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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลในการน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบัติให้เกิดความส�ำเร็จในอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษาคือ พนักงานประจ�ำที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินการและการน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจ�ำนวน 390 ชุด จากผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายผลิต และ
พนักงานฝ่ายผลิตเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อาทิ ค่าความถี่ ค่าร้อย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ
ทดสอบสมมติฐานพยากรณ์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมด้านความคิด วัฒนธรรมด้าน
การกระท�ำและวัฒนธรรมด้านการวัตถุมอี ทิ ธิพลต่อความส�ำเร็จในการน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ในประเทศไทย ที่ระดับความเชื่อมั่น .05
ค�ำส�ำคัญ: การน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบัติ, ความส�ำเร็จ, ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
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ABSTRACT

The objective of this research was to study the factors affecting accomplishment of lean
implementation of Thai Hard- Disk- Drive industry. The research employed Quantitative research. The
populations were staffs working related to lean implementation in Hard-Disk-Drive industry located at
Kabinburi Industrial Park in Prachinburi province. The 390 questionnaires were collected from managers,
production supervisors, and production staffs ,and the data were analyzed by descriptive statistics such
as frequency, percentage, mean and standard deviation, and inferential statistics such as Correlation
Coefficient and multiple regressions. The study found that Independent variables: ideological organization
culture, behavioral organization culture and material organization culture statistically influenced and could
predict accomplishment of lean implementation in Hard- Disk- Drive industry at statistical level of .05.
KEYWORDS: LeanImplementation, accomplishment, Thai Hard-Disk-Drive Industry Efficiency

บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk
Drive : HDD) ส่งออกไปยังตลาดโลก ใหญ่เป็นอันดับที่ 1
ของโลก โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศมาเลเซีย,
ประเทศเม็กซิโก และประเทศสิงคโปร์ เป็นอันดับที่ 2 ถึง 5
ตามล�ำดับ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์, 2556) บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟทั้งหมดตั้ง
ฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เวส
เทิรน์ ดิจติ อล (ประเทศไทย) จ�ำกัด, บริษทั ซีเกท เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้
ให้กับประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก โดยมีมูลค่าการส่งออก
ฮารด์ ดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ ในปี 2554-2556 เป็ น จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
67,522.7, 144,373.7 และ102,898.5 ล้านบาท และในปี
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : ACE) มีเป้าหมายใน
การร่วมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของภูมภิ าค (บัญญัติ ศิรปิ รีชา, 2554) ซึง่ เมือ่ พิจารณาความ
สามารถในการส่งออกฮาร์ดดิสก์ของประเทศไทย เมือ่ เทียบ
กับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้ทฤษฎีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (RCA) โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา

42

รายปี ระหว่างปี 2546-2550 และระหว่างปี 2551-2555
พบว่าค่า RCA ของทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
มีคา่ สูงกว่าสัดส่วนส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของโลก ต่อมูลค่า
ส่งออกสินค้าทั้งหมดของโลก กล่าวได้ว่าประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซียมีความได้เปรียบในการส่งออกฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ในตลาดแสดงให้เห็นทิศทางความได้เปรียบที่เพิ่มขึ้น
(ณาตยา แดงรุ่งโรจน์, 2557)อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านราคา และประกอบกับค่าแรงขั้นต�่ำที่ปรับสูงขึ้น
ผูป้ ระกอบการจึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการในการผลิต
ให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ โดยมีตน้ ทุนทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ ซึง่ หลักการ
ส�ำคัญหลักการหนึ่งคือการน�ำแนวคิดลีน (Lean Thinking)
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุน ซึ่งในการ
ต่อสู้กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน การจัดการองค์การที่ดี
จะต้องพร้อมทีจ่ ะรับมือกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งความต้องการของลูกค้า ภาวะการ
แข่งขันทีท่ วีความรุนแรงยิง่ ขึน้ ต้นทุนการผลิตทีป่ รับตัวสูงขึน้
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาจกล่าวได้ว่า
ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเป็นรากฐานของระบบการผลิต
แบบลีน (ณัฏฐาอินทนะนก, 2552) ปัจจุบันแนวคิดลีน
(Lean Thinking) ได้รับความสนใจจากคนในหลากหลาย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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อุตหสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ รวมถึง
ภาครัฐด้วย อีกทั้งยังสามารถน�ำแนวคิดลีนไปบูรณาการ
เข้ากับแนวคิดอื่นๆได้อีกมากมายเช่น Lean Six Sigma,
Lean Supply Chain เป็นต้น แนวคิดลีนมีหลัก 5 ประการ
คือ 1.การระบุคุณค่าของสินค้าและบริการในมุมมองของ
ลูกค้า เพือ่ มุง่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Specified
Value) 2.สร้างกระแสคุณค่า (Value Stream) มุ่งสร้าง
คุณค่าในตัวสินค้าและบริการ และก�ำจัดความสูญเสียที่เกิด
3.ท�ำกิจกรรมที่มีคุณค่าเพิ่ม ตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อ
เนื่อง(Flow) 4.ใช้ระบบดึง (Pull) โดยให้ความส�ำคัญเฉพาะ
สิ่งที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น 5. สร้างคุณค่า และ ก�ำจัดความ
สูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง (Perfection) ด้วยแนวคิดทั้งหมด
ที่กล่าวมานี้ท�ำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลก�ำไร
และผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ให้ความ
ส�ำคัญกับการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพควบคูไ่ ปด้วย (สายหยุด
สนธิพันธ์ศักดิ์, 2553) แนวคิดลีนมององค์กรอย่างเป็น
องค์รวม (Holistic) การใช้แนวคิดลีนเกิดขึ้นอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ และในการน�ำทรัพยากรทีม่ อี ยูม่ าสร้างคุณค่า
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งทรัพยากรใน
ที่นี้ คือ ทรัพยากรในการสร้างคุณค่าโดยตรงตามที่ลูกค้า
ต้องการ เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต
เป็นต้น และ ทรัพยากรส่วนที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
การน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบัติ คือทรัพยากรมนุษย์ ประกอบ
กับการใช้เพียงเครื่องมือของลีน (Lean Tools) ท�ำให้ใช้
แล้วไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ต่อเนื่อง จากการทบทวนพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการประยุกต์ใช้ลีน มีด้วยกัน
10 ข้อคือ 1.การมีส่วนร่วมและพันธะสัญญาของผู้บริหาร
2.การฝึกอบรมและให้ความรู้ 3.การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม
องค์กร 4.ทัศนคติทางด้านบวกเกีย่ วกับคุณภาพ 5.เสียงของ
ลูกค้าและผูส้ ง่ มอบ 6.การวัดความสามารถและการให้รางวัล
7.ทักษะและประสบการณ์ 8.การสือ่ สาร 9.โครงสร้างองค์กร
และ 10.การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันเพือ่ มุง่ ปรับปรุงระบบการ
ผลิต จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่จะน�ำลีนไปปฏิบัติให้เกิดผลส�ำเร็จ
มีหลายปัจจัย สิ่งส�ำคัญปัจจัยหนึ่งคือการพัฒนาความคิด
ความเชื่อ และการแสดงออก ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของ
องค์การ ทีน่ ำ� พาการน�ำแนวความคิดลีนไปปฏิบตั ไิ ด้สำ� เร็จ ซึง่
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การวิเคราะห์และน�ำมาซึง่ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้

เพื่อเป็นการพัฒนาและน�ำรายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำแนวคิด
ลีนไปปฏิบัติให้เกิดความส�ำเร็จในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟในประเทศไทย

สมมติฐาน

1. วัฒนธรรมด้านความคิดมีผลต่อความส�ำเร็จของ
การน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบตั ใิ นโรงงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟในประเทศไทย
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก วัฒนธรรมด้านความคิด ได้แก่
ความเชื่อ ความรู้ อุดมการณ์ ความซื่อสัตย์ และ ความ
รับผิดชอบ ที่อยู่ภายใต้จิตใจของบุคคลากร และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน (สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และ
ชาย สัญญาวิวฒ
ั น์, 2551) โดยจ�ำแนกเป็น 1.ทัศนคติเชิงบวก
ต่อการท�ำงานแบบลีน หมายถึง ระดับความมากน้อยของ
ความรู้สึกในด้านบวกต่อการท�ำงานแบบลีน ผู้รู้สึกสามารถ
บอกความแตกต่างว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้ (Thustone,
1969) 2.ค่านิยมระดมความคิด หมายถึง การรวบรวมความ
คิดเห็น ปัญหา หรือข้อเสนอแนะ จ�ำนวนมากในเวลาทีร่ วดเร็ว
อย่างมีแบบแผน (Liker, 2004) 3.นโยบายของผู้บริหารใน
การส่งเสริมการท�ำงานแบบลีน หมายถึง นโยบายทีส่ นับสนุน
ระบบการท�ำงานแบบลีน เช่น บุคลากร เวลา และเงินลงทุน
(Antony and Desai, 2009)
2. วัฒนธรรมด้านการกระท�ำมีผลต่อความส�ำเร็จของ
การน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบตั ใิ นโรงงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟในประเทศไทย
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก วัฒนธรรมด้านการกระท�ำ
หมายถึง ประเพณี (norms) กฏหมาย (laws) วิถีประชา
(flokways) (สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และชาย สัญญาวิวัฒน์,
2551) โดยจ�ำแนกเป็น 1.พฤติกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้
หมายถึง ส่งเสริมให้พนักงานอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ความรู้ (Achanga et al, 2006) 2.การสื่อสารที่ไหลลื่นใน
องค์การ หมายถึง องค์กรจะต้องเปิดกว้างในการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารระหว่างผูจ้ ดั การ หัวหน้างานและพนักงานใน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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แต่ละระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน
หรื อ การสื่ อ สารข้ า มแผนก (Antony et al, 2002)
3.พฤติกรรมมีส่วนร่วมในการท�ำงาน หมายถึง การให้ความ
ร่วมมือ หรือการมีส่วนในบางสิ่งบางอย่างรวมถึงความรับ
ผิดชอบด้วย และ 4.พฤติกรรมส่งเสริมจูงใจของหัวหน้างาน
หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้รู้จักแก้ปัญหาเมื่อพบปัญหา และส่ง
เสริมให้พนักงานมีขวัญก�ำลังใจ (Morale) รวมถึงจูงใจเพื่อ
ให้บุคคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รังสรรค์
ประเสริฐศรี, 2549, น.219)
3. วั ฒ นธรรมด้ า นวั ต ถุ มี ผ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของ
การน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบตั ใิ นโรงงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟในประเทศไทย
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก วัฒนธรรมทางวัตถุ (material
culture) หมายถึง ส่วนทีเ่ ป็นวัตถุของวัฒนธรรม เช่น สิง่ ปลูก
สร้าง อุปกรณ์เครือ่ งใช้ และเทคโนโลยี (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์
และชาย สัญญาวิวฒ
ั น์, 2551) โดยจ�ำแนกเป็น 1.เครือ่ งจักร
เครือ่ งมือ และอุปกรณ์เพียงพอและมีคณ
ุ ภาพในการท�ำงาน
แบบลีน หมายถึงได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี
เครื่องมือ เครืองจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บุคลากร
น�ำมาใช้ในกระบวนการผลิตแบบลีนอย่างเพียงพอ (ปัทมา
กุลโสภณ, 2554) 2.งบประมาณที่เพียงพอต่อการท�ำงาน
แบบลีน หมายถึง ได้รับการจัดสรรจ�ำนวนงบประมาณเพื่อ
ใช้ในการสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอต่อการท�ำงานแบบลีน
(ปัทมา กุลโสภณ, 2554) และ 3.สิง่ จูงใจในการท�ำงานแบบลีน
หมายถึง ระบบในการให้รางวัลและค�ำชมเชยแก่พนักงานเมือ่
ด�ำเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมาย (Ahuja and Khamba, 2008)

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท�ำให้ทราบถึงสภาพปัจจุบนั และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความ
ส�ำเร็จในการน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทยในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนประกอบกับท�ำให้ทราบถึงแนวทาง
ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนานโยบายในการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ของประเทศไทยอย่างเหมาะสมและองค์ความรู้ที่คาดว่า
จะได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปประยุกต์ใช้กับการ
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ก�ำหนดแนวทางและนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research)

ประชากรและตัวอย่าง

ประชากร (Population) ในการศึกษาคือ กลุม่ ตัวอย่าง
ในงานวิจยั นีเ้ ลือกศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ เป็นโรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ทีม่ กี ารน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบตั ิ
โดยแจกแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 400 ชุด ซึ่งค�ำนวณโดยใช้
สูตรของ Krejcie and Morgan (1970) โดยเก็บแบบสอบถาม
จากการเก็บข้อมูลแบบเจาะจงจาก ผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ายผลิต
และ พนักงานฝ่ายผลิต

เครื่องมือ

เครือ่ งมือในการวิจยั (Research Instrument) ผูว้ จิ ยั
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่ งมือในการเก็บ
ข้อมูล โดยแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วจะน�ำแบบ
สอบถามมาทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
จากการ Pretest ที่อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในจังหวัด
อยุธยา ผลการหาค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาคพบว่า
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.963 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยชุดนี้มี
ค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงถือว่าเพียงพอส�ำหรับใช้เป็น
มาตรฐานของมาตรวัดผลการทดสอบได้ ผู้วิจัยได้การเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการขออนุญาตเก็บข้อมูล และ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) อาทิ ค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage) สถิตคิ า่ เฉลีย่ เลขคณิต (Mean)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้วิธี
การวิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม และทดสอบสมมติฐานพยากรณ์โดยใช้สถิตกิ าร
วิเคราะห์ถดถอยพหุ

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์วเิ คราะห์สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ทดสอบปัญภาวะเชิงเส้นตรงร่วมพหุระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามเป็นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ที่ส่งผลต่อต่อความส�ำเร็จในการน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบัติ
(ตัวแปรอิสระ) และความส�ำเร็จของการน�ำแนวคิดลีนไป
ปฏิบัติ (ตัวแปรตาม) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ด้วยเทคนิคสหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) โดยมีสมมุติฐานใน
การทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรกับ
ตัวแปรตาม โดยเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ในแต่ละตัวแปร
กับตัวแปรตาม พบว่า
• วัฒนธรรมด้านความคิด มีผลต่อความส�ำเร็จในการ
น�ำแนวคิดลีนไปปฏิบัติ ที่ระดับ 0.67 โดยค่า Significance
เท่ากับ 0.00 แสดงว่า วัฒนธรรมด้านความคิด ซึง่ เป็นตัวแปร
ต้นที่ 1 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความส�ำเร็จในการน�ำแนว
คิดลีนไปปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นตัวแปรตามอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.00
• วัฒนธรรมด้านการกระท�ำ มีผลต่อความส�ำเร็จใน
การน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบตั ิ ทีร่ ะดับ 0.72 โดยค่า Significance
เท่ากับ 0.00 แสดงว่า วัฒนธรรมด้านการกระท�ำ ซึ่งเป็น
ตัวแปรต้นที่ 2 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความส�ำเร็จใน
การน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นตัวแปรตามอย่างมีนัย
ค่า
เกณฑ์
ตัวแปร
		
ก่อนปรับ
			
2/df
น้อยกว่า 5
3.472Ö √
NFI
0.9 ขึ้นไป
0.858
Ö CFI
0.9 ขึ้นไป
0.893
RMR น้อยกว่า 0.10
0.036√
GFI
0.9 ขึ้นไป
0.804

ตัวแปร
หลังปรับ
c
1.239Ö√
0.961√
0.992Ö√
0.016Ö√
0.942√

ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00
• วัฒนธรรมด้านการวัตถุ มีผลต่อความส�ำเร็จใน
การน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบตั ิ ทีร่ ะดับ 0.81 โดยค่า Significance
เท่ากับ 0.00 แสดงว่า วัฒนธรรมด้านการวัตถุ ซึง่ เป็นตัวแปร
ต้นที่ 3 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความส�ำเร็จในการน�ำแนว
คิดลีนไปปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นตัวแปรตามอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.00
√ หมายถึงผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบดัชนีทใี่ ช้ในการ
ตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบ
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ที่มาของเกณฑ์: สุภมาส อังศุโชติ
สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2552,
หน้า 22-24)
ผลการทดสอบดั ช นี ที่ ใช้ ใ นการตรวจสอบความ
สอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบกับการเก็บข้อมูล
เชิงประจักษ์ ในตัวแบบก่อนการปรับ พบว่า ยังไม่ผา่ นเกณฑ์
การทดสอบความสอดคล้องในหลายค่าของดัชนีที่ใช้ตรวจ
สอบ จึงได้ท�ำการปรับพบว่าตัวแปรมีความสอดคล้องเชิง
ประจักษ์สูงขึ้น ในทุกดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ แสดงค่าดัชนีที่ใช้
ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของ
ตัวแปรกับข้อมูลประจักษ์ก่อนและหลังปรับดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้เลือกตัวแบบที่มีความสอดคล้องเชิงประจักษ์มากกว่ามา
ใช้ในการสรุปผลการวิจัย
ค่าอิทธิพลต่อความส�ำเร็จในการน�ำแนวคิดลีนไป
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ มากทีส่ ดุ คือวัฒนธรรมด้านวัตถุ ( =0.60) รองลงมา
คือ วัฒนธรรมด้านความคิด ( =0.28) และวัฒนธรรมด้าน
การกระท�ำ มีค่าน้อยที่สุด คือ ( = 0.05) ท�ำให้ได้มาซึ่ง
สมการพยากรณ์ คือ

Y = 0.28 X1 + 0.05 X2 + 0.60 X3
เมือ่ พิจารณาตามค่าของน�ำ้ หนักองค์ประกอบพิจารณา
ตามตัวแปรแฝง จะพบว่า
1. วัฒนธรรมด้านความคิดต่อความส�ำเร็จในการน�ำ
แนวคิดลีนไปปฏิบตั ิ พบว่าด้านนโยบายของผูบ้ ริหารในการ
ส่งเสริมการท�ำงานแบบลีน จะมีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด ( x13 = 0.81)และด้านค่านิยมการระดมความคิด
จะมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด ( x12 = 0.45)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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2. วัฒนธรรมด้านการกระท�ำต่อความส�ำเร็จในการน�ำ
แนวคิดลีนไปปฏิบัติ พบว่าด้านพฤติกรรมการฝึกอบรมให้
ความรู้ จะมีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด ( x21 =
0.79) และด้านพฤติกรรมมีส่วนร่วมในการท�ำงานมีค่า
น�้ำหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด ( x23 = 0.50)
3. วัฒนธรรมด้านวัตถุต่อความส�ำเร็จในการน�ำแนว
คิดลีนไปปฏิบัติ พบว่างบประมาณที่เพียงพอต่อการท�ำงาน
แบบลีนมีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบมากทีส่ ดุ ( x32 = 0.92)
และสิง่ จูงใจในการท�ำงานแบบลีน มีคา่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบ
น้อยที่สุด ( x33 = 0.77)
ข้อค้นพบดังกล่าวสามารถอภิปรายผลการศึกษา
ได้ดังนี้
วัฒนธรรมด้านความคิด ทั้งในแง่ของทัศนคติเชิง
บวกต่อการท�ำงานแบบลีน ค่านิยมการระดมความคิด และ
นโยบายของผู้บริหารในการส่งเสริมการท�ำงานแบบลีนมี
ผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้ ผลการ
ศึกษาครัง้ นี้ สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจยั อืน่ ๆ ทีอ่ ธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมด้านความคิดกับความส�ำเร็จ
ของการน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบัติในองค์กร ตามที่ สุรพันธ์
ตันติธวัชชัยกุล (2554) กล่าวว่าเจตคติทดี่ ขี องพนักงานย่อม
ส่ ง ผลที่ ดี ต ่ อ การผลการด� ำ เนิ น งาน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
รวิชนันทน์ เพชรนอก (2556) ทีว่ า่ พันธะสัญญาของผูบ้ ริหาร
การประชุมเพื่อแก้ปัญหา และ ทัศนคติด้านบวกเกี่ยวกับ
คุณภาพ ส่งผลต่อการน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบัติ และ มงคล
พัชรด�ำรงกุล และ ชุติมาวดี ทองจีน (2553) ยังกล่าวว่าให้
ใช้ประโยชน์จากค�ำแนะน�ำหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน
(Creativity) ในการด�ำเนินธุรกิจ ตามแนวคิดลีน กิตติพล
มุกดาเจริญชัย และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของการ
ผลิตลีนในอุตสาหกรรมยานยนต์พบว่า ทัศนคติ และอ�ำนาจใน
การตัดสินใจของพนักงาน ของพนักงานส่งผลต่อการท�ำงาน
แบบลีน ซึง่ อ�ำนาจในการตัดสินใจของพนักงาน ก็เป็นไปตาม
นโยบายของผู้บริหารนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ScherrerRathje, Boyle และ Deflorin (2009) ซึ่งได้ท�ำการศึกษา
พบว่าองค์กรต้องมีการมอบอ�ำนาจการตัดสินใจแก่พนักงาน
จะท�ำให้การน�ำแนวคิดลีนมาใช้ประสบความส�ำเร็จ และ
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ชุมพล พันธ์เจริญพงศ์ (2548) ที่ได้ท�ำการศึกษาถึงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความรู้และเจตคติต่อระบบการผลิตแบบลีน
ของพนักงานระดับวิศวกรรมในอุตสาหกรรมรถยนต์พบว่า
ทัศนคติพนักงานมีผลไปในทิศทางเดียวกับผลการด�ำเนินงาน
• วัฒนธรรมด้านการกระท�ำของพฤติกรรมการฝึก
อบรมให้ความรู้ การสื่อสารที่ไหลลื่นในองค์การ พฤติกรรม
มีส่วนร่วมในการท�ำงาน และ พฤติกรรมส่งเสริมจูงใจของ
หัวหน้างาน มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบตั ิ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยอื่นๆ
ที่ อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องวั ฒ นธรรมด้ า นการกระท� ำ
ที่ มี ค วามส� ำ เร็ จ ในการน� ำ แนวคิ ด ลี น ไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ดังเช่น
นพพงษ์ บุญาจิตราดุลย์ (2540) กล่าวว่าการอบรมให้ความรู้
เป็นการพัฒนาบุคคลากร โดยการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ความช�ำนาญ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีผลผลิตทีส่ งู ขึน้ สอดคล้องกับ Elizabeth
Cudneyและ Cassandra Elrod (2011) ได้ผลการศึกษา
ว่าการใช้ระบบการผลิตแบบลีนนั้นจ�ำเป็นในการให้ความรู้
และการอบรมแก่พนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รวิชนันทน์ เพชรนอก (2556) ในเรื่องความส�ำเร็จในการ
ประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การผลิ ต แบบลี น ในอุ ต สาหกรรมผลิ ต
ถุงพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ ที่กล่าวว่า การอบรม
ทักษะ ประสบการณ์ เป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้การประยุกต์
ใช้หลักการผลิตแบบลีน ในอุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติก
ได้ส�ำเร็จ ในด้านการสื่อสาร Cudney and Elrod (2011)
ได้ท�ำการศึกษาพบว่าการสื่อสารจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการผลิต
แบบลีน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รวิชนันทน์ เพชรนอก
(2556) ทีก่ ล่าวว่าการสือ่ สารทีด่ ี จะส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการสื่อสารยังช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดซ�้ำกับโครงการอื่นๆ ต่อไป (Coronado &
Antony, 2002) โดยสิ่งส�ำคัญที่จะใช้ปรับปรุงการสื่อสาร
จากบนลงล่าง และ จากล่างขึ้นบนหรือการสื่อสารข้าม
แผนกคือ องค์กรจะต้องเปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันระหว่างผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานใน
แต่ละระดับชั้น (Antony et al., 2002) ในด้านการมีส่วน
ร่วมในการท�ำงาน Yamamoto Y. &Bellgran M., (2010)

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
กล่ า วว่ า ระบบการผลิ ต แบบลี น นั้ น พนั ก งานควรต้ อ งมี
ส่วนร่วมอย่างมากเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพล มุกดาเจริญชัย และ
สวัสดิ์ วรรณรัตน์ (2556) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ
พนักงานนั้นส่งผลโดยตรงต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
ขององค์การในทิศทางเดียวกัน และ การส่งเสริมจูงใจ ลัดดา
กุลนานันท์ (2543) ได้กล่าวไว้วา่ แรงจูงใจจะเป็นตัวพลักดัน
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
องค์กรก�ำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา
กุลโสภณ (2554) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรูก้ ารสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ และศักยภาพการจัด
การความรูต้ ามแนวคิดระบบลีนของบริษทั อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์
จ�ำกัด ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท�ำงาน โดยองค์การจะต้องมีการกระตุ้นให้พนักงานมีแรง
จูงใจ และทุ่มเทในการท�ำงาน รวมถึงองค์กรต้องสนับสนุน
บุคลากรไปพร้อมๆ กัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• วัฒนธรรมด้านวัตถุ ทัง้ ในแง่ของ เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ
และอุปกรณ์เพียงพอและมีคุณภาพในการท�ำงานแบบลีน
งบประมาณที่เพียงพอต่อการท�ำงานแบบลีน และ สิ่งจูงใจ
ในการท�ำงานแบบลีน มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำแนว
คิ ด ลี น ไปปฏิบัติเ พื่อเพิ่มประสิท ธิภาพของอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิด
และงานวิจยั อืน่ ๆ ทีอ่ ธิบายความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมด้าน
วัตถุทมี่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบตั เิ พือ่
เพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ดังเช่น
ลัคนา กวินกิจจาพร (2555) ศึกษาเรื่อง การน�ำเทคนิคการ
ผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ กรณีศึกษาบริษัท จอยสปอร์ต
จ�ำกัด พบว่า สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดีขึ้น และ
เครื่องมือที่เหมาะสมและเพียงพอ จะส่งผลให้พนักงาน
มีประสิทธิภาพในการท�ำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รวิชนันทน์ เพชรนอก (2556) ที่กล่าวว่า
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น อาคารสถานที่ อุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ
เครื่องจักร รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการจัดหาเครื่องมือ
เครือ่ งใช้ และงบประมาณทีใ่ ช้ในปรับปรุงเครือ่ งจักร ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการน�ำระบบลีนมาใช้ในองค์กร และสอดคล้อง
กับ นิพนธ์ บัวแก้ว (2547) ทีก่ ล่าวว่า การขจัดความสูญเปล่า

ด้วยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานท�ำให้มีสินค้าคงคลังลดลง
ผลิตภาพของบริษัทเพิ่มขึ้น เวลาในการผลิตสินค้าลดลง
ซึง่ ถือเป็นความประสบความส�ำเร็จในการน�ำระบบการผลิต
แบบลีนมาประยุกต์ใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

1.) ผู้บริหารองค์กรควรมีการจัดสรรงบประมาณ
ที่เพียงพอต่อการท�ำงานเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�ำงาน
ก�ำลังคน เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ที่เพียงพอ รวมถึง การ
ให้สงิ่ จูงใจต่างๆ เช่น รางวัล หรือ ค�ำชมเชย เมือ่ การปรับปรุง
ประสบผลส�ำเร็จ เป็นต้น
2.) ผูบ้ ริหารองค์กรควรมีนโยบายส่งเสริมการท�ำงาน
แบบลีนอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งพัฒนาทางด้านทัศนคติของ
พนักงานเกีย่ วกับการท�ำงานแบบลีนเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการน�ำแนวคิดลีนไปปฏิบัติเป็นต้น 3.) ผู้บริหารองค์กร
ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานและมีการจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอ ปรับปรุงการท�ำงานเพื่อให้สอดคล้องตามแนวคิด
ลีน ผู้บริหารควรมีการก�ำหนดนโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ
ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน
การด�ำเนินการแนวนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน�ำ
แนวคิดลีนไปปฏิบตั ิ รวมถึงมีการติดตามผลเพือ่ ให้ขบั เคลือ่ น
นโยบายต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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