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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง 1)ปัจจยัสว่นบคุคลกบัระดบัเจตคติของ

พนกังาน 2)ปัจจยัความรู้เก่ียวกบัการผลิตแบบลีนกบัระดบัเจตคติของพนกังาน 3)ปัจจยัสนบัสนุนกบัระดบัเจต

คติของพนักงาน   การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการใช้

แบบสอบถามในการเก็บข้อมลูในงานวิจยั ในกลุ่มพนกังานฝ่ายผลิตบริษัทโตโยต้า(แพลนบ้านโพธ์ิ) และ บริษัท

นิสสนั(แพลนบางนา) โดยการเก็บข้อมลู 500 ชดุ  

 ผลการศกึษาพบวา่ปัจจยัสว่นบคุคลด้านระดบัการศกึษาและประสบการณ์ทํางานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ระดบัเจตคติท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในส่วนปัจจยัความรู้เก่ียวกบัระบบการผลิตแบบลีน

นัน้มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามระดบัต่ํา(r=-0.228) และปัจจยัสนบัสนุนมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัระดบัเจตคติระดบัปานกลาง (r=0.439) ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study attitude of production employees toward lean 

manufacturing. 1) Individual factor affected to Attitude of Employees 2) Knowledge about Lean 

affected to Attitude of Employees 3) Support factor affected to Attitude of Employees. The samples 

were the production employees in automotive manufacturing. Data 500 samples were collected by 

questionnaires survey in Toyota Company (Ban-po Plant) and Nissan Company (Bangna Plant). This 

research is quantitative. 

 The results indicated that Education and Experience have a significant differ in Attitude result 

at 0.05 significant levels. Knowledge Factor has low adverse relation with Attitude(r=-0.228) and 

Support Factor has medium relation with Attitude(r=0.439) at 0.01 significant levels. 
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คํานํา 

 องค์กรควรหาวิธีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสดุในการจดัการการผลิต เพ่ือความได้เปรียบทางด้าน

การแข่ง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของต้นทุนท่ีต่ํากว่า การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ความ

ยืดหยุ่นในการผลิต เป็นต้น ในปัจจุบนัระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เป็นระบบการ

ผลิตท่ีได้รับการยอมรับจากทัว่โลกวา่เป็นระบบการผลิตท่ีดีท่ีสดุ (วิทยา สหุฤทดํารง, 2550) เป็นระบบท่ีทําให้เกิด

มาตรฐานการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสงู โดยมุง่เน้นในการขจดัความสญูเปลา่ (waste) ในงานตา่งๆ  

 อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากอุทกภัย โดยโรงงานประกอบรถยนต์และ

โรงงานผลิตชิน้ส่วนยานยนต์หลายแห่งในพืน้ท่ีภาคกลางถูกนํา้ท่วมและไม่สามารถดําเนินการผลิตได้ ส่งผลให้

ชิน้ส่วนวัตถุดิบขาดแคลนกระทบต่อโรงงานประกอบรถยนต์ในพืน้ท่ีอ่ืน กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเมินในเบือ้งต้นว่าปริมาณการผลิตรถยนต์ทัง้ปี 2554 จะลดลง 150,000 คนั เหลือเพียง1.65 ล้านคนั ส่งผล

กระทบตอ่ยอดขายในประเทศและยอดการส่งออก อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการคาดว่าผลกระทบอาจไม่รุนแรงเท่า

การขาดแคลนวตัถดิุบจากญ่ีปุ่ นในช่วงต้นปี 2554 เน่ืองจากสามารถนําเข้าชิน้ส่วนและวตัถุดิบทดแทนบางอย่าง

จากตา่งประเทศได้ อีกทัง้ได้รับความช่วยเหลือจากทีมประดานํา้เข้าไปเก็บกู้ เคร่ืองจกัรท่ีจําเป็น ช่วยให้ระยะเวลา

ในการฟืน้ฟสูัน้ลงระดบัหนึง่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสว่นบคุคลกบัระดบัเจตคติของพนกังาน  

2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความรู้เก่ียวกบัระบบลีนกบัระดบัเจตคติของพนกังาน 

 3.เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสนบัสนนุกบัระดบัเจตคติของพนกังาน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลท่ีได้จากงานวิจยัในครัง้นีส้ามารถทําให้ทราบถงึปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการผลิตแบบลีน เพ่ือนําไป

