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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลในการน�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติให้เกิดความส�าเร็จในอุตสาหกรรม

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษาคือ พนักงานประจ�าที่มีความเกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินการและการน�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ในนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจ�านวน  390 ชุด จากผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายผลิต และ 

พนักงานฝ่ายผลิตเพื่อน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อาทิ ค่าความถี่ ค่าร้อย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ

ทดสอบสมมติฐานพยากรณ์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมด้านความคิด วัฒนธรรมด้าน

การกระท�าและวฒันธรรมด้านการวตัถมุอีทิธพิลต่อความส�าเรจ็ในการน�าแนวคดิลนีไปปฏบิตัใินอตุสาหกรรมฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ

ในประเทศไทย ที่ระดับความเชื่อมั่น .05

ค�าส�าคัญ: การน�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติ, ความส�าเร็จ, 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�า
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk 

Drive : HDD) ส่งออกไปยังตลาดโลก ใหญ่เป็นอันดับที่ 1 

ของโลก โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศมาเลเซีย, 

ประเทศเม็กซิโก และประเทศสิงคโปร์ เป็นอันดับที่ 2 ถึง 5 

ตามล�าดับ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์, 2556) บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟท้ังหมดต้ัง

ฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เวส

เทร์ิน ดจิติอล (ประเทศไทย) จ�ากดั, บรษัิท ซเีกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด และ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างรายได้

ให้กับประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก โดยมีมูลค่าการส่งออก 

ฮารด์ดิสก์ไดร์ฟ ในปี 2554-2556 เป็นจ�านวนท้ังสิ้น 

67,522.7, 144,373.7 และ102,898.5 ล้านบาท และในปี 

พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(ASEAN Economic Community : ACE) มีเป้าหมายใน

การร่วมกันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ของภมูภิาค (บญัญตั ิศริปิรชีา, 2554) ซึง่เมือ่พจิารณาความ

สามารถในการส่งออกฮาร์ดดิสก์ของประเทศไทย เมือ่เทยีบ

กับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้ทฤษฎีความได้เปรียบ

โดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (RCA) โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา

รายปี ระหว่างปี 2546-2550 และระหว่างปี 2551-2555 

พบว่าค่า RCA ของทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  

มค่ีาสงูกว่าสดัส่วนส่งออกฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟของโลก ต่อมลูค่า

ส่งออกสินค้าทั้งหมดของโลก กล่าวได้ว่าประเทศไทยและ

ประเทศมาเลเซียมีความได้เปรียบในการส่งออกฮาร์ดดิสก์

ไดร์ฟ ในตลาดแสดงให้เห็นทิศทางความได้เปรียบที่เพิ่มขึ้น

(ณาตยา แดงรุ่งโรจน์, 2557)อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในด้านราคา และประกอบกับค่าแรงขั้นต�่าที่ปรับสูงขึ้น  

ผูป้ระกอบการจงึต้องมกีารปรบัปรงุกระบวนการในการผลิต

ให้มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ โดยมต้ีนทนุท่ีต�า่ทีส่ดุ ซ่ึงหลักการ 

ส�าคัญหลักการหนึ่งคือการน�าแนวคิดลีน (Lean Thinking) 

มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดต้นทุน ซึ่งในการ

ต่อสู้กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน การจัดการองค์การที่ดี 

จะต้องพร้อมทีจ่ะรบัมอืกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งความต้องการของลกูค้า ภาวะการ

แข่งขนัทีท่วคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ ต้นทนุการผลติทีป่รบัตวัสูงขึน้  

ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาจกล่าวได้ว่า

ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเป็นรากฐานของระบบการผลิต

แบบลีน (ณัฏฐาอินทนะนก, 2552) ปัจจุบันแนวคิดลีน 

(Lean Thinking) ได้รับความสนใจจากคนในหลากหลาย 

p41-50 ���������� ��������������.indd   42 4/25/2559 BE   09:26



ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559 43

บทความวิจัย

อุตหสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ รวมถึง

ภาครัฐด้วย อีกทั้งยังสามารถน�าแนวคิดลีนไปบูรณาการ

เข้ากับแนวคิดอื่นๆได้อีกมากมายเช่น Lean Six Sigma, 

Lean Supply Chain เป็นต้น แนวคิดลีนมีหลัก 5 ประการ

คือ 1.การระบุคุณค่าของสินค้าและบริการในมุมมองของ

ลกูค้า เพือ่มุง่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า (Specified 

Value)  2.สร้างกระแสคุณค่า (Value Stream) มุ่งสร้าง

คุณค่าในตัวสินค้าและบริการ และก�าจัดความสูญเสียที่เกิด 

3.ท�ากิจกรรมที่มีคุณค่าเพิ่ม ตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อ

เนื่อง(Flow) 4.ใช้ระบบดึง (Pull) โดยให้ความส�าคัญเฉพาะ

สิ่งที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น 5. สร้างคุณค่า และ ก�าจัดความ

สูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง (Perfection) ด้วยแนวคิดท้ังหมด

ที่กล่าวมานี้ท�าให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลก�าไร

และผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ให้ความ

ส�าคญักบัการผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพควบคูไ่ปด้วย (สายหยดุ  

สนธิพันธ์ศักดิ์, 2553) แนวคิดลีนมององค์กรอย่างเป็น

องค์รวม (Holistic) การใช้แนวคิดลีนเกิดขึ้นอย่างไม่มี

ประสทิธภิาพ และในการน�าทรพัยากรทีมี่อยูม่าสร้างคณุค่า

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซ่ึงทรัพยากรใน

ที่น้ี คือ ทรัพยากรในการสร้างคุณค่าโดยตรงตามท่ีลูกค้า

ต้องการ เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต

เป็นต้น และ ทรัพยากรส่วนที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ

การน�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติ คือทรัพยากรมนุษย์ ประกอบ

กับการใช้เพียงเครื่องมือของลีน (Lean Tools) ท�าให้ใช้

แล้วไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ต่อเนื่อง จากการทบทวนพบว่า

ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้ลีน มีด้วยกัน 

10 ข้อคือ 1.การมีส่วนร่วมและพันธะสัญญาของผู้บริหาร 

2.การฝึกอบรมและให้ความรู ้3.การเปลีย่นแปลงวฒันธรรม

องค์กร 4.ทศันคตทิางด้านบวกเก่ียวกบัคณุภาพ 5.เสยีงของ

ลกูค้าและผูส่้งมอบ 6.การวดัความสามารถและการให้รางวลั 

7.ทกัษะและประสบการณ์ 8.การสือ่สาร 9.โครงสร้างองค์กร 

และ 10.การบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัเพือ่มุง่ปรบัปรงุระบบการ 

ผลิต จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่จะน�าลีนไปปฏิบัติให้เกิดผลส�าเร็จ

มีหลายปัจจัย สิ่งส�าคัญปัจจัยหนึ่งคือการพัฒนาความคิด  

ความเชื่อ และการแสดงออก ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของ

องค์การ  ทีน่�าพาการน�าแนวความคดิลนีไปปฏบัิตไิด้ส�าเรจ็ ซึง่

ผูวิ้จยัได้ท�าการวเิคราะห์และน�ามาซึง่การศกึษาวิจยัในครัง้น้ี  

เพื่อเป็นการพัฒนาและน�ารายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น

 

วัตถุประสงค์
ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ในการน�าแนวคดิ

ลีนไปปฏิบัติให้เกิดความส�าเร็จในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์

ไดร์ฟในประเทศไทย

สมมติฐาน 
1. วัฒนธรรมด้านความคิดมีผลต่อความส�าเร็จของ

การน�าแนวคดิลนีไปปฏบิตัใินโรงงานอตุสาหกรรมฮาร์ดดสิก์

ไดร์ฟในประเทศไทย 

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก วัฒนธรรมด้านความคิด ได้แก่ 

ความเชื่อ ความรู้ อุดมการณ์ ความซื่อสัตย์ และ ความ

รับผิดชอบ ที่อยู่ภายใต้จิตใจของบุคคลากร และส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน (สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และ

ชาย สญัญาววิฒัน์, 2551) โดยจ�าแนกเป็น 1.ทศันคตเิชงิบวก

ต่อการท�างานแบบลีน หมายถึง ระดับความมากน้อยของ

ความรู้สึกในด้านบวกต่อการท�างานแบบลีน ผู้รู้สึกสามารถ

บอกความแตกต่างว่าเหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วยได้ (Thustone, 

1969) 2.ค่านยิมระดมความคิด หมายถงึ การรวบรวมความ 

คดิเหน็ ปัญหา หรอืข้อเสนอแนะ จ�านวนมากในเวลาทีร่วดเรว็  

อย่างมีแบบแผน (Liker, 2004) 3.นโยบายของผู้บริหารใน

การส่งเสรมิการท�างานแบบลีน หมายถึง นโยบายท่ีสนบัสนนุ

ระบบการท�างานแบบลีน เช่น บุคลากร เวลา และเงินลงทุน 

(Antony and Desai, 2009)

2. วฒันธรรมด้านการกระท�ามผีลต่อความส�าเร็จของ

การน�าแนวคดิลนีไปปฏบิตัใินโรงงานอตุสาหกรรมฮาร์ดดสิก์

ไดร์ฟในประเทศไทย

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก วัฒนธรรมด้านการกระท�า 

หมายถึง ประเพณี (norms) กฏหมาย (laws) วิถีประชา 

(flokways) (สัญญา สัญญาวิวัฒน์ และชาย สัญญาวิวัฒน์, 

2551) โดยจ�าแนกเป็น 1.พฤติกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ 

หมายถึง ส่งเสริมให้พนักงานอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและ

ความรู้ (Achanga et al, 2006) 2.การสื่อสารที่ไหลลื่นใน

องค์การ หมายถงึ องค์กรจะต้องเปิดกว้างในการแลกเปลีย่น

ข้อมลูข่าวสารระหว่างผูจ้ดัการ หวัหน้างานและพนกังานใน
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แต่ละระดับช้ัน ไม่ว่าจะเป็นจากบนลงล่าง จากล่างข้ึนบน  

หรือการสื่อสารข้ามแผนก (Antony et al, 2002) 

3.พฤติกรรมมีส่วนร่วมในการท�างาน หมายถึง การให้ความ

ร่วมมือ หรือการมีส่วนในบางสิ่งบางอย่างรวมถึงความรับ

ผิดชอบด้วย และ 4.พฤติกรรมส่งเสริมจูงใจของหัวหน้างาน  

หมายถึง พฤติกรรมที่ส ่งเสริมให้พนักงานมีความคิด

สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้รู้จักแก้ปัญหาเมื่อพบปัญหา และส่ง

เสริมให้พนักงานมีขวัญก�าลังใจ (Morale) รวมถึงจูงใจเพื่อ

ให้บุคคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รังสรรค์ 

ประเสริฐศรี, 2549, น.219)

3. วัฒนธรรมด้านวัตถุมีผลต่อความส�าเร็จของ

การน�าแนวคิดลนีไปปฏบิติัในโรงงานอตุสาหกรรมฮาร์ดดิสก์

ไดร์ฟในประเทศไทย

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก วัฒนธรรมทางวัตถุ (material 

culture) หมายถงึ ส่วนท่ีเป็นวตัถขุองวฒันธรรม เช่น ส่ิงปลกู 

สร้าง อปุกรณ์เครือ่งใช้ และเทคโนโลย ี(สญัญา สญัญาววิฒัน์  

และชาย สญัญาววิฒัน์, 2551) โดยจ�าแนกเป็น 1.เครือ่งจกัร 

เครือ่งมอื และอปุกรณ์เพียงพอและมคีณุภาพในการท�างาน

แบบลีน หมายถึงได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี 

เคร่ืองมือ เครืองจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บุคลากร 

น�ามาใช้ในกระบวนการผลิตแบบลีนอย่างเพียงพอ (ปัทมา  

กุลโสภณ, 2554) 2.งบประมาณที่เพียงพอต่อการท�างาน 

แบบลีน หมายถึง ได้รับการจัดสรรจ�านวนงบประมาณเพื่อ 

ใช้ในการสนบัสนนุทรัพยากรให้เพียงพอต่อการท�างานแบบลนี  

(ปัทมา กลุโสภณ, 2554) และ 3.สิง่จงูใจในการท�างานแบบลนี  

หมายถงึ ระบบในการให้รางวลัและค�าชมเชยแก่พนกังานเม่ือ 

ด�าเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมาย (Ahuja and Khamba, 2008)

ประโยชน์ที่ได้รับ
ท�าให้ทราบถงึสภาพปัจจุบนัและปัจจยัทีส่่งผลต่อความ 

ส�าเร็จในการน�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทยในการ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนประกอบกับท�าให้ทราบถึงแนวทาง 

ที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนานโยบายในการบริหารจัดการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 

ของประเทศไทยอย่างเหมาะสมและองค์ความรู้ที่คาดว่า 

จะได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปประยุกต์ใช้กับการ

ก�าหนดแนวทางและนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพของ

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทยในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้ งนี้ ใช ้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  

(Quantitative Research) 

 

ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร (Population) ในการศกึษาคอื กลุม่ตัวอย่าง 

ในงานวจัิยนีเ้ลอืกศกึษาโรงงานอตุสาหกรรมฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ 

ในจงัหวดัปราจนีบุรี ซ่ึงเป็นโรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบั 

อตุสาหกรรมฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ ทีม่กีารน�าแนวคดิลนีไปปฏบิตัิ  

โดยแจกแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 400 ชุด ซึ่งค�านวณโดยใช้ 

สตูรของ Krejcie and Morgan (1970) โดยเกบ็แบบสอบถาม

จากการเกบ็ข้อมลูแบบเจาะจงจาก ผูจ้ดัการ หวัหน้าฝ่ายผลิต  

และ พนักงานฝ่ายผลิต 

 

เครื่องมือ
เครือ่งมอืในการวจิยั (Research Instrument) ผู้วจิยั 

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ 

ข้อมูล โดยแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วจะน�าแบบ 

สอบถามมาทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  

จากการ Pretest ที่อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในจังหวัด 

อยธุยา ผลการหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคพบว่า

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.963 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยชุดนี้มี

ค่าความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูงถือว่าเพียงพอส�าหรับใช้เป็น

มาตรฐานของมาตรวัดผลการทดสอบได้ ผู้วิจัยได้การเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการขออนุญาตเก็บข้อมูล และ 

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) อาทิ ค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) สถิตค่ิาเฉลีย่เลขคณิต (Mean) 

p41-50 ���������� ��������������.indd   44 4/25/2559 BE   09:26



ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559 45

บทความวิจัย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้วิธี

การวิเคราะห์สถิติความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ

ตวัแปรตาม และทดสอบสมมตฐิานพยากรณ์โดยใช้สถติกิาร

วิเคราