาษาที่ใช้ แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไข
5) น าแบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ท รงคุ ณ วุฒิ และการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว
น าเสนอที่ ป รึ ก ษางานวิ จ ัย ให้ พิ จ ารณาความสมบู ร ณ์ อี ก ครั้ ง เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ข อง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
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3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะค้นหาข้อมูลโดยจะใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบคือ
ข้ อมูลปฐมภูมิ
เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจยั คือ อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เข้าร่ วมโครงการ Lean Manufacturing จานวน 25 ราย
ข้ อมูลทุติยภูมิ
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการ ค้นคว้า รวบรวมงานวิจยั บทความ วารสาร เอกสารการสัมมนา สถิติ
ในรายงานต่าง ๆ ทั้งของภาครั ฐและเอกชน เพื่อเป็ นส่ วนประกอบในเนื้ อหาและนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล

3.5 การกาหนดค่ าของตัวแปร
ในส่ วนของแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบการรับรู้ เกี่ ยวกับระบบการผลิ ต
แบบลีนและแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามความสาคัญของแต่ละปั จจัยที่ทาให้ระบบ
การผลิ ต ลี น สามารถน ามาใช้ใ นอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก (SMEs)ได้ ผูว้ ิจ ัย ได้
กาหนดค่าของตัวแปรมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งระดับเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (พวงรัตน์
ทวีรัตน์, 2543)
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คะแนนเฉลี่ย 4.500 - 5.000
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ สาคัญอย่างยิง่
คะแนนเฉลี่ย 3.500 - 4.499
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ สาคัญ
คะแนนเฉลี่ย 2.500 - 3.499
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.500 - 2.499
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ไม่สาคัญ
คะแนนเฉลี่ย 1.000 - 1.499
กาหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ ไม่สาคัญอย่างยิง่
การแปลความหมายของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใช้เกณฑ์ดงั นี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.000 – 0.999 หมายถึง การกระจายของข้อมูลไม่มากนัก
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 1.000 ขึ้นไป หมายถึง การกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก
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3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว นามาตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์จากนั้น
นามาตรวจการให้คะแนนและนาผลคะแนนมาทาการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ดว้ ยวิธีทางสถิติเพื่อศึกษาการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีวธิ ี การดังนี้
1. ตรวจความถูกต้องครบถ้วนและจานวนของแบบสอบถามที่ได้กลับมา
2. นาแบบสอบถามที่มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์และแปลผลโดยใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์ โดย
แบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่ งเป็ นคาถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและลักษณะของ
กิจการ นาข้อมูลที่ได้มาหาค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และ ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัวแปร นามาเปรี ยบเทียบเพื่อแปลความหมายกับ
เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความสาคัญของแต่ละปั จจัยที่ทาให้ระบบการผลิต
แบบลีนสามารถนามาใช้ในสถานประกอบการได้อย่างประสบความสาเร็ จ นาข้อมูลที่ได้มาหาค่า
ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) นามาเปรี ยบเทียบเพื่อแปลความหมายกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
3.7 สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
สถิติที่นามาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ
3.7.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นสถิติที่นามาใช้บรรยายคุณลักษณะของข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างที่นามาศึกษา ได้แก่
3.7.1.1 ค่ าร้ อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถามตอนที่ 1 ในเรื่ อง
เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและลักษณะของกิจการและกลุ่มผลิตภัณฑ์
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3.7.1.2 ค่ าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใช้สาหรับแบบสอบถามในตอนที่ 1 เรื่ อง
การนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ของสถานประกอบการ โดยใช้สูตรสาหรับข้อมูลที่จดั กลุ่มเป็ น
ชั้นคะแนน (Group Data) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 137-142)
3.7.1.3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์และแปล
ความหมายของข้อมูลต่างๆ ร่ วมกับค่าเฉลี่ยในแบบสอบถามตอนที่ 1 และ 2 เพื่อแสดงถึงลักษณะ
การกระจายของคะแนน โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 143)
3.7.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ นสถิติที่ใช้สรุ ปถึงลักษณะของอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เข้าร่ วมโครงการ Lean Manufacturing โดยใช้ขอ้ มูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้
3.7.2.1 การวิเคราะห์ โดยวิธี One-Way ANOVA (Analysis of variance) ใช้ในการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (Independent
Sample) คือ ขนาดของธุ รกิจและระดับของพนักงาน ซึ่ งได้แก่ ปั จจัยที่ทาให้ระบบการผลิตแบบลีน
สามารถนามาใช้ใ นสถานประกอบการและวิเคราะห์ ความแปรปรวนโดยใช้สู ตร One-Way
ANOVA
3.7.2.2 การวิเคราะห์ Least Significant Difference (LSD) ใช้ในการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ ยเป็ นรายคู่กรณี ที่ ผลการวิเคราะห์ของปั จจัยจากวิธี One-way ANOVA มี
นัยสาคัญ
3.7.2.3 การวิเ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ (Pearson Correlations) ใช้ใ นการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จและความต่อเนื่องในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ได้แก่ ปั จจัยในด้านแรงจูงใจ
ความรู้ความเข้าใจ การได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติของพนักงาน การได้รับการสนับสนุ น การมี
ส่ วนร่ วมของพนักงานและผูใ้ ห้คาปรึ กษา
3.7.2.4 การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regressions) โดยวิธีการคัดเลือกตัว
แปร แบบ Stepwise Selection เพื่อคัดเลือกตัวแปรที่มีผลต่อความสาเร็ จในการนาระบบการผลิต
แบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการ

บทที่ 4
ผลการวิจยั
จากการที่ได้ทาการเก็บข้อมูลผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ที่เข้าร่ วมโครงการ Lean
Manufacturing ของกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมร่ วมกับสถาบันส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จานวน
21 สถานประกอบการ โดยเก็บแบบสอบถามจานวน 69 ชุด
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ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จะแบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ของสถานประกอบการและข้อมูล ส่ วนบุคคลทัว่ ไป ได้แก่ ขนาด
ของกิจการ, เพศ, ตาแหน่ งงาน, ประสบการณ์การทางานและข้อมูลเกี่ยวกับการนาระบบการผลิต
แบบลีนมาใช้
4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จใน
การนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการ
4.3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
1. ปั จจัยที่ทาให้ระบบการผลิ ตแบบลีนสามารถนามาใช้ในสถานประกอบการได้
อย่า งประสบความสาเร็ จไม่แตกต่ า งกันในแต่ ละขนาดกิ จการและระดับของ
พนักงาน
2. ปั จจัยในด้านแรงจูงใจ ความรู้ความเข้าใจ การได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติของ
พนั ก งาน การได้รั บ การสนับ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของพนัก งานและผู้ใ ห้
คาปรึ กษา มีผลต่อความสาเร็ จและความต่อเนื่องในการดาเนินการผลิตแบบลีน
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล และลักษณะกิจการของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ระดับของพนักงาน
และประสบการณ์การทางาน และข้อมูลเกี่ยวกับการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้
4.1.1 ขนาดกิจการ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นกิจการขนาดเล็กจานวน 12 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 57.14 รองลงมาเป็ นกิจการขนาดกลางจานวน 9 ราย คิดเป็ นร้อยละ 42.86
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของพนักงานในแต่ละขนาดกิจการ
ขนาดของกิจการ
จานวน
ร้ อยละ
ขนาดเล็ก
12
57.14
ขนาดกลาง
9
42.86
21
100.00
รวม
4.1.2 เพศ ดังแสดงในตารางที่ 4.2 พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายจานวน 56 ราย คิดเป็ นร้อยละ
81.16 รองลงมาเป็ นเพศหญิงจานวน 13 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18.84
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของเพศพนักงาน
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
56
81.16
หญิง
13
18.84
รวม
69
100.00
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4.1.3 ระดั บ ของพนั กงาน ดัง แสดงในตารางที่ 4.3 พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นพนัก งานในระดับ
ปฏิบตั ิการจานวน 42 ราย คิดเป็ นร้อยละ 60.87 รองลงมาเป็ นพนักงานในระดับบังคับบัญชาหรื อ
หัวหน้างานขึ้นไปจานวน 27 ราย คิดเป็ นร้อยละ 39.13
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของระดับพนักงาน
ระดับของพนักงาน
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
พนักงานระดับบังคับบัญชาหรื อหัวหน้างานขึ้นไป
รวม

จานวน
42
27
69

ร้ อยละ
60.87
39.13
100.00

4.1.4 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อระบบการผลิตแบบลีนในภาพรวม ดังแสดงในตารางที่
4.4 ในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตแบบลีนอยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.05
ด้านความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อระบบการผลิตแบบลีนอยูใ่ นระดับค่อนข้างดีมาก โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.54
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ด้านความเหมาะสมของระบบการผลิ ตแบบลี นกับสถานประกอบอยู่ในระดับค่อนข้า ง
เหมาะสมมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.46
ด้านการมีส่วนร่ วมในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.22
ด้านการได้รับการฝึ กอบรมระบบการผลิตแบบลีนอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 2.69
ด้า นการได้รั บ การสนับ สนุ น ของผูบ้ ริ ห ารหรื อ หัว หน้า อยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งมาก โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.34
ด้านความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.12
ด้านความต่อเนื่ องในการดาเนิ นการผลิตแบบลีนอยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 2.94
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับความคิดเห็น
ของพนักงานที่มีต่อระบบการผลิตแบบลีนในภาพรวม
ส่ วน
เบี่ยงเบน
ความคิดเห็นของพนักงานในด้ าน
ค่ าเฉลีย่ มาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
3.05
0.99
ปานกลาง
ความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตแบบลีน
3.54
1.12
ค่อนข้างดีมาก
ความคิดเห็นต่อระบบการผลิตแบบลีน
ความเหมาะสมของระบบการผลิตแบบลีนกับสถาน
3.46
1.19
ค่อนข้างเหมาะสมมาก
ประกอบการ
การมีส่วนร่ วมในการนาระบบการผลิตแบบลีนมา
3.22
1.08
ปานกลาง
ใช้ในสถานประกอบการ
2.69
0.85
ปานกลาง
การได้รับการฝึ กอบรมระบบการผลิตแบบลีน
3.34
1.09
ค่อนข้างมาก
การได้รับการสนับสนุนของผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้า
ความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้
4.12
0.80
ค่อนข้างมาก
ในสถานประกอบการ
2.94
1.04
ปานกลาง
ความต่อเนื่ องในการดาเนินการผลิตแบบลีน
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4.1.5 ความคิดเห็นของพนักงานในด้ านความสาเร็จและความต่ อเนื่องในการนาระบบการผลิต
แบบลีนมาใช้ จาแนกตามขนาดกิจการ แสดงดังตารางที่ 4.5 พบว่า
กิ จ การขนาดเล็ ก ด้า นความส าเร็ จ ในการน าระบบการผลิ ต แบบลี น มาใช้ ใ นสถาน
ประกอบการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.18 และในด้านความ
ต่อเนื่ องในการดาเนิ นการผลิ ตแบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ
3.00
กิ จ การขนาดกลาง ด้า นความส าเร็ จ ในการน าระบบการผลิ ต แบบลี น มาใช้ ใ นสถาน
ประกอบการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.03 และในด้านความ
ต่อเนื่ องในการดาเนิ นการผลิ ตแบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ
2.84
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับความคิดเห็น
ของพนักงานในด้านความสาเร็ จและความต่อเนื่องจาแนกตามขนาดกิจการ
ความคิดเห็นของพนักงานใน
ด้ าน

ค่ าเฉลีย่

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ขนาดกลาง
ส่ วน
ระดับ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
ความ
มาตรฐาน คิดเห็น
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ขนาดเล็ก
ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความสาเร็ จในการนาระบบ
การผลิตแบบลีนมาใช้ใน
สถานประกอบการ
ความต่อเนื่องในการ
ดาเนินการผลิตแบบลีน

4.18

0.78

ค่อน
ข้างมาก

4.03

0.82

ค่อน
ข้างมาก

3.00

1.04

ปานกลาง

2.84

1.07

ปานกลาง

4.1.6 ความคิดเห็นของพนักงานในด้ านความสาเร็จและความต่ อเนื่องในการนาระบบการผลิต
แบบลีนมาใช้ จาแนกตามระดับของพนักงาน แสดงดังตารางที่ 4.6 พบว่า
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ ด้านความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในสถาน
ประกอบการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.93 และในด้านความ
ต่อเนื่ องในการดาเนิ นการผลิ ตแบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ
2.85
พนักงานระดับบังคับบัญชาหรื อหัวหน้างานขึ้นไปด้านความสาเร็ จในการนาระบบการผลิต
แบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ
4.41และในด้านความต่อเนื่ องในการดาเนิ นการผลิตแบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.08
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับความคิดเห็น
ของพนักงานในด้านความสาเร็ จและความต่อเนื่องจาแนกตามระดับของพนักงาน
ความคิดเห็นของพนักงานใน
ด้ าน

3.93

0.81

ค่อนข้างมาก 4.41

0.69

ค่อนข้างมาก

2.85

0.96

3.08

1.16

ปานกลาง

ปานกลาง

D

ความสาเร็ จในการนาระบบ
การผลิตแบบลีนมาใช้ใน
สถานประกอบการ
ความต่อเนื่องในการ
ดาเนินการผลิตแบบลีน

ค่ า ส่ วนเบี่ยงเบน
เฉลีย่
มาตรฐาน

พนักงานระดับบังคับบัญชาหรื อ
หัวหน้ างานขึน้ ไป
ระดับความ ค่ า ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
คิดเห็น เฉลีย่
มาตรฐาน
คิดเห็น

พนักงานระดับปฏิบัตกิ าร
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4.2 วิเคราะห์ ข้อมู ลความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ ประสบความสาเร็ จในการนา
ระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ ในสถานประกอบการ
4.2.1 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ ในสถานประกอบการ
แสดงดังตารางที่ 4.7 ในภาพรวม เรี ยงตามลาดับความสาคัญ พบว่า
ลาดับที่ 1 ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.33
ลาดับที่ 2 ด้านการได้รับการสนับสนุน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.17
ลาดับที่ 3 ด้านการได้รับการฝึ กอบรม โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.13
ลาดับที่ 4 ด้านความรู้ความเข้าใจของพนักงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.07
ลาดับที่ 5 ด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.89
ลาดับที่ 6 ด้านแรงจูงใจ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.88
ลาดับที่ 7 ด้านทัศนคติของพนักงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.83
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับความคิดเห็น
ของพนักงานที่มีต่อปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้
ปัจจัยทีท่ าให้ ประสบความสาเร็จในการนา
ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ ลาดับ
ค่ าเฉลีย่
ระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ ในด้ าน
มาตรฐาน
คิดเห็น
ที่
แรงจูงใจ
3.88
0.98
สาคัญ
6
การได้รับการฝึ กอบรม
4.13
0.94
สาคัญ
3
ทัศนคติของพนักงาน
3.83
0.89
สาคัญ
7
การได้รับการสนับสนุน
4.17
0.71
สาคัญ
2
การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
3.89
0.72
สาคัญ
5
ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
4.07
0.99
สาคัญ
4
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
4.33
0.83
สาคัญ
1

4.2.2 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ ในสถานประกอบการจาแนกตามขนาดกิจการ แสดงดังตารางที่ 4.8 พบว่า
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กิจการขนาดเล็ก เรี ยงตามลาดับความสาคัญ พบว่า
ลาดับที่ 1 ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.58
ลาดับที่ 2 ด้านการได้รับการฝึ กอบรมและความรู้ความเข้าใจของพนักงาน โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.28
ลาดับที่ 4 ด้านการได้รับการสนับสนุน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.24
ลาดับที่ 5 ด้านแรงจูงใจ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.03
ลาดับที่ 6 ด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.00
ลาดับที่ 7 ด้านทัศนคติของพนักงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.93
กิจการขนาดกลาง เรี ยงตามลาดับความสาคัญ พบว่า
ลาดับที่ 1 ด้านการได้รับการสนับสนุน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.09
ลาดับที่ 2 ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.00
ลาดับที่ 3 ด้านการได้รับการฝึ กอบรม โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.93
ลาดับที่ 4 ด้านความรู้ความเข้าใจของพนักงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.79
ลาดับที่ 5 ด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.74
ลาดับที่ 6 ด้านทัศนคติของพนักงานและแรงจูงใจ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.69
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับความคิดเห็น
ของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้จาแนก
ตามขนาดกิจการ
ปัจจัยด้ าน

แรงจูงใจ
การได้รับการฝึ กอบรม
ทัศนคติของพนักงาน

ขนาดเล็ก
ส่ วน
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

D

4.03
4.28
3.93
4.24
4.00
4.28
4.58

การได้รับการสนับสนุน

การมีส่วนร่ วมของพนักงาน

ความรู ้ความเข้าใจของพนักงาน
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา

0.83
0.82
0.80
0.71
0.62
0.99
0.64

ขนาดกลาง
ส่ วน
ลาดับที่ ค่ าเฉลีย่
เบี่ยงเบน ลาดับที่
มาตรฐาน

5
2
7
4
6
2
1

3.69
3.93
3.69
4.09
3.74
3.79
4.00

1.14
1.07
1.00
0.72
0.83
0.94
0.96

6
3
6
1
5
4
2
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4.2.3 ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ ในสถานประกอบการจาแนกตามระดับของพนักงาน
แสดงดังตารางที่ 4.9 พบว่า
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ เรี ยงตามลาดับความสาคัญ พบว่า
ลาดับที่ 1 ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.29
ลาดับที่ 2 ด้านการได้รับการฝึ กอบรม ด้านความรู้ ความเข้าใจของพนักงานและด้านการ
ได้รับการสนับสนุน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.00
ลาดับที่ 5 ด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.79
ลาดับที่ 6 ด้านแรงจูงใจ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.64
ลาดับที่ 7 ด้านทัศนคติของพนักงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 3.50

พนักงานระดับบังคับบัญชาหรื อหัวหน้างานขึ้นไป เรี ยงตามลาดับความสาคัญ พบว่า
ลาดับที่ 1 ด้านการได้รับการสนับสนุน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.44
ลาดับที่ 2 ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.41
ลาดับที่ 3 ด้านการได้รับการฝึ กอบรม ด้านทัศนคติของพนักงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ซึ่งเท่ากับ 4.33
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ลาดับที่ 5 ด้านแรงจูงใจ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.26
ลาดับที่ 6 ด้านความรู ้ความเข้าใจของพนักงาน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.19
ลาดับที่ 7 ด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงานโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยซึ่ งเท่ากับ 4.06
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D

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมายและการจัดลาดับความคิดเห็น
ของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้จาแนก
ตามระดับของพนักงาน
พนักงานระดับบังคับบัญชาหรือ
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้ างานขึน้ ไป
ปัจจัยด้ าน
ส่ วนเบี่ยงเบน ลาดับ
ส่ วนเบี่ยงเบน ลาดับ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
ที่
มาตรฐาน
ที่
3.64
1.06
6
4.26
0.71
5
แรงจูงใจ
4.00
1.01
2
4.33
0.78
3
การได้รับการฝึ กอบรม
3.50
0.83
7
4.33
0.73
3
ทัศนคติของพนักงาน
4.00
0.72
2
4.44
0.63
1
การได้รับการสนับสนุน
3.79
0.73
5
4.06
0.68
7
การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
4.00
1.08
2
4.19
0.83
6
ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
4.29
0.97
1
4.41
0.57
2
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
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4.3 การวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมุติฐาน
1. ปัจจัยที่ทาให้ระบบการผลิตแบบลีนสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็กได้อย่างประสบความสาเร็ จไม่แตกต่างกันในแต่ละขนาดกิ จการ ประเภทของสถาน
ประกอบการ ระดับของพนักงาน
2. ปั จจัยในด้านแรงจูงใจ ความรู้ ความเข้าใจ การได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติของพนักงาน
การได้ รั บ การสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ วมของพนัก งานและผู้ใ ห้ ค าปรึ กษา มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็ จและความต่อเนื่องในการดาเนินการผลิตแบบลีนของอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก

D

สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยที่ทาให้ระบบการผลิตแบบลีนสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็กได้อย่างประสบความสาเร็ จไม่แตกต่างกันในแต่ละขนาดกิจการ ประเภทของสถาน
ประกอบการ ระดับของพนักงาน

PU

สมมติฐานที่ 1.1 ปั จจัยที่ทาให้ระบบการผลิตแบบลีนสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็กได้อย่างประสบความสาเร็ จไม่แตกต่างกันในแต่ละขนาดกิจการ
ผลการทดสอบ ดัง ตารางที่ 4.10 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ของ
พนักงานด้านปัจจัยที่ทาให้ระบบการผลิตแบบลีนสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กได้อย่างประสบความสาเร็ จจาแนกตามขนาดกิจการในภาพรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันในแต่ละขนาดของกิจการ
พิจารณาเป็ นรายปั จจัยพบว่า ปั จจัยในด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษามีความแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญ
0.01 และปัจจัยในด้านความรู้ความเข้าใจของพนักงานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่ 4.10 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของพนักงานถึง
ปั จจัยที่ทาให้ระบบการผลิตแบบลีนสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้
อย่างประสบความสาเร็ จจาแนกตามขนาดกิจการ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ปัจจัยด้ าน
t
Sig.


4.03
4.28
3.93
4.24
4.00
4.28
4.58
4.18

3.69
3.93
3.69
4.09
3.74
3.79
4.00
3.85

1.42
1.52
1.09
0.87
1.48
2.04
2.99
1.95

0.16
0.13
0.28
0.39
0.14
0.05*
0.00**
0.06
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D

แรงจูงใจ
การได้รับการฝึ กอบรม
ทัศนคติของพนักงาน
การได้รับการสนับสนุน
การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
รวม
* ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
** ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01



สมมติฐานที่ 1.2 ปั จจัยที่ทาให้ระบบการผลิตแบบลีนสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็กได้อย่างประสบความสาเร็ จไม่แตกต่างกันในแต่ละระดับของพนักงาน
ผลการทดสอบ ดัง ตารางที่ 4.11 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น ของ
พนักงานด้านปัจจัยที่ทาให้ระบบการผลิตแบบลีนสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ได้อย่างประสบความสาเร็ จจาแนกตามระดับของพนักงานในภาพรวม พบว่า มีความ
แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พิจารณารายปั จจัย พบว่า มีความแตกต่างกันในปั จจัยด้าน
ทัศนคติของพนักงานและปั จจัยด้านการได้รับการสนับสนุ น ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 และ
ด้านแรงจูงใจที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่ วนปัจจัยในด้านอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละ
ระดับของพนักงาน
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ตารางที่ 4.11 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของพนักงานถึง
ปั จจัยที่ทาให้ระบบการผลิตแบบลีนสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้
อย่างประสบความสาเร็ จจาแนกตามระดับของพนักงาน
พนักงานระดับ พนักงานระดับบังคับบัญชา
ปัจจัยด้ าน
ปฏิบัติการ
หรือหัวหน้ างานขึน้ ไป
t
Sig.


3.64
4.00
3.50
4.00
3.79
4.00
4.29
3.89

4.26
4.33
4.33
4.44
4.06
4.19
4.41
4.29

-2.67
-1.45
-4.24
-2.64
-1.53
-0.76
-0.59
-2.31

0.01*
0.15
0.00**
0.01**
0.13
0.45
0.56
0.02*
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แรงจูงใจ
การได้รับการฝึ กอบรม
ทัศนคติของพนักงาน
การได้รับการสนับสนุน
การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
รวม
* ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
** ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01



สมมติฐานที่ 2 ปั จจัย ในด้า นแรงจูงใจ ความรู้ ความเข้าใจ การได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติ ของ
พนักงาน การได้รับการสนับสนุ น การมีส่วนร่ วมของพนักงานและผูใ้ ห้คาปรึ กษา มีความสัมพันธ์
กับความสาเร็ จและความต่อเนื่องในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก

สมมติฐานที่ 2.1 ปั จจัยในด้านแรงจูงใจ ความรู้ความเข้าใจ การได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติของ
พนักงาน การได้รับการสนับสนุ น การมีส่วนร่ วมของพนักงานและผูใ้ ห้คาปรึ กษา มีความสัมพันธ์
กับความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัย ในด้านแรงจูงใจ
ความรู้ความเข้าใจ การได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติของพนักงาน การได้รับการสนับสนุ น การมี
ส่ วนร่ วมของพนักงานและผูใ้ ห้คาปรึ กษา ที่มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการนาระบบการผลิต
แบบลี นมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก พบว่า ในทุกๆ ปั จจัยมีความสัมพันธ์กบั
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ความส าเร็ จในการนาระบบกาผลิ ตแบบลี น มาใช้ใ นอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก ที่
นัยสาคัญทางสถิติ 0.01
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัยในด้านแรงจูงใจ ความรู้ความเข้าใจ การ
ได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติของพนักงาน การได้รับการสนับสนุน การมีส่วนร่ วมของพนักงานและ
ผู ้ใ ห้ ค าปรึ ก ษา ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความส าเร็ จ ในการน าระบบการผลิ ต แบบลี น มาใช้ ใ น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ปัจจัยด้ าน

D

ความสาเร็จในการนาระบบการผลิตแบบ
ลีนมาใช้ ในสถานประกอบการ
Pearson Correlation
0.79
Sig. (2-tailed)
0.00**
Pearson Correlation
0.81
Sig. (2-tailed)
0.00**
Pearson Correlation
0.80
Sig. (2-tailed)
0.00**
Pearson Correlation
0.83
Sig. (2-tailed)
0.00**
Pearson Correlation
0.83
Sig. (2-tailed)
0.00**
Pearson Correlation
0.62
Sig. (2-tailed)
0.00**
Pearson Correlation
0.67
Sig. (2-tailed)
0.00**
0.91
Pearson Correlation
0.00**
Sig. (2-tailed)

แรงจูงใจ

การได้รับการฝึ กอบรม
ทัศนคติของพนักงาน

PU
การได้รับการสนับสนุน

การมีส่วนร่ วมของพนักงาน

ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา

รวม

** ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01

สมมติฐานที่ 2.2 ปั จจัยในด้านแรงจูงใจ ความรู้ความเข้าใจ การได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติของ
พนักงาน การได้รับการสนับสนุ น การมีส่วนร่ วมของพนักงานและผูใ้ ห้คาปรึ กษา มีความสัมพันธ์
กับความต่อเนื่องในการดาเนินการผลิตแบบลีนของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
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ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัย ในด้านแรงจูงใจ
ความรู้ความเข้าใจ การได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติของพนักงาน การได้รับการสนับสนุ น การมี
ส่ วนร่ วมของพนักงานและผูใ้ ห้คาปรึ กษา ที่มีความสัมพันธ์กบั ความต่อเนื่องในการดาเนินการผลิต
แบบลี นของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก พบว่า ในทุกๆ ปั จจัยไม่มีความสัมพันธ์ก ับ
ความต่อเนื่องในการดาเนินการผลิตแบบลีน
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ตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัยในด้านแรงจูงใจ ความรู้ความเข้าใจ การ
ได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติของพนักงาน การได้รับการสนับสนุน การมีส่วนร่ วมของพนักงานและ
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา ที่มีความสัมพันธ์กบั ความต่อเนื่ องในการดาเนินการผลิตแบบลีนของอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ความต่อเนื่องในการดาเนินการ
ผลิตแบบลีน
Pearson Correlation
-0.04
แรงจูงใจ
Sig. (2-tailed)
0.78
Pearson Correlation
-0.17
การได้รับการฝึ กอบรม
Sig. (2-tailed)
0.18
Pearson Correlation
-0.06
ทัศนคติของพนักงาน
Sig. (2-tailed)
0.64
Pearson Correlation
0.12
การได้รับการสนับสนุน
Sig. (2-tailed)
0.35
Pearson Correlation
0.04
การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
Sig. (2-tailed)
0.75
Pearson Correlation
-0.20
ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
Sig. (2-tailed)
0.12
Pearson Correlation
0.00
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
Sig. (2-tailed)
0.98
-0.06
Pearson Correlation
รวม
0.65
Sig. (2-tailed)
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สมมติฐานที่ 2.3 ปั จจัยในด้านแรงจูงใจ ความรู้ความเข้าใจ การได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติของ
พนัก งาน การได้รั บ การสนับ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของพนัก งานและผู้ใ ห้ ค าปรึ ก ษา มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ผลการทดสอบ ดังตารางที่ 4.14 และตารางที่ 4.15 ทดสอบปั จจัยในด้านต่างๆ มีผลต่อความสาเร็ จ
ในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยแบบ Stepwise พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็ จในการนาระบบการผลิ ต
แบบลี น มาใช้ใ นสถานประกอบการ คื อ ปั จจัย ด้า น การมี ส่ ว นร่ ว มของพนัก งาน ทัศ นคติ ข อง
พนักงาน การได้รับการสนับสนุน และการได้รับการฝึ กอบรม
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ และสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจเชิ งพหุ จากผลการ
ทดสอบปั จ จัย ในด้ า นต่ า งๆ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการน าระบบการผลิ ต แบบลี น มาใช้ ใ น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบ Stepwise
ตัวแปร
Model
R
R Square
การได้รับการสนับสนุน
การได้รับการสนับสนุน, การได้รับการฝึ กอบรม
การได้รับการสนับสนุน, การได้รับการฝึ กอบรม, ทัศนคติของ
พนักงาน

.834(a)
.913(b)

.696
.834

.924(c)

.854
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2
3

ตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบปั จจัยในด้านต่างๆ มีผลต่อความสาเร็ จในการนาระบบการผลิต
แบบลี น มาใช้ ใ นอุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก ด้ว ยวิธี ก ารวิเคราะห์ ก ารถดถอยแบบ
Stepwise
Unstandardized Standardized
Model
Coefficients
Coefficients
t
Sig.
4
B Std. Error
Beta
(Constant)
-.051
.228
-.224 .823
การได้รับการสนับสนุน
.500
.077
.447
6.524 .000**
การได้รับการฝึ กอบรม
.320
.058
.377
5.521 .000**
ทัศนคติของพนักงาน
.198
.067
.222
2.947 .004*
* ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
** ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในบทนี้ ผูว้ ิจยั จะกล่ า วโดยสรุ ป ถึ ง วัตถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั วิธี ด าเนิ นการวิจ ัย สรุ ป
ผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้ง
ต่อไป
จากการสารวจปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู่ ระบบการ
ผลิตแบบลีนซึ่ งเป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 3 ประการคือ
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1. เพื่อศึกษาถึ งปั จจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู่ ระบบการ
ผลิตแบบลีน
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างปั จจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กใน
การมุ่งสู่ ระบบการผลิ ตแบบลี นในแต่ละลักษณะทางประชากร ได้แก่ ขนาดของกิ จการ
และระดับของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อที่มีต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กใน
การมุ่งสู่ ระบบการผลิ ตแบบลี นที่มีต่อความสาเร็ จและความต่อเนื่ องในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการ

เครื่ องมือที่ใช้วจิ ยั ในครั้งนี้คือแบบสอบถาม ตอบทางไปรษณี ย ์ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลของสถานประกอบการและข้อมูลส่ วนบุคคลทัว่ ไป ได้แก่
ขนาดของกิจการ, เพศ, ตาแหน่งงาน, ประสบการณ์การทางานและข้อมูลเกี่ยวกับการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ประสบ
ความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นพนักงานในระดับ หัวหน้างาน/ผูค้ วบคุมงานและพนักงาน
ในระดับปฏิบตั ิการซึ่ งทาการเก็บข้อมูลจากบริ ษทั ที่เข้าร่ วมโครงการ Lean Manufacturing ของกรม
ส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมร่ วมกับสถาบันส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตั้งแต่ครั้งที่ 2 – 3 จานวน 21
โรงงานโดยเก็บแบบสอบถามจานวน 49 ชุด
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิจยั ได้แยกออกเป็ น 3 ตอนดังต่อไปนี้
5.1.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล และลักษณะกิจการของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
ขนาดกิจการ ส่ วนใหญ่เป็ นกิจการขนาดเล็กร้อยละ 57.14 รองลงมาเป็ นกิจการขนาดกลาง
ร้อยละ 42.86
เพศ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 81.16 รองลงมาเป็ นเพศหญิงร้อยละ 18.84
ระดับของพนักงาน ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานในระดับปฏิบตั ิการร้อยละ 60.87 รองลงมาเป็ น
พนักงานในระดับบังคับบัญชาหรื อหัวหน้างานขึ้นไปร้อยละ 39.13
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ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อระบบการผลิตแบบลีนในภาพรวม แต่ละด้าน พบว่า ด้าน
ความรู ้ความเข้าใจในระบบการผลิตแบบลีนอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านความคิดเห็นของพนักงานที่
มีต่อระบบการผลิตแบบลีนอยูใ่ นระดับค่อนข้างดีมาก ด้านความเหมาะสมของระบบการผลิตแบบ
ลี นกับสถานประกอบอยู่ในระดับค่อนข้างเหมาะสมมาก ด้านการมีส่วนร่ วมในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการได้รับการฝึ กอบรมระบบ
การผลิตแบบลีนอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านการได้รับการสนับสนุนของผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้า อยูใ่ น
ระดับค่อนข้างมาก ด้านความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการอยู่
ในระดับค่อนข้างมาก ด้านความต่อเนื่องในการดาเนินการผลิตแบบลีนอยูใ่ นระดับปานกลาง

ความคิดเห็นของพนักงานในด้ านความสาเร็จและความต่ อเนื่องในการนาระบบการผลิต
แบบลีนมาใช้ จาแนกตามขนาดกิจการ พบว่า กิจการขนาดเล็ก ด้านความสาเร็ จในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการอยูใ่ นระดับค่อนข้างมากและในด้านความต่อเนื่องในการ
ดาเนิ นการผลิ ตแบบลี น อยูใ่ นระดับปานกลาง กิจการขนาดกลาง ด้านความสาเร็ จในการนาระบบ
การผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการอยูใ่ นระดับค่อนข้างมากและในด้านความต่อเนื่องใน
การดาเนินการผลิตแบบลีน อยูใ่ นระดับปานกลาง

ความคิดเห็นของพนักงานในด้ านความสาเร็จและความต่ อเนื่องในการนาระบบการผลิต
แบบลีนมาใช้ จาแนกตามระดับของพนักงาน พบว่า พนักงานระดับปฏิบตั ิการ ด้านความสาเร็ จใน
การนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการอยูใ่ นระดับค่อนข้างมากและในด้านความ
ต่อเนื่ องในการดาเนิ นการผลิ ตแบบลี น อยู่ใ นระดับปานกลาง พนักงานระดับบัง คับบัญชาหรื อ
หัวหน้างานขึ้นไปด้านความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการอยู่
ในระดับค่อนข้างมากและในด้านความต่อเนื่องในการดาเนินการผลิตแบบลีนอยูใ่ นระดับปานกลาง
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5.1.2 ข้ อมูลความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ ประสบความสาเร็ จในการนาระบบ
การผลิตแบบลีนมาใช้ ในสถานประกอบการ
ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการผลิต
แบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการในภาพรวม เรี ยงตามลาดับความสาคัญ
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ตารางที่ 5.1 ระดับความสาคัญและลาดับที่ของปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการ
ปัจจัยทีท่ าให้ ประสบความสาเร็จในการนาระบบการ
ระดับความคิดเห็น ลาดับที่
ผลิตแบบลีนมาใช้ ในด้ าน
แรงจูงใจ
สาคัญ
6
การได้รับการฝึ กอบรม
สาคัญ
3
ทัศนคติของพนักงาน
สาคัญ
7
การได้รับการสนับสนุน
สาคัญ
2
การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
สาคัญ
5
ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
สาคัญ
4
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
สาคัญ
1

จากตารางที่ 5.1 พบว่า ในทุกๆ ปั จจัยนั้นมีระดับความสาคัญในระดับที่สาคัญ โดยเรี ยง
ตามลาดับความสาคัญได้ดงั นี้ ลาดับที่ 1 คือ ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา ลาดับที่ 2 คือ ด้านการได้รับการ
สนับสนุ น ล าดับที่ 3 คื อ ด้า นการได้รับการฝึ กอบรม ล าดับที่ 4 คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจของ
พนักงาน ลาดับที่ 5 คือ ด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ลาดับที่ 6 คือ ด้านแรงจูงใจ และลาดับที่ 7
คือ ด้านทัศนคติของพนักงาน
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ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการผลิต
แบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการจาแนกตามขนาดกิจการ
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ตารางที่ 5.2 ระดับความสาคัญและลาดับที่ของปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการจาแนกตามขนาดกิจการ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ปัจจัยด้ าน
ลาดับ
ระดับความคิดเห็น ลาดับที่ ระดับความคิดเห็น
ที่
สาคัญ
5
สาคัญ
6
แรงจูงใจ
สาคัญ
2
สาคัญ
3
การได้รับการฝึ กอบรม
สาคัญ
7
สาคัญ
6
ทัศนคติของพนักงาน
สาคัญ
4
สาคัญ
1
การได้รับการสนับสนุน
สาคัญ
6
สาคัญ
5
การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
ความรู้ความเข้าใจของ
สาคัญ
2
สาคัญ
4
พนักงาน
สาคัญ
1
สาคัญ
2
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา

จากตารางที่ 5.2 พบว่า
กิ จ การขนาดเล็ ก ในทุ ก ๆ ปั จ จัย นั้น มี ร ะดับ ความส าคัญ ในระดับ ที่ ส าคัญ โดยเรี ย ง
ตามลาดับความสาคัญ ได้ดงั นี้ ลาดับที่ 1 คือ ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา ลาดับที่ 2 คือ ด้านการได้รับการ
ฝึ กอบรมและความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ลาดับที่ 4 คือ ด้านการได้รับการสนับสนุน ลาดับที่ 5
คือ ด้านแรงจูงใจ ลาดับที่ 6 คือ ด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงานและลาดับที่ 7 คือ ด้านทัศนคติของ
พนักงาน
กิ จ การขนาดกลาง ในทุ ก ๆ ปั จ จัย นั้น มี ร ะดับ ความส าคัญ ในระดับ ที่ ส าคัญ โดยเรี ย ง
ตามลาดับความสาคัญ ได้ดงั นี้ ลาดับที่ 1 คือ ด้านการได้รับการสนับสนุ น ลาดับที่ 2 คือ ด้านผูใ้ ห้
คาปรึ กษา ลาดับที่ 3 คือ ด้า นการได้รับการฝึ กอบรม ลาดับที่ 4 คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจของ
พนัก งาน ล าดับ ที่ 5 คื อ ด้า นการมี ส่ วนร่ วมของพนัก งาน และล าดับ ที่ 6 คื อ ด้า นทัศนคติ ของ
พนักงานและแรงจูงใจ
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ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปั จจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการผลิต
แบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการจาแนกตามระดับของพนักงาน
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ตารางที่ 5.3 ระดับความสาคัญและลาดับที่ของปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการจาแนกตามระดับของพนักงาน
พนักงานระดับบังคับบัญชา
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หรือหัวหน้ างานขึน้ ไป
ปัจจัยด้ าน
ระดับความคิดเห็น ลาดับที่ ระดับความคิดเห็น ลาดับที่
สาคัญ
6
สาคัญ
5
แรงจูงใจ
สาคัญ
2
สาคัญ
3
การได้รับการฝึ กอบรม
สาคัญ
7
สาคัญ
3
ทัศนคติของพนักงาน
สาคัญ
2
สาคัญ
1
การได้รับการสนับสนุน
สาคัญ
5
สาคัญ
7
การมีส่วนร่ วมของพนักงาน
สาคัญ
2
สาคัญ
6
ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน
สาคัญ
1
สาคัญ
2
ผูใ้ ห้คาปรึ กษา

จากตารางที่ 5.3 พบว่า
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ ในทุกๆ ปัจจัยนั้นมีระดับความสาคัญในระดับที่สาคัญ โดยเรี ยง
ตามลาดับความสาคัญ ได้ดงั นี้ ลาดับที่ 1 คือ ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา ลาดับที่ 2 คือ ด้านการได้รับการ
ฝึ กอบรม ด้านความรู้ความเข้าใจของพนักงานและด้านการได้รับการสนับสนุ น ลาดับที่ 5 คือ ด้าน
การมีส่วนร่ วมของพนักงาน ลาดับที่ 6 คือ ด้านแรงจูงใจและลาดับที่ 7 ด้านทัศนคติของพนักงาน
พนักงานระดับบังคับบัญชาหรื อหัวหน้างานขึ้นไป ในทุกๆ ปั จจัยนั้นมีระดับความสาคัญ
ในระดับที่สาคัญ โดยเรี ยงตามลาดับความสาคัญ ได้ดงั นี้ ลาดับที่ 1 คือ ด้านการได้รับการสนับสนุน
ล าดับ ที่ 2 คื อ ด้า นผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษา ล าดับที่ 3 คื อ ด้านการได้รับการฝึ กอบรม ด้านทัศนคติ ของ
พนักงาน
ลาดับที่ 5 คือ ด้านแรงจูงใจ ลาดับที่ 6 คือ ด้านความรู้ความเข้าใจของพนักงานและ
ลาดับที่ 7 คือ ด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงาน
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5.1.3 การวิเคราะห์ เพือ่ ทดสอบสมมุติฐาน
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยที่ทาให้ระบบการผลิตแบบลีนสามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก ได้อย่างประสบความสาเร็ จไม่แตกต่างกันในแต่ละขนาดกิ จการ ระดับของ
พนักงาน
สมมติฐานที่ 1.1 ปั จจัยที่ทาให้ระบบการผลิ ตแบบลี น สามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กได้อย่างประสบความสาเร็ จไม่แตกต่างกันในแต่ละขนาดกิจการ
ผลการทดสอบ พบว่ า ปั จ จัย ที่ ท าให้ ร ะบบการผลิ ต แบบลี น สามารถน ามาใช้ ใ น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้อย่างประสบความสาเร็ จไม่แตกต่างกันในแต่ละขนาด
ของกิจการ จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.2 ปั จจัยที่ทาให้ระบบการผลิ ตแบบลี น สามารถนามาใช้ในอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กได้อย่างประสบความสาเร็ จไม่แตกต่างกันในแต่ละระดับของพนักงาน
ผลการทดสอบ พบว่า มี ความแตกต่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยในด้านแรงจูงใจ ความรู้ความเข้าใจ การได้รับการฝึ กอบรม ทัศนคติ
ของพนัก งาน การได้ รั บ การสนับ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของพนัก งานและผู้ใ ห้ ค าปรึ กษา มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ความส าเร็ จ และความต่ อ เนื่ อ งในการน าระบบการผลิ ต แบบลี น มาใช้ ใ น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
สมมติ ฐ านที่ 2.1 ปั จ จัย ในด้า นแรงจู ง ใจ ความรู้ ค วามเข้า ใจ การได้รั บ การฝึ กอบรม
ทัศนคติของพนักงาน การได้รับการสนับสนุ น การมีส่วนร่ วมของพนักงานและผูใ้ ห้คาปรึ กษา มี
ความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก
ผลการทดสอบ พบว่า ในทุกๆ ปัจจัยมีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการนาระบบกาผลิต
แบบลีนมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่นยั สาคัญทางสถิติ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรั บ
สมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 2.2 ปั จ จัย ในด้า นแรงจู ง ใจ ความรู้ ค วามเข้า ใจ การได้รั บ การฝึ กอบรม
ทัศนคติของพนักงาน การได้รับการสนับสนุ น การมีส่วนร่ วมของพนักงานและผูใ้ ห้คาปรึ กษา มี
ความสัมพันธ์ กบั ความต่อเนื่ องในการดาเนิ นการผลิ ตแบบลี นของอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก

67

ผลการทดสอบ พบว่า ในทุกๆ ปั จจัยไม่มีความสัมพันธ์กบั ความต่อเนื่องในการดาเนินการ
ผลิตแบบลีนของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงปฏิเสธสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 2.3 ปั จ จัย ในด้า นแรงจู ง ใจ ความรู้ ค วามเข้า ใจ การได้รั บ การฝึ กอบรม
ทัศนคติของพนักงาน การได้รับการสนับสนุน การมีส่วนร่ วมของพนักงานและผูใ้ ห้คาปรึ กษา มีผล
ต่อความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ผลการทดสอบ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ใน
สถานประกอบการ คือ ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ทัศนคติของพนักงาน การได้รับการ
สนับสนุน และการได้รับการฝึ กอบรม ส่ วนปัจจัยที่เหลือไม่มีผลต่อความสาเร็ จในการนาระบบการ
ผลิตแบบลีนมาใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน
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5.2 อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในการมุ่งสู่ ระบบการ
ผลิตแบบลีน สามารถนาผลการวิจยั มาอภิปราย ได้ดงั นี้
5.2.1 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก ซึ่ งลาดับที่ 1 คือ ด้านผูใ้ ห้คาปรึ กษา ลาดับที่ 2 คือ ด้านการได้รับการสนับสนุ น ลาดับที่ 3 คือ
ด้านการได้รับการฝึ กอบรม ลาดับที่ 4 คือ ด้านความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ลาดับที่ 5 คือ ด้าน
การมี ส่ ว นร่ ว มของพนัก งาน ล าดับ ที่ 6 คื อ ด้า นแรงจู งใจ และล าดับที่ 7 คื อ ด้า นทัศ นคติ ข อง
พนักงาน ซึ่ งทาให้สามรถอธิ บายได้วา่ หากสถานประกอบการต้องการนาระบบการผลิตแบบลีนมา
ใช้ในสถานประกอบได้อย่างประสบความสาเร็ จต้องเริ่ มจากการจัดหาที่ปรึ กษาโครงการ (Consults)
ที่มีความรู ้ และความชานาญ ผ่านการให้คาปรึ กษาแก่สถานประกอบการมาเป็ นเวลายาวนานหรื อ
หลายสถานประกอบการ เพื่อช่วยทาหน้าที่แนะนา กาหนดวิสัยทัศน์ ติดตามรายงานผลการปฏิบตั ิ
รวมถึ งการเชื่ อมโยงกับกลุ่มผูร้ ับผิดชอบระบบการผลิ ตแบบลี นของสถานประกอบการซึ่ งอาจมี
หลายคน ช่วยให้ทิศทางการดาเนิ นการระบบการผลิตแบบลีนเป็ นไปตามเป้ าหมายเดียวกัน รวมถึง
มีบทบาทสาคัญในการช่ วยสอนเทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างผูร้ ับผิดชอบในระบบการผลิตแบบลีนให้มี
จานวนเพิ่มขึ้นและมี บ ทบาทในการเร่ งกระตุน้ สายการผลิ ตต้นแบบของระบบการผลิ ตแบบลี น
จากนั้นเป็ นการแนะนาให้ผบู ้ ริ หารของสถานประกอบการได้รู้จกั และทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การผลิตแบบลีน เพื่อที่เขาจะได้ยอมรับว่า เป็ นหนทางสาหรับการปรับปรุ งสถานประกอบการที่ตวั
ผูบ้ ริ หารจะต้องเข้าไปผูกพันกับโครงการการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในสถานประกอบการ
ตั้งแต่เริ่ มต้นการดาเนินการ ไม่ใช่เพียงแค่การสั่งการเพื่อการควบคุมเพียงอย่างเดียว ตลอดจนถึงการ
สนับสนุนและผลักดันให้การดาเนินการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้จนประสบความสาเร็ จ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลวิจยั ของ สรั ญญา ปฐมรังษิยงั กุล (2545) ในการศึกษาปั จจัยความสาเร็ จในการ
จัดทามาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001 ของงานประกอบชิ้ นส่ วนอิเลคทรอนิ กส์ :
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กรณี ศึกษาบริ ษทั ฮานาไมโครอิ เลคทรอนิ กส์ จากัด (มหาชน) จังหวัดลาพูน ที่พบว่า พฤติกรรม
โดยรวมของผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Style) ในการมีความมุ่งมัน่ ที่จะทาให้บริ ษทั ได้รับการรับรองและให้
การสนับ สนุ นทางด้า นก าลังคนและงบประมาณเพื่อให้บริ ษทั ประสบความส าเร็ จในการจัดทา
มาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO 14001
5.2.2 ความแตกต่ างระหว่ างปั จจัยที่มีผลต่ อสถานประกอบการในการมุ่งสู่ ระบบการผลิตแบบ
ลีนในแต่ ละลักษณะทางประชากร ได้แก่ ขนาดของกิจการ และระดับของพนักงาน
ในด้านขนาดกิจการซึ่ งจากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ไม่แตกต่างในขนาดกิจการ ซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่า ไม่วา่ จะเป็ นกิจการขนาดใดก็ตามปั จจัยที่มีผลต่อการนาระบบการผลิตแบบลีนมา
ใช้น้ นั ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ประหยัด แซ่ หลิม, 2547 ในการศึกษาปั จจัยที่
มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของการเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในเขตธนบุ รี ที่ พ บว่ า ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ มนั้น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ที่ ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จของการเป็ นผูป้ ระกอบการในระดับปานกลางเหมือนกัน
ในด้านระดับของพนักงาน พบว่ามีความแตกต่างกันซึ่ ง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
วัชระ แก้วสุ วรรณ์, 2549 ในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในสายการผลิต
บริ ษทั ลีน มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ที่พบว่า ในด้านความสาเร็ จของงานนั้น พนักงานที่มีระดับ
ต่างกันจะมองความสาเร็ จของงานในเรื่ องเดียวกันที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 ซึ่ งเป็ นจุดหนึ่ งที่ทาให้พนักงานที่มีระดับต่างกันมองถึงปั จจัยที่มีผลต่อสถานประกอบการใน
การมุ่ ง สู่ ร ะบบการผลิ ต แบบแบบลี น ในแต่ ล ะระดับ ของพนัก งานมี ค วามแตกต่ า งกัน และซึ่ ง
สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ ประเสริ ฐ เจริ ญศิ ล ป์ พานิ ช, 2546 ที่ ศึ ก ษาเรื่ องปั จจัย ที่ มี ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพจากการทา Six Sigma ของพนักงานฝ่ ายผลิต: กรณี ศึกษาบริ ษทั โตชิบา คอนซูมเมอร์
โปรดักส์ ประเทศไทย จากัด. ที่พบว่าลักษณะของพนักงานได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
การทางานกับบริ ษทั และระดับตาแหน่ งงานที่แตกต่างกันไม่ได้ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการทาSix
Sigmaแตกต่างกัน
5.2.3 ปั จ จั ย ที่มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ความส าเร็ จ ในการน าระบบการผลิ ต แบบลีน มาใช้ ในสถาน
ประกอบการ คื อ ปั จจัยด้า น การมี ส่ วนร่ วมของพนัก งาน ทัศ นคติ ข องพนัก งาน การได้รับ การ
สนับสนุน และการได้รับการฝึ กอบรม
ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วมของพนักงานนั้น เป็ นส่ วนช่วยให้สมาชิกขององค์การย่อมมีความ
ผูกพันกับองค์การที่ตนเองปฏิ บตั ิงานและมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่ วมจัดทาระบบการผลิต
แบบลีนขององค์การแม้เพียงได้รับฟังความคิดเห็นก็ทาให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่ วมในงานขององค์การ
แล้ว(ระบบการผลิ ตแบบลี นจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหา)
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รวมถึ งช่ วยให้เกิ ดการยอมรั บ ในเป้ าหมาย เพราะนอกจากจะช่ วยกระตุน้ ให้สมาชิ กแสดงความ
คิดเห็นแล้วยังช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิก และความร่ วมมือ
นั้นจะแพร่ ขยายไปทั้งองค์การ ทาให้สมาชิกทั้งองค์การมีเป้ าหมายเดียวกัน การมีส่วนร่ วมเป็ นการ
ยินยอมพร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเต็มใจ ซึ่ งจะมีผลทั้งทางใจ การยอมรับ การสนับสนุนและ
ผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่และการมีส่วนร่ วมช่วยให้เกิดความสานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ
การที่บุคคลได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับในเป้ าหมายเดียวกัน จะช่วยกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความ
สานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานขององค์การ
ปั จจัยด้านทัศนคติของพนักงาน และการได้รับการฝึ กอบรม พนักงานที่มีทศั นคติที่ดีต่อ
ระบบการผลิตแบบลีน นั้นจะเกิดจากการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีนซึ่ งเกิด
จากการฝึ กอบรม ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ทาให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่ วมในการนา
ระบบการผลิ ตแบบลี นมาใช้ของบริ ษทั และส่ งผลต่อแรงจูงใจ ซึ่ งอาจเป็ นผลเนื่ องมาจากการที่
บริ ษทั สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ในระดับดี พนักงานมีความพึงพอใจ อัน
ส่ งผลให้พนักงานเกิ ดแรงจูงใจที่ จะเข้ามีส่วนร่ วมในการนาระบบการผลิ ตแบบลี นมาใช้ จาก
งานวิจยั อดิเรก เพ็ชรรื่ น (2546) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ผลกระทบต่อการมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่ อง ของพนักงานฝ่ ายการผลิต บริ ษทั ทีซีแอล ทอมป์ สัน อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย)
จากัด ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้านทัศนคติ แรงจูงใจ ขวัญกาลังใจ และการรับรู้นโยบายบริ ษทั ต่อ
การมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) นั้น ควรที่จะทาการกระตุน้ และโน้มน้าวใจให้
พนักงานเข้ามีส่วนร่ วมในกิ จกรรมมากขึ้น ในทุก ๆ กิ จกรรม เพื่อก่อให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมในการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) สู งสุ ด
ปั จจัยด้านการได้รับการสนับสนุน การที่บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายและแผนงานในการนา
ระบบการผลิ ตแบบลี นมาใช้ในองค์กรนั้น จัดเป็ นภาระงานที่สาคัญของผูบ้ ริ หารองค์กรทุกคนที่
จะต้องร่ วมมื อกันจัดท าและปฏิ บ ตั ิ ใ ห้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานที่ ไ ด้กาหนดไว้ ซึ่ ง การ
นโยบายและแผนงานที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งสาคัญ สิ่ งที่สาคัญคือสมาชิกภายในองค์กรให้ความ
ร่ วมมือสนับสนุ นและและเข้าร่ วมกิ จกรรมที่จดั ขึ้นตามนโยบายและแผนงานอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่ อง เพราะถ้ามีนโยบายและแผนงานที่ดีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้เนื่องจากไม่มีผสู้ นับสนุนและ
เข้าร่ วมกิ จกรรมตามนโยบายและแผนงานกาหนดนโยบายละแผนงานขึ้นมาก็ถือว่าประสบความ
ล้มเหลวเช่นกัน นี่คือภารกิจที่นโยบายผูบ้ ริ หารองค์กรทุกคน
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จากผลการวิจยั จะเห็ นว่าความคิดเห็นของพนักงานในระดับหัวหน้าและระดับปฏิบตั ิการ
และจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารของสถานประกอบการ ที่สรุ ปได้วา่ สิ่ งที่สาคัญที่สุดในการนาระบบ
การผลิตแบบลีนมาใช้ คือ การยอมรับ หมายถึง ทุกคนในองค์กรจะต้องยอมรับระบบการผลิตแบบ
ลีนก่อน ซึ่ งจะเป็ นก้าวแรกที่สาคัญในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ อันเนื่องมาจากการที่ทุก
คนเคยชิ นการวิธีการทางานแบบเดิมดังนั้นการจะนาระบบการผลิตแบบใหม่ๆ หรื อวิธีการทางาน
แบบใหม่ๆ มาใช้จึงต้องทาให้พนักงานทุกคนยอมรับวิธีการใหม่น้ ันก่ อน โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารที่
จะต้องเข้า ใจและยอมรั บ ในระบบการผลิ ตแบบลี นเสี ย ก่ อน อัน ดับ ต่ อมาคื อ ความมุ่ ง มัน่ จาก
ผูบ้ ริ หารและจากตัวพนักงาน ที่ตอ้ งการจะบรรลุผลสาเร็ จให้จงได้ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดความร่ วมมือร่ วม
แรงรวมถึงการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการที่จะนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ และสุ ดท้ายคือ
ที่ปรึ กษาที่มีผลเป็ นอย่างมากเพราะจะช่วยทาหน้าที่แนะนา กาหนดวิสัยทัศน์ ติดตามรายงานผลการ
ปฏิบตั ิรวมถึงการเชื่ อมโยงกับกลุ่มผูร้ ับผิดชอบระบบการผลิตแบบลีนของสถานประกอบการและ
ช่วยให้ทิศทางการดาเนินการระบบการผลิตแบบลีนเป็ นไปตามเป้ าหมายเดียวกัน
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้
ในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบกับผลการวิจยั ในครั้งนี้
เพิ่มเติม
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ทาให้ประสบความสาเร็ จในการนาระบบการผลิตแบบลีนซึ่ งเป็ น
ระบบที่คล้ายคลึงกันในการนามาใช้ในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบกับผลการวิจยั ในครั้งนี้เพิ่มเติม
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คมเพชร ฉัตรศุภกุล. ทฤษฏีการให้คาปรึ กษา. กรุ งเทพฯ: ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร. 2530
จิตรา วสุ วานิ ช, จิตวิทยาการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2528
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เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง, การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุ งเทพฯ. ศักดิ์โสภา, 2526

จาเนียร โชติช่วง. เทคนิคการให้คาปรึ กษา. กรุ งเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
2524

PU

ชนะชัย อุทวราพงศ์, การประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมการออกแบบตามคาสั่งซื้ อ
วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2551
ชม ภูมิภาค. เทคโนโลยีทางการสอนและการศึกษา. กรุ งเทพฯ: ประสานมิตร, 2526

"ดวงพร หุ ตะเสวี, การศึกษาจุดหมายในอาชี พ แรงจูงใจในการบริ หารและพฤติกรรมการทางาน
ของผูบ้ ริ หารระดับกลางในธนาคารไทยพานิชย์.วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544

ทรรศนะ ใจชุ่ มชื่ น, ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุ นขององค์การ แบบการนาชีวิตตนและ
คุณภาพชีวิตในการทางานของหัวหน้างานระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม. วิทยานิ พนธ์ วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2543.
"ทวีทอง หงษ์ววิ ฒั น์, การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุ งเทพฯ. ศักดิ์โสภา, 2527
ฑิตยา สุ วรรณะชฏ, สังคมวิทยา.กรุ งเทพ ฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2527
น้อย ศิริโชติ, เทคนิคการฝึ กอบรม. กรุ งเทพฯ: โอเดียน สโตร์ , 2524
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"ปกรณ์ ปรี ยากร, ทฤษฎีแนวคิดกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนา. กรุ งเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2530
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ, ทัศ นคติ : ในการวัด การเปลี่ ยนแปลง และพฤติกรรมอนามัย .
กรุ งเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2520
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (ม.ป.ป), จิตวิทยาอุตสาหกรรม, กรุ งเทพฯ: สหมิตรออฟเซท.
"ปัญญา สาราญหันต์, การประยุกต์ระบบการผลิตแบบโตโยต้า สาหรับสายการผลิตสายพานรถยนต์
โรงงานตัวอย่า ง วิท ยานิ พ นธ์ บัณฑิ ตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมอุ ตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
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พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา. ทฤษฎีและเทคนิคการให้คาปรึ กษา. กรุ งเทพฯ: พัฒนาศึกษา, 2543

พรพรรณ คาแดง, การศึกษาปั ญหา-อุปสรรคและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาระบบ ISO/TS
16949 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ คุรศาสตร์ อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจอุตสาหกรรม
ภาควิชาบริ หารเทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2549
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พัฒนา สุ ขประเสริ ฐ, กลยุทธ์ในการฝึ กอบรม. (พิมพ์ครัง%ท&ีี 2). กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2541

ไพศาล หวังพานิช, การวัดผลการศึกษา. กรุ งเทพฯ สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2526

"ยุวดี ถาวรโลหะ, แรงจูงใจของพนักงานที่มีต่อผลการให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานในระบบ
บริ หารคุณภาพ ISO 9001:2000 กรณี ศึกษาเปรี ยบเทียบบริ ษทั ศรี ทองเท็กซ์ไทล์ จากัด และบริ ษทั
ไทยพริ้ นติ้ง ไดอิ้ง จากัด ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทัว่ ไป
วิทยาลัยบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546

เรี ยม ศรี ทอง. เอกสารคาสอนเทคนิคการให้คาปรึ กษา. กรุ งเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะ
แนว สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.สุ ธีพนั ธุ์ กรลักษณ์และคณะ, 2548: ออนไลน์

ลัดดา กุลนานันท์, แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานวิจยั สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ปัญหาพิเศษ สาขาวิชาการบริ หารทัว่ ไป.มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543
วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน, การพัฒนาชนบทไทย สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2531

วัชรี ทรัพย์มี. ทฤษฎีบริ การปรึ กษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2546
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วัชรี ทรัพย์มี. บุคลิกภาพของครู แนะแนวที่พึงปรารถนาจากการจัดอันดับของนักเรี ยน. วิทยานิพนธ์
กศ.ม. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร. ถ่ายเอกสาร, 2523
วิจิตร อาวะกุล, การฝึ กอบรม. พิมพ์ครั้งที่ 2.ม.ป.ท., 2540.
วิชยั ชูนอง, การเปรี ยบเทียบระบบการผลิตแบบ Batch Production กับ TPS ของโรงงานผลิต
ชิ้นส่ วนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการการ
ขนส่ งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, ทฤษฎีองค์การฉบับ กรุ งเทพฯ : ไดมอน อิน บิสสิ เน็ต เวิร์ล , 2545
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"ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, หลักการตลาด กรุ งเทพฯ : ไดมอน อิน บิสสิ เน็ต เวิร์ล , 2543
สมคิด บางโม, ภาษีอากร กรุ งเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2542
"สมศัก ดิ์ สุ ขวงศ์ , แนวทางวิ ช าการเพื่ อ พัฒ นาป่ าไม้ข องไทยในปั จ จุ บ ัน . กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2532
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สัญญา สัญญาวิวฒั น์, ทฤษฎีสังคมวิทยา: การสร้าง การประเมินค่าและการใช้ประโยชน์. (พิมพ์ครั้ง
ที่ 3). กรุ งเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

สานักงานแรงงานระหว่างชาติ (International Labor Office. 1971 :7)
สุ ชา จันทร์เอม, จิตวิทยาสังคม กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524

สุ ธี สมุทรประภูต, ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับมาตรฐาน ISO 9000 ของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานผลิตชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์ บริ ษทั สยามกลการและนิสสัน
จากัด. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2540

แสงเทียน อัจจิ มางกูร , การมี ส่วนร่ วมในโครงการประมงโรงเรี ยนของคณะกรรมการประมง
โรงเรี ย นและชุ ม ชน วิท ยานิ พ นธ์ พัฒ นบริ ห ารศาสตรมหาบัณ ฑิ ต (พัฒ นาสั งคม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์. สานักบรรณสารการพัฒนา, 2537
อนันต์ ศรี โสภา, การวัดผลการศึกษา. กรุ งเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2525

อาภา จันทรสกุล. ทฤษฎีและวิธีการให้คาปรึ กษาในโรงเรี ยน. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
, 2528
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บริ หารงานฝึ กอบรม : กรณี ศึกษา บริ ษทั เทเลคอมฝึ กอบรมและพัฒนา จากัด วิทยานิพนธ์โครงการ
บัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2542.
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แบบสอบถามปัจจัยทีม่ ีผลต่ ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
ในการมุ่งสู่ ระบบการผลิตแบบลีน
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามและระบบการผลิตแบบลีน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องสี่ เหลี่ยมตามสถานะภาพให้ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง
หรื อใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากที่สุด เพียงข้ อเดียว
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ตาแหน่งงานปัจจุบนั
 พนักงาน

 พนักงานระดับบังคับบัญชาหรื อหัวหน้างานขึ้นไป

D

3. ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปั จจุบนั
 ต่ากว่า 5 ปี
 5 – 10 ปี
 11 – 15 ปี
 มากกว่า 15 ปี
4. ท่านคิดว่าท่านมีความรู ้ความเข้าใจในระบบการผลิตลีนมากน้อยเพียงใด
มาก
ค่อนข้างมาก ปานกลาง น้อย
 ค่อนข้างน้อย
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5. ท่านคิดว่าระบบการผลิตลีน ในความรู ้สึกของท่านเป็ นระบบที่เป็ นอย่างไร
ดีมาก
ค่อนข้างดีมาก
ปานกลาง น้อย

 ค่อนข้างน้อย

6. ท่านคิดว่า ระบบการผลิตลีน เหมาะที่จะนามาใช้ในสถานประกอบการของท่านหรื อไม่
 ค่อนข้างน้อย
มาก
ค่อนข้างมาก ปานกลาง น้อย

7. จากการที่สถานประกอบการได้นาระบบการผลิตลีนมาใช้ ท่านได้มีส่วนร่ วมมากน้อยเพียงใด
มาก
ค่อนข้างมาก ปานกลาง น้อย
 ค่อนข้างน้อย
8. ท่านคิดว่า ท่านได้รับการฝึ กอบรม ระบบการผลิตลีน เพียงพอหรื อไม่
มาก
ค่อนข้างมาก ปานกลาง น้อย
 ค่อนข้างน้อย

9. ท่านคิดว่า ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างาน สนับสนุนการนาระบบการผลิตลีนมาใช้ มากน้อยเพียงใด
มาก
ค่อนข้างมาก ปานกลาง น้อย
 ค่อนข้างน้อย

10. ท่านคิดว่าสถานประกอบการของท่านนาระบบการผลิตลีนมาใช้ได้อย่างประสบความสาเร็ จระดับใด
มาก
ค่อนข้างมาก ปานกลาง น้อย
 ค่อนข้างน้อย
11. ท่านคิดว่า สถานประกอบการของท่านยังคงดาเนินระบบการผลิตลีนอย่างต่อเนื่อง มากน้อยเพียงใด
มาก
ค่อนข้างมาก ปานกลาง น้อย
 ค่อนข้างน้อย
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ความสาคัญของแต่ ละปัจจัยทีท่ าให้ ระบบการผลิตลีนสามารถนามาใ้้ ในสถานประกอบการของท่านได้
อย่างประสบความสาเร็จ

ไม่ สาคัญ
อย่างยิง่
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PU

D

คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  หรื อ  ลงบนตัวเลขที่ท่านพิจารณาว่าเป็ นจริ งมากที่สุดเพียงข้อเดียว
สาคัญ สาคัญ ปาน
ไม่
อย่างยิง่
กลาง สาคัญ
1 สร้างแรงจูงใจกับพนักงานของสถานประกอบการ
5
4
3
2
2 การฝึ กอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน
5
4
3
2
3 ทัศนคติของพนักงานทุกระดับที่มีต่อระบบการผลิตลีน
5
4
3
2
4 การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานทุกระดับ
5
4
3
2
5 การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5
4
3
2
6 การส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและร่ วม
ตัดสิ นใจในการทากิจกรรมของพนักงานทุกระดับ
5
4
3
2
7 การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจนสาเร็ จ
ลุล่วงของพนักงานทุกระดับ
5
4
3
2
8 ความรู ้ความเข้าใจของพนักงานที่มีต่อระบบการผลิต
ลีน
5
4
3
2
9 ผูใ้ ห้คาปรึ กษาในการจัดทาระบบการผลิตลีน
5
4
3
2
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ข้ อคิดเห็นเพิม่ เติม ความสาคัญของแต่ ละปัจจัยทีท่ าให้ ระบบการผลิตลีนสามารถนามาใ้้ ในสถานประกอบ
การของท่านได้ อย่างประสบความสาเร็จ
1. สร้างแรงจูงใจกับพนักงานของสถานประกอบการ

2. การฝึ กอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน

D
3. ทัศนคติของพนักงานทุกระดับที่มีต่อระบบการผลิตลีน

PU

4. การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานทุกระดับ

5. การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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6. การส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและร่ วมตัดสิ นใจในการทากิจกรรมของพนักงานทุกระดับ

7. การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจนสาเร็ จลุล่วงของพนักงานทุกระดับ

D

8. ความรู ้ความเข้าใจของพนักงานที่มีต่อระบบการผลิตลีน

PU

9. ผูใ้ ห้คาปรึ กษาในการจัดทาระบบการผลิตลีน

ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
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