เป็นแนวความคิดและใช้ประโยชน์ในการสง่เสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ดีมากย่ิงขึน้ 

 

การตรวจสอบเอกสาร 

 การผลิตแบบลนี (Lean Manufacturing) คือระบบทีมุง่เน้นการจําแนกและการกําจดัความสญูเปลา่คือ

กิจกรรมท่ีไมเ่พ่ิมมลูคา่ ตลอดจนการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองโดยทําให้การไหลของผลิตภณัฑ์เกิดมาจากการดงึของ

ลกูค้า กลา่วให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การผลิตท่ีใช้หลกัการการกําจดัความสญูเปลา่ (Waste) เพ่ือสร้างคณุคา่เพ่ิม 

(Value Added) โดยเน้นถงึความต้องการของลกูค้าเป็นสําคญัหรือเรียกวา่ตลาดเป็นของผู้บริโภค (ปฐมพงษ์ 

ศรัทธารัตนตรัย 2550) การผลติแบบลีน คือ วิธีการท่ีมีระบบแบบแผนในการระบแุละกําจดัความสญูเสีย หรือสิ่ง

ท่ีไมเ่พ่ิมคณุคา่ภายในกระแสคณุคา่ของกระบวนการ โดยอาศยัการดําเนินงานตามจงัหวะความต้องการของ

ลกูค้าด้วยระบบดงึ ทําให้เกิดสภาพการไหลอย่างตอ่เน่ือง ราบเรียบ และทําการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือสร้าง

คณุคา่ให้แก่ระบบอยู่เสมอ(ฤทยัวรรณ  นพเก้า, 2553)  
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ปฐมพงษ์  ศรัทธารัตนตรัย (2550) ทําการศกึษาหาตวัชีว้ดัระบบการผลิตแบบลีน (Lean Scorecard) ท่ี

ตอบสนองตอ่แผนกลยทุธ์และสร้างรูปแบบการบ่งบอกเชิงปริมาณ โดยทําการประยกุต์และพฒันาเมทริกซ์ ของ

บ้านแห่งคณุภาพ (House of Quality) เป็นโครงสร้างหลกัและดงึความสมัพนัธ์ระหวา่งมมุมอง 4 ด้านได้แก่      

1) ต้นทนุ 2) ความน่าเช่ือถือ 3) ความยืดหยุ่น 4) ประโยชน์จากทรัพย์สิน แล้วทําการแบ่งระดบัความสําคญัและ

ความสมัพนัธ์ด้วยกระบวนการลําดบัขัน้เชิงวิเคราะห์ (AHP) โดยผลการออกแบบตวัชีว้ดัระบบการผลิตแบบลีน 

มี 18 ตวัชีว้ดั Abdulmalek และ Jayant Rajgopal (2006) ทําการศกึษาอตุสาหกรรมเหลก็ โดยใช้วิธี 

Simulation พบวา่ Set up time, Lead time และ OEE มีคา่ดีขึน้ รวมถงึระดบั Inventory ลดลงKrisztina  

Demeter, Zsolt  Matyusz (2009) ศกึษาองค์กรท่ีใช้ LM วา่หลงัจากท่ีมีการนํา LM ไปใช้นัน้ Inventory 

Turnover เปลี่ยนไปอย่างไร Elizabeth  Cudney และ Cassandra  Elrod (2011) ทําการศกึษาการนําเคร่ืองมือ

ตา่งๆของ Lean เข้าไปประยกุต์ใช้กบั Supply chain เพ่ือแสดงให้เห็นวา่การท่ีองค์กรอบรม Supplier ให้ใช้ 

Lean นัน้ทําให้ได้รับผลประโยชน์เก่ียวกบัเร่ืองเวลาตา่งๆและผลกําไรทางการเงิน Sanjay  Bhasin (2011) 

ทําการศกึษาเก่ียวกบัการตรวจสอบองค์กรท่ีใช้ Lean โดยแบ่งออกเป็น 12 หมวดหมูไ่ด้แก่ 1) ความปลอดภยัทัง้

องค์กร 2) ผลิตภณัฑ์ และ ความตอ่เน่ืองของการทํางาน 3) กระบวนการผลิต 4) การจดัการท่ีมองเห็นได้ 5) การ

ออกแบบท่ีมีคณุภาพท่ีสะท้อนตอ่การพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างตอ่เน่ือง 7) การปรับเปลี่ยนกลยทุธ์แบบลนี 8) การ

ดําเนินการแบบลีนอย่างตอ่เน่ืองและคงทน 9) วฒันธรรมองค์กรของพนกังาน 10) วฒันธรรมองค์กร 11) การใช้

ลีนในการดําเนินธุรกิจ 12) ปรัชญาการดําเนินงานแบบลีน ซึง่ผ่านการทดสอบจากบริษัทอตุสาหกรรม 20 แห่ง 

Devdas  Shetty, Ahad  Ali และ Robert  Cummings (2010) ทําการวิจยัโดยใช้ Questionnaire เพ่ือวดัระดบั

การใช้งาน Lean ในองค์กรโดยมีคําถาม 96 คําถามแบ่งเป็น 8 หมวดหมูไ่ด้แก่ 1) มมุมองโดยรวมของบริษัท      

2) การวดัคณุภาพ และการพฒันา 3) การสร้างมาตรฐานของกระบวนการและผลิตภณัฑ์ 4) การจดัการซพั

พลายเออ่ 5) การควบคมุผลิตภณัฑ์และสินค้าคงคลงั 6) การให้อํานาจ/การมีสว่นร่วม, รวมไปถงึการฝึกอบรม

พนกังาน7)การตอบแทน8)การนําการผลิตแบบลนีไปใช้  

 สรุพนัธ์ ตนัติธวชัชยักลุ (2554) กลา่ววา่ความรู้และเจตคติของพนกังานมีผลตอ่ระบบการผลติแบบลีน

ในทิศทางเดียวกนั 

 
Figure1 framework  
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สมมตฐิาน 

 1. พนกังานท่ีมีเพศตา่งกนั มีระดบัเจตคติตอ่แนวคิดการผลิตแบบลีนตา่งกนั 

 2. พนกังานท่ีมีอายตุา่งกนั มีระดบัเจตคติตอ่แนวคิดการผลิตแบบลีนตา่งกนั  

 3. พนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีระดบัเจตคติตอ่แนวคิดการผลิตแบบลนีตา่งกนั  

 4. พนกังานท่ีมีประสบการณ์ทํางานตา่งกนั มีระดบัเจตคติตอ่แนวคิดการผลิตแบบลนีตา่งกนั  

 5. ความรู้เก่ียวกบัระบบการผลติแบบลีนมีผลตอ่ ระดบัเจตคติตอ่แนวคิดการผลิตแบบลีน 

 6. ปัจจยัสนบัสนนุมีผลตอ่ ระดบัเจตคติตอ่แนวคิดการผลิตแบบลีน 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ระบบการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ

โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่มีขัน้ตอนวิธีวิจยั ตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นพนกังานฝ่ายผลิตในสงักดับริษัท Toyota (บ้านโพธ์ิ) และ สงักดับริษัท 

Nissan (บางนา) ซึง่เป็นบริษัทในอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมลูแบบสะดวกมีขนาดตวัอย่างใน

การวิจยัครัง้นีมี้ขนาด 500 ตวัอย่าง แบ่งเป็นพนกังานโตโยต้าประมาณ 300 คน และ พนกังานนิสสนัประมาณ 

200 คน โดยมีการทดสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม โดยได้ค่า Alpha coefficient ในส่วนของปัจจัย

สนบัสนนุ 0.919 ในสว่นเจตคติ 0.858  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ทําการเก็บข้อมูลด้วยวิธี Convenience sampling โดยการให้พนักงานในฝ่ายการผลิตของทัง้สอง

บริษัทตอบแบบสอบถาม ใช้เวลาประมาณสามเดือนในการเก็บแบบสอบถาม หลังจากนัน้จึงทําการรวบรวม

ข้อมลูและทําการวิเคราะห์ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย ใช้สถิติเชิงพรรณนา(descriptive statistic) เพ่ือหาค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) เพ่ือแจกแจงความถ่ีในการจดัลําดบัชัน้ตามลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ T-test,  ANOVA และ Pearson Correlation Coefficientโดยใช้โปรแกรม SPSS 18.0 

ความหมายของตัวแปรในงานวิจัย 

 ปัจจยัสว่นบคุคล (Personal) คือข้อมลูเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถามเร่ือง เพศ, 

อาย,ุ ระดบัการศกึษา และ ประสบการณ์ทํางาน 

 ปัจจัยความรู้เก่ียวกับเร่ือง LEAN (Knowledge) คือความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดการผลิตแบบลีน

เบือ้งต้น ประกอบด้วยคําถามแบบถกูผิดจํานวน 9 ข้อ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fednet.kku.ac.th%2F~edad%2FNikanchala_thesis.pdf&ei=A_lkUKazPOL00gGat4DIAQ&usg=AFQjCNFLSLU70DXpGxdoQxe_oR9V-8Bjsw&sig2=iNd-5jT54QvPoU6qjBWtog
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 ปัจจยัสนบัสนนุ (Support) คือ ปัจจยัท่ีช่วยสง่เสริมให้การดําเนินการผลิตแบบลนีเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยคําถามเก่ียวกบั ความมุง่มัน่และมีสว่นร่วมจากผู้บริหารระดบัสงู, การมีสว่นร่วมของ

พนกังาน, การให้ความรู้และการอบรม, ระบบการให้รางวลั การเชิดชเูกียรติ และการให้คา่ตอบแทน, การสื่อสาร, 

Supplier ใช้ระบบการผลิตแบบลีน และ พนกังานได้รับอํานาจในการตดัสินใจ จํานวน 2, 3, 4, 3, 3, 2 และ 2 ข้อ

ตามลําดบั 

 เจตคติ หรือ ทศันะคติ (Attitude) คือ ความคิดเห็นของพนกังานตอ่ระบบการผลิตแบบลีนท่ีสง่ผลตอ่ ทัง้

องค์กร และ ตวัพนกังานเอง 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

 ผลการวิจยัพบวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีใ้นสว่นของข้อมลูส่วนบุคคล มีสดัส่วนเพศชาย 470 

คน(94%)และเพศหญิง 30 คน(6%) อายต่ํุากว่า 25 ปี 35คน(7%) อายุระหว่าง 25-35ปี 395 คน(79%) อาย ุ  

36-45 ปี 45 คน(9%) และ อายุมากกว่า 45 ปี 25 คน(5%) การศกึษาระดบัต่ํากว่ามธัยมปลาย 10 คน(2%) 

มธัยมหรือ ปวส. 265 คน(53%) ปวช. 140 คน(28%) ปริญญาตรีขึน้ไป 85 คน(17%) ประสบการณ์ทํางานต่ําว่า 

1 ปี 65 คน(13%) ระหวา่ง1-5 ปี 60คน(12%) ระหวา่ง 6-10ปี 325 คน(65%) มากกวา่ 10ปี 50 คน(10%) 

 ในสว่นของความรู้เก่ียวกบัการผลิตแบบลีนพบวา่กลุม่ประชากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก โดยมี 75คน

(15%) อยู่ในระดบัปานกลาง และ 425 คน(85%) อยู่ในระดบัมาก ในส่วนของปัจจยัสนับสนุนนัน้อยู่ในระดบั

มาก 

Table1 Result of Hypothesis testing 

Hypothesis sig Result 

1.Differentiation of Gender affected to Attitude of 

Employees  

0.28 reject 

2. Differentiation of Age affected to Attitude of Employees 0.11 reject 

3. Differentiation of Education affected to Attitude of 

Employees 

0.00 accept 

4. Differentiation of Experience affected to Attitude of 

Employees 

0.00 accept 

5. Knowledge of Lean affected to Attitude of Employees 0.00 accept 

6. Support of Lean affected to Attitude of Employees 0.00 accept 

  

จากTable 1 สมมติฐาน  ข้อท่ี3, 4, 5 และ 6 ยอมรับสมมติฐาน ส่วนข้อท่ี1  และ 2 ปฏิเสธสมมติฐาน 

โดยพบว่าเพศ  และ อายุของพนกังานท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อระดบัเจตคติท่ีแตกต่างกนั  และในส่วนของระดบั

การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับเจตคติท่ีแตกต่างกัน  และ ปัจจัยความรู้

เก่ียวกบัระบบลีน และ ปัจจยัสนบัสนนุนัน้ มีความสมัพนัธ์กบัระดบัเจตคติของพนกังาน 

Table 2 Show the Level of Education (LSD) 
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Level of Education Mean High School or 

Vocational Certificate 

High Vocational or 

Diploma 

Bachelor’s degree or 

Higher 

High School 5.862 -0.212 0.005 -0.036 

High School or 

Vocational Certificate 

6.0745  0.217** 0.176** 

High Vocational or 

Diploma 

5.857   -0.041 

Bachelor’s degree or 

Higher 

5.898    

  จาก Table2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันของพนักงาน 

พบว่าระดบัปวส.และระดบัปวช. มีระดบัเจตคติท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยระดบั

ปวส. จะมีส่งผลต่อระดบัเจตคติท่ีมากกว่า นอกจากนีพ้บว่าระดบั ปวส.และระดบัปริญญาตรีขึน้ไปนัน้ มีระดบั

เจตคติท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยระดบัปวส.จะมีสง่ผลตอ่ระดบัเจตคติมากกวา่ 

Table3 Show the Differentiation of Experience (LSD) 

Experience Mean 1-5 years 6-10 years >10 years 

<1 year 5.815 -0.155** -0.186** -0.244** 

1-5 years 5.97  -0.0307 -0.0891 

6-10 years 6.001   -0.058 

>10 years 6.06    

 จาก Table3 แสดงผลการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยรายคูข่องประสบการณ์ทํางานท่ีแตกตา่งกนัของพนกังาน 

พบวา่ประสบการณ์น้อยกว่า1 ปี และประสบการณ์ระหว่าง 1-5 ปี มีระดบัเจตคติท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยประสบการณ์น้อยกว่า1 ปี จะมีส่งผลต่อระดบัเจตคติท่ีน้อยกว่า นอกจากนีพ้บว่า

ประสบการณ์น้อยกว่า1 ปี และประสบการณ์ระหว่าง 6-10 ปีนัน้ มีระดบัเจตคติท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยประสบการณ์น้อยกวา่1 ปี จะมีสง่ผลตอ่ระดบัเจตคติน้อยกวา่ และพบวา่ประสบการณ์

น้อยกว่า1 ปี และประสบการณ์มากกว่า 10 ปีนัน้ มีระดบัเจตคติท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยประสบการณ์น้อยกวา่1 ปี จะมีสง่ผลตอ่ระดบัเจตคติน้อยกวา่ 

 

วิจารณ์ 

 จากผลการวิจัยพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลเร่ืองเพศ และอายุท่ีแตกต่างกนันัน้ไม่มีผลต่อความแตกต่างกัน

ของระดบัเจตคติของพนกังานและปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษาและประสบการณ์ทํางานท่ีแตกต่างกัน

นัน้สง่ผลตอ่ความแตกตา่งกนัของระดบัเจตคติของพนกังาน นอกจากนีปั้จจยัความรู้เก่ียวกบัระบบการผลิตแบบ

ลีน และปัจจยัสนบัสนุนมีความสมัพันธ์กับระดบัเจตคติของพนกังานฝ่ายผลิตในอตุสาหกรรมยานยนต์ โดยผล

การวิเคราะห์พบวา่ 

 ปัจจัยส่วนบุคคลเร่ืองเพศและอายุท่ีแตกต่างมีผลต่อเจตคติต่อการผลิตแบบลีนไม่แตกต่างกัน 

เหมือนกบั ฤทยัวรรณ  นพเก้า(2553) ได้ทําการศกึษาเร่ืองเพศและอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผลการดําเนินงานท่ี
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ไมแ่ตกตา่งกนั และ ชมุพล  พนัธ์เจริญพงศ์(2548) ท่ีทําการศกึษาความความความแตกต่างระหว่างเพศและอายุ

ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่ระดบัเจตคติท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

 ปัจจยัสว่นบคุคลเร่ืองระดบัการศกึษาและประสบการณ์ในการทํางานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อเจตติต่อการ

ผลิตแบบลีนแตกตา่งกนั เหมือนท่ี สรุพนัธ์ ตนัติธวชัชยักุล(2554) ได้ทําการศกึษาระดบัการศกึษาและอายุงานท่ี

แตกตา่งกนัมีผลตอ่ระดบัเจตคติท่ีแตกตา่งกนั 

 ปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกบัระบบการผลิตแบบลีนพบมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก โดยมี 75คน(15%)อยู่ใน

ระดบัปานกลาง และ 425 คน(85%) อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้น่ืองมาจากก่อนการทํางานมีการอธิบายและให้

พนกังานทําความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการผลิตก่อนลงมือทํางานอยู่แล้วจึงได้ผลเฉลี่ยความรู้ออกมาอยู่ในระดบั

มาก ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัระดบัเจตคติของพนกังานในทิศทางตรงข้ามในระดบัต่ํา(r=-0.228) ท่ีระดบันยัสําคญั

ทางสถิติ 0.01 ซึ่งมีความขดัแย้งกับ Yamamoto และ Bellgran(2010) ซึง่พบว่าความรู้ท่ีดีมีความสมัพนัธ์กับ

ระดบัเจตคติท่ีดีของพนกังาน 

 ปัจจัยสนับสนุนมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัเจตคติระดบัปานกลาง (r=0.439) ท่ีระดบั

นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 สอดคล้องกบั Scherrer-Rathjeและคณะ(2009) พบว่าปัจจยัสนบัสนุนมีผลต่อระดบั

เจตคติของพนกังาน 

สรุป 

 จากผลการวิจัยพบว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์เก่ียวกบัเพศและอายุท่ีแตกต่างกนันัน้มีผลต่อเจตคติ

ไม่แตกต่างกนั และในส่วนของระดบัการศึกษาและประสบการณ์ทํางานท่ีแตกต่างกนันัน้มีผลต่อระดบัเจตคติท่ี

แตกตา่งกนัโดยระดบัการศกึษาท่ีต่ํากวา่จะมีระดบัเจตคติท่ีต่ํากวา่ระดบัการศกึษาท่ีสงูกว่า และอายุการทํางานท่ี

มากกวา่จะมีระดบัเจตคติท่ีมากกวา่เช่นเดียวกนั   

 ในส่วนของความรู้เก่ียวกบัระบบการผลิตแบบลีนท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกับระดบัเจตคติ

อาจจะเกิดจากแบบวดัความรู้เก่ียวกบัการผลิตแบบลีนยงัเป็นคําถามเบือ้งเพียงเท่านัน้จงึยงัแบ่งแยกระดบัความรู้

ความเข้าใจไม่ชดัเจนทัง่นี ้หากมาดปูระกอบกบัระดบัการศกึษาจะเห็นว่าระดบัการศกึษาท่ีสงูกว่ามีผลต่อระดบั

เจตคติ จึงอาจพอสรุปได้ว่าแบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกับระบบการผลิตแบบลีนยงัแบ่งแยกระดบัได้ไม่

ชดัเจน 

 ในส่วนปัจจัยสนับสนุนมีความสอดคล้องเป็นอย่างดีสื่อให้เห็นว่าหากต้องการให้ระดับเจตคติท่ีดีแก่

พนกังานควรต้องสง่เสริมปัจจยัสนบัสนนุให้ดี 

 ผลจาการวิจยัปัจจัยสนับสนุนเป็นปัจจัยท่ีต้องให้การสนบัสนุนมากท่ีสดุอนัประกอบไปด้วยปัจจัยด้าน

การเลือกซพัพลายเอ่อท่ีดี(r =0.394) การให้รางวลัและเชิดชูเกียรติจากการทํางาน(r=0.349) การให้พนกังานมี

ส่วนร่วม(r=0.278) การสื่อสารภายในองค์กร(r=0.246) และ การให้คํามัน่สญัญาจากผู้บริหาร(r=0.212) เป็น

สว่นท่ีควรให้การสนบัสนุอย่างมาก  

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

 1. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจยัส่วนบุคลลท่ีมีความแตกต่างกันนัน้จะส่งผลต่อระดบัเจตคติท่ี

แตกตา่งกนัเฉพาะระดบัการศกึษาและอายงุานเท่านัน้ 

 2. จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัสนบัสนนุท่ีดีนัน้ย่อมสง่ผลให้ระดบัเจตคติของพนกังานดีตาม 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

 เน่ืองจากงานวิจยันีก้ลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัเป็นกลุม่พนกังานฝ่ายผลิตท่ีใช้ระบบการผลิตแบบลีนมา

อย่างตอ่เน่ือง จงึอาจทําให้ผลบางปัจจยัออกมาไมต่รงตามทฤษฏีมากนกั อนัอาจจะเกิดได้จากความเคยชินและ 

ไมคิ่ดวา่การให้ความรู้และการฝึกอบรมนัน้มีสว่นสําคญัมากนกัตอ่การปฏิบติังาน ดงันัน้ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควร

ต้องปรับปรุงแบบสอบถามในสว่นของความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัการผลิตแบบลนีเพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง

มากย่ิงขึน้กบักลุม่ท่ีต้องการทําการศกึษา  
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