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เจตคติของพนักงานในระบบการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ของประเทศไทย
Attitude of Employees toward Lean Manufacturing in Automotive Industrial in Thailand
กิตติพล มุกดาเจริญชัย1และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์ 2
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 1)ปั จจัยส่วนบุคคลกับระดับเจตคติของ
พนักงาน 2)ปั จจัยความรู้ เกี่ยวกับการผลิตแบบลีนกับระดับเจตคติของพนักงาน 3)ปั จจัยสนับสนุนกับระดับเจต
คติของพนักงาน การวิจัยครั ง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ เป็ นกรณี ศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูลในงานวิจยั ในกลุ่มพนักงานฝ่ ายผลิตบริ ษัทโตโยต้ า(แพลนบ้ านโพธิ์) และ บริ ษัท
นิสสัน(แพลนบางนา) โดยการเก็บข้ อมูล 500 ชุด
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้ านระดับการศึกษาและประสบการณ์ ทํางานที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับเจตคติที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในส่วนปั จจัยความรู้ เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีน
นันมี
้ ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ ามระดับตํ่า(r=-0.228) และปั จจัยสนับสนุนมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน
กับระดับเจตคติระดับปานกลาง (r=0.439) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 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

องค์กรควรหาวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการการผลิต เพื่อความได้ เปรี ยบทางด้ าน
การแข่ง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของต้ นทุนที่ ตํ่ากว่า การตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว ความ
ยืดหยุ่นในการผลิต เป็ นต้ น ในปั จจุบนั ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เป็ นระบบการ
ผลิตที่ได้ รับการยอมรับจากทัว่ โลกว่าเป็ นระบบการผลิตที่ดีที่สดุ (วิทยา สุหฤทดํารง, 2550) เป็ นระบบที่ทําให้ เกิด
มาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมุง่ เน้ นในการขจัดความสูญเปล่า (waste) ในงานต่างๆ
อุต สาหกรรมยานยนต์ ไ ด้ รั บ ผลกระทบอย่ า งมากจากอุท กภั ย โดยโรงงานประกอบรถยนต์ แ ละ
โรงงานผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์หลายแห่งในพื ้นที่ภาคกลางถูกนํ ้าท่วมและไม่สามารถดําเนินการผลิตได้ ส่งผลให้
ชิ น้ ส่วนวัตถุดิบ ขาดแคลนกระทบต่อโรงงานประกอบรถยนต์ ในพื น้ ที่ อื่น กลุ่มอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
ประเมินในเบื ้องต้ นว่าปริ มาณการผลิตรถยนต์ทงปี
ั ้ 2554 จะลดลง 150,000 คัน เหลือเพียง1.65 ล้ านคัน ส่งผล
กระทบต่อยอดขายในประเทศและยอดการส่งออก อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการคาดว่าผลกระทบอาจไม่รุนแรงเท่า
การขาดแคลนวัตถุดิบจากญี่ปนในช่
ุ่
วงต้ นปี 2554 เนื่องจากสามารถนําเข้ าชิ ้นส่วนและวัตถุดิบทดแทนบางอย่าง
จากต่างประเทศได้ อีกทังได้
้ รับความช่วยเหลือจากทีมประดานํ ้าเข้ าไปเก็บกู้เครื่ องจักรที่จําเป็ น ช่วยให้ ระยะเวลา
ในการฟื น้ ฟูสนลงระดั
ั้
บหนึง่ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลกับระดับเจตคติของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยความรู้ เกี่ยวกับระบบลีนกับระดับเจตคติของพนักงาน
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสนับสนุนกับระดับเจตคติของพนักงาน
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ผลที่ได้ จากงานวิจยั ในครัง้ นี ้สามารถทําให้ ทราบถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การผลิตแบบลีน เพื่อนําไป
เป็ นแนวความคิดและใช้ ประโยชน์ในการส่งเสริ มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ ดีมากยิ่งขึ ้น
การตรวจสอบเอกสาร
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) คือระบบทีมงุ่ เน้ นการจําแนกและการกําจัดความสูญเปล่าคือ
กิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า ตลอดจนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยทําให้ การไหลของผลิตภัณฑ์เกิดมาจากการดึงของ
ลูกค้ า กล่าวให้ เข้ าใจง่ายๆก็คือ การผลิตที่ใช้ หลักการการกําจัดความสูญเปล่า (Waste) เพื่อสร้ างคุณค่าเพิ่ม
(Value Added) โดยเน้ นถึงความต้ องการของลูกค้ าเป็ นสําคัญหรื อเรี ยกว่าตลาดเป็ นของผู้บริ โภค (ปฐมพงษ์
ศรัทธารัตนตรัย 2550) การผลิตแบบลีน คือ วิธีการที่มีระบบแบบแผนในการระบุและกําจัดความสูญเสีย หรื อสิ่ง
ที่ไม่เพิ่มคุณค่าภายในกระแสคุณค่าของกระบวนการ โดยอาศัยการดําเนินงานตามจังหวะความต้ องการของ
ลูกค้ าด้ วยระบบดึง ทําให้ เกิดสภาพการไหลอย่างต่อเนื่อง ราบเรี ยบ และทําการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ าง
คุณค่าให้ แก่ระบบอยู่เสมอ(ฤทัยวรรณ นพเก้ า, 2553)
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ปฐมพงษ์ ศรัทธารัตนตรัย (2550) ทําการศึกษาหาตัวชี ้วัดระบบการผลิตแบบลีน (Lean Scorecard) ที่
ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และสร้ างรู ปแบบการบ่งบอกเชิงปริ มาณ โดยทําการประยุกต์และพัฒนาเมทริ กซ์ ของ
บ้ านแห่งคุณภาพ (House of Quality) เป็ นโครงสร้ างหลักและดึงความสัมพันธ์ระหว่างมุมมอง 4 ด้ านได้ แก่
1) ต้ นทุน 2) ความน่าเชื่อถือ 3) ความยืดหยุ่น 4) ประโยชน์จากทรัพย์สิน แล้ วทําการแบ่งระดับความสําคัญและ
ความสัมพันธ์ด้วยกระบวนการลําดับขันเชิ
้ งวิเคราะห์ (AHP) โดยผลการออกแบบตัวชี ้วัดระบบการผลิตแบบลีน
มี 18 ตัวชี ้วัด Abdulmalek และ Jayant Rajgopal (2006) ทําการศึกษาอุตสาหกรรมเหล็ก โดยใช้ วิธี
Simulation พบว่า Set up time, Lead time และ OEE มีคา่ ดีขึ ้น รวมถึงระดับ Inventory ลดลงKrisztina
Demeter, Zsolt Matyusz (2009) ศึกษาองค์กรที่ใช้ LM ว่าหลังจากที่มีการนํา LM ไปใช้ นนั ้ Inventory
Turnover เปลี่ยนไปอย่างไร Elizabeth Cudney และ Cassandra Elrod (2011) ทําการศึกษาการนําเครื่ องมือ
ต่างๆของ Lean เข้ าไปประยุกต์ใช้ กบั Supply chain เพื่อแสดงให้ เห็นว่าการที่องค์กรอบรม Supplier ให้ ใช้
Lean นันทํ
้ าให้ ได้ รับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่ องเวลาต่างๆและผลกําไรทางการเงิน Sanjay Bhasin (2011)
ทําการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบองค์กรที่ใช้ Lean โดยแบ่งออกเป็ น 12 หมวดหมูไ่ ด้ แก่ 1) ความปลอดภัยทัง้
องค์กร 2) ผลิตภัณฑ์ และ ความต่อเนื่องของการทํางาน 3) กระบวนการผลิต 4) การจัดการที่มองเห็นได้ 5) การ
ออกแบบที่มีคณ
ุ ภาพที่สะท้ อนต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 7) การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แบบลีน 8) การ
ดําเนินการแบบลีนอย่างต่อเนื่องและคงทน 9) วัฒนธรรมองค์กรของพนักงาน 10) วัฒนธรรมองค์กร 11) การใช้
ลีนในการดําเนินธุรกิจ 12) ปรัชญาการดําเนินงานแบบลีน ซึง่ ผ่านการทดสอบจากบริ ษัทอุตสาหกรรม 20 แห่ง
Devdas Shetty, Ahad Ali และ Robert Cummings (2010) ทําการวิจยั โดยใช้ Questionnaire เพื่อวัดระดับ
การใช้ งาน Lean ในองค์กรโดยมีคําถาม 96 คําถามแบ่งเป็ น 8 หมวดหมูไ่ ด้ แก่ 1) มุมมองโดยรวมของบริ ษัท
2) การวัดคุณภาพ และการพัฒนา 3) การสร้ างมาตรฐานของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ 4) การจัดการซัพ
พลายเอ่อ 5) การควบคุมผลิตภัณฑ์และสินค้ าคงคลัง 6) การให้ อํานาจ/การมีสว่ นร่ วม, รวมไปถึงการฝึ กอบรม
พนักงาน7)การตอบแทน8)การนําการผลิตแบบลีนไปใช้
สุรพันธ์ ตันติธวัชชัยกุล (2554) กล่าวว่าความรู้ และเจตคติของพนักงานมีผลต่อระบบการผลิตแบบลีน
ในทิศทางเดียวกัน

Figure1 framework
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สมมติฐาน
1. พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีระดับเจตคติตอ่ แนวคิดการผลิตแบบลีนต่างกัน
2. พนักงานที่มีอายุตา่ งกัน มีระดับเจตคติตอ่ แนวคิดการผลิตแบบลีนต่างกัน
3. พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับเจตคติตอ่ แนวคิดการผลิตแบบลีนต่างกัน
4. พนักงานที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีระดับเจตคติตอ่ แนวคิดการผลิตแบบลีนต่างกัน
5. ความรู้ เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีนมีผลต่อ ระดับเจตคติตอ่ แนวคิดการผลิตแบบลีน
6. ปั จจัยสนับสนุนมีผลต่อ ระดับเจตคติตอ่ แนวคิดการผลิตแบบลีน

อุปกรณ์ และวิธีการ

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง ระบบการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ
โดยการใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ มีขนตอนวิ
ั้
ธีวิจยั ตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นพนักงานฝ่ ายผลิตในสังกัดบริ ษัท Toyota (บ้ านโพธิ์) และ สังกัดบริ ษัท
Nissan (บางนา) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลแบบสะดวกมีขนาดตัวอย่างใน
การวิจยั ครัง้ นี ้มีขนาด 500 ตัวอย่าง แบ่งเป็ นพนักงานโตโยต้ าประมาณ 300 คน และ พนักงานนิสสันประมาณ
200 คน โดยมีการทดสอบความถูกต้ องของแบบสอบถาม โดยได้ ค่า Alpha coefficient ในส่วนของปั จจัย
สนับสนุน 0.919 ในส่วนเจตคติ 0.858
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทําการเก็บข้ อมูลด้ วยวิธี Convenience sampling โดยการให้ พนักงานในฝ่ ายการผลิตของทัง้ สอง
บริ ษัทตอบแบบสอบถาม ใช้ เวลาประมาณสามเดือนในการเก็บแบบสอบถาม หลังจากนัน้ จึงทํ าการรวบรวม
ข้ อมูลและทําการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทําการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิ ติโดย ใช้ สถิติเชิ งพรรณนา(descriptive statistic) เพื่ อหาค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) เพื่อแจกแจงความถี่ในการจัดลําดับชันตามลั
้
กษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ T-test, ANOVA และ Pearson Correlation Coefficientโดยใช้ โปรแกรม SPSS 18.0
ความหมายของตัวแปรในงานวิจัย
ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal) คือข้ อมูลเบื ้องต้ นของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วยคําถามเรื่ อง เพศ,
อายุ, ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์ทํางาน
ปั จจัยความรู้ เกี่ยวกับเรื่ อง LEAN (Knowledge) คือความเข้ าใจเกี่ ยวกับแนวคิดการผลิตแบบลีน
เบื ้องต้ น ประกอบด้ วยคําถามแบบถูกผิดจํานวน 9 ข้ อ
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ปั จจัยสนับสนุน (Support) คือ ปั จจัยที่ช่วยส่งเสริ มให้ การดําเนินการผลิตแบบลีนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้ วยคําถามเกี่ยวกับ ความมุง่ มัน่ และมีสว่ นร่ วมจากผู้บริ หารระดับสูง, การมีสว่ นร่ วมของ
พนักงาน, การให้ ความรู้ และการอบรม, ระบบการให้ รางวัล การเชิดชูเกียรติ และการให้ คา่ ตอบแทน, การสื่อสาร,
Supplier ใช้ ระบบการผลิตแบบลีน และ พนักงานได้ รับอํานาจในการตัดสินใจ จํานวน 2, 3, 4, 3, 3, 2 และ 2 ข้ อ
ตามลําดับ
เจตคติ หรื อ ทัศนะคติ (Attitude) คือ ความคิดเห็นของพนักงานต่อระบบการผลิตแบบลีนที่สง่ ผลต่อ ทัง้
องค์กร และ ตัวพนักงานเอง

ผลการวิจัยและวิจารณ์
ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ในส่วนของข้ อมูลส่วนบุคคล มีสดั ส่วนเพศชาย 470
คน(94%)และเพศหญิง 30 คน(6%) อายุตํ่ากว่า 25 ปี 35คน(7%) อายุระหว่าง 25-35ปี 395 คน(79%) อายุ
36-45 ปี 45 คน(9%) และ อายุมากกว่า 45 ปี 25 คน(5%) การศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมปลาย 10 คน(2%)
มัธยมหรื อ ปวส. 265 คน(53%) ปวช. 140 คน(28%) ปริ ญญาตรี ขึ ้นไป 85 คน(17%) ประสบการณ์ ทํางานตํ่าว่า
1 ปี 65 คน(13%) ระหว่าง1-5 ปี 60คน(12%) ระหว่าง 6-10ปี 325 คน(65%) มากกว่า 10ปี 50 คน(10%)
ในส่วนของความรู้ เกี่ยวกับการผลิตแบบลีนพบว่ากลุม่ ประชากรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมี 75คน
(15%) อยู่ในระดับปานกลาง และ 425 คน(85%) อยู่ในระดับมาก ในส่วนของปั จจัยสนับสนุนนัน้ อยู่ในระดับ
มาก
Table1 Result of Hypothesis testing
Hypothesis

sig

Result

1.Differentiation of Gender affected to Attitude of
Employees
2. Differentiation of Age affected to Attitude of Employees

0.28

reject

0.11

reject

3. Differentiation of Education affected to Attitude of
Employees
4. Differentiation of Experience affected to Attitude of
Employees
5. Knowledge of Lean affected to Attitude of Employees

0.00

accept

0.00

accept

0.00

accept

6. Support of Lean affected to Attitude of Employees

0.00

accept

จากTable 1 สมมติฐาน ข้ อที่3, 4, 5 และ 6 ยอมรับสมมติฐาน ส่วนข้ อที่1 และ 2 ปฏิเสธสมมติฐาน
โดยพบว่าเพศ และ อายุของพนักงานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับเจตคติที่แตกต่างกัน และในส่วนของระดับ
การศึก ษา ประสบการณ์ ใ นการทํ างานที่ แ ตกต่างกันมี ผลต่อระดับ เจตคติ ที่ แตกต่างกัน และ ปั จ จัย ความรู้
เกี่ยวกับระบบลีน และ ปั จจัยสนับสนุนนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ระดับเจตคติของพนักงาน
Table 2 Show the Level of Education (LSD)
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Level of Education

Mean

High School
High School or
Vocational Certificate
High Vocational or
Diploma
Bachelor’s degree or
Higher

5.862
6.0745

High School or
Vocational Certificate
-0.212

5.857

High Vocational or
Diploma
0.005
0.217**

Bachelor’s degree or
Higher
-0.036
0.176**
-0.041

5.898

จาก Table2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของพนักงาน
พบว่าระดับปวส.และระดับปวช. มีระดับเจตคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับ
ปวส. จะมีส่งผลต่อระดับเจตคติที่มากกว่า นอกจากนีพ้ บว่าระดับ ปวส.และระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไปนัน้ มีระดับ
เจตคติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับปวส.จะมีสง่ ผลต่อระดับเจตคติมากกว่า
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 แสดงผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องประสบการณ์ทํางานที่แตกต่างกันของพนักงาน
พบว่าประสบการณ์น้อยกว่า1 ปี และประสบการณ์ ระหว่าง 1-5 ปี มีระดับเจตคติที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยประสบการณ์ น้อยกว่า1 ปี จะมีส่งผลต่อระดับเจตคติที่น้อยกว่า นอกจากนี พ้ บว่า
ประสบการณ์ น้อยกว่า1 ปี และประสบการณ์ ระหว่าง 6-10 ปี นัน้ มีระดับเจตคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประสบการณ์น้อยกว่า1 ปี จะมีสง่ ผลต่อระดับเจตคติน้อยกว่า และพบว่าประสบการณ์
น้ อยกว่า1 ปี และประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี นัน้ มีระดับเจตคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยประสบการณ์น้อยกว่า1 ปี จะมีสง่ ผลต่อระดับเจตคติน้อยกว่า

วิจารณ์
จากผลการวิจัยพบว่าปั จจัยส่วนบุคคลเรื่ องเพศ และอายุที่แตกต่างกันนัน้ ไม่มีผลต่อความแตกต่างกัน
ของระดับเจตคติของพนักงานและปั จจัยส่วนบุคคลด้ านระดับการศึกษาและประสบการณ์ ทํางานที่แตกต่างกัน
นันส่
้ งผลต่อความแตกต่างกันของระดับเจตคติของพนักงาน นอกจากนี ้ปั จจัยความรู้ เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ
ลีน และปั จจัยสนับสนุนมีความสัมพันธ์ กับระดับเจตคติของพนักงานฝ่ ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยผล
การวิเคราะห์พบว่า
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลเรื่ อ งเพศและอายุ ที่ แ ตกต่ า งมี ผ ลต่ อ เจตคติ ต่ อ การผลิ ต แบบลี น ไม่ แ ตกต่ า งกั น
เหมือนกับ ฤทัยวรรณ นพเก้ า(2553) ได้ ทําการศึกษาเรื่ องเพศและอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อผลการดําเนินงานที่
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ไม่แตกต่างกัน และ ชุมพล พันธ์เจริ ญพงศ์(2548) ที่ทําการศึกษาความความความแตกต่างระหว่างเพศและอายุ
ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับเจตคติที่ไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่วนบุคคลเรื่ องระดับการศึกษาและประสบการณ์ ในการทํางานที่แตกต่างกันมีผลต่อเจตติต่อการ
ผลิตแบบลีนแตกต่างกัน เหมือนที่ สุรพันธ์ ตันติธวัชชัยกุล(2554) ได้ ทําการศึกษาระดับการศึกษาและอายุงานที่
แตกต่างกันมีผลต่อระดับเจตคติที่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้ านความรู้ เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีนพบมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมี 75คน(15%)อยู่ใน
ระดับปานกลาง และ 425 คน(85%) อยู่ในระดับมาก ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากก่อนการทํางานมีการอธิ บายและให้
พนักงานทําความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบการผลิตก่อนลงมือทํางานอยู่แล้ วจึงได้ ผลเฉลี่ยความรู้ ออกมาอยู่ในระดับ
มาก ซึง่ มีความสัมพันธ์ กบั ระดับเจตคติของพนักงานในทิศทางตรงข้ ามในระดับตํ่า(r=-0.228) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 ซึ่งมีความขัดแย้ งกับ Yamamoto และ Bellgran(2010) ซึง่ พบว่าความรู้ ที่ดีมีความสัมพันธ์ กับ
ระดับเจตคติที่ดีของพนักงาน
ปั จจัยสนับสนุนมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับระดับเจตคติระดับปานกลาง (r=0.439) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 สอดคล้ องกับ Scherrer-Rathjeและคณะ(2009) พบว่าปั จจัยสนับสนุนมีผลต่อระดับ
เจตคติของพนักงาน

สรุ ป
จากผลการวิจัยพบว่าปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ เกี่ยวกับเพศและอายุที่แตกต่างกันนันมี
้ ผลต่อเจตคติ
ไม่แตกต่างกัน และในส่วนของระดับการศึกษาและประสบการณ์ ทํางานที่แตกต่างกันนัน้ มีผลต่อระดับเจตคติที่
แตกต่างกันโดยระดับการศึกษาที่ตํ่ากว่าจะมีระดับเจตคติที่ตํ่ากว่าระดับการศึกษาที่สงู กว่า และอายุการทํางานที่
มากกว่าจะมีระดับเจตคติที่มากกว่าเช่นเดียวกัน
ในส่วนของความรู้ เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีนที่มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ ามกับระดับเจตคติ
อาจจะเกิดจากแบบวัดความรู้ เกี่ยวกับการผลิตแบบลีนยังเป็ นคําถามเบื ้องเพียงเท่านันจึ
้ งยังแบ่งแยกระดับความรู้
ความเข้ าใจไม่ชดั เจนทัง่ นี ้ หากมาดูประกอบกับระดับการศึกษาจะเห็นว่าระดับการศึกษาที่สงู กว่ามีผลต่อระดับ
เจตคติ จึงอาจพอสรุ ปได้ ว่าแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีนยังแบ่งแยกระดับได้ ไม่
ชัดเจน
ในส่วนปั จจัยสนับสนุนมีความสอดคล้ องเป็ นอย่างดีสื่อให้ เห็นว่าหากต้ องการให้ ระดับเจตคติที่ดีแก่
พนักงานควรต้ องส่งเสริ มปั จจัยสนับสนุนให้ ดี
ผลจาการวิจยั ปั จจัยสนับสนุนเป็ นปั จจัยที่ต้องให้ การสนับสนุนมากที่สดุ อันประกอบไปด้ วยปั จจัยด้ าน
การเลือกซัพพลายเอ่อที่ดี(r =0.394) การให้ รางวัลและเชิดชูเกียรติจากการทํางาน(r=0.349) การให้ พนักงานมี
ส่วนร่ วม(r=0.278) การสื่อสารภายในองค์กร(r=0.246) และ การให้ คํามัน่ สัญญาจากผู้บริ หาร(r=0.212) เป็ น
ส่วนที่ควรให้ การสนับสุนอย่างมาก
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่าปั จจัยส่วนบุคลลที่มีความแตกต่างกันนัน้ จะส่งผลต่อระดับเจตคติที่
แตกต่างกันเฉพาะระดับการศึกษาและอายุงานเท่านัน้
2. จากผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าปั จจัยสนับสนุนที่ดีนนย่
ั ้ อมส่งผลให้ ระดับเจตคติของพนักงานดีตาม
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
เนื่องจากงานวิจยั นี ้กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในงานวิจยั เป็ นกลุม่ พนักงานฝ่ ายผลิตที่ใช้ ระบบการผลิตแบบลีนมา
อย่างต่อเนื่อง จึงอาจทําให้ ผลบางปั จจัยออกมาไม่ตรงตามทฤษฏีมากนัก อันอาจจะเกิดได้ จากความเคยชินและ
ไม่คิดว่าการให้ ความรู้ และการฝึ กอบรมนันมี
้ สว่ นสําคัญมากนักต่อการปฏิบตั ิงาน ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ ต่อไปควร
ต้ องปรับปรุ งแบบสอบถามในส่วนของความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับการผลิตแบบลีนเพื่อให้ เกิดความสอดคล้ อง
มากยิ่งขึ ้นกับกลุม่ ที่ต้องการทําการศึกษา
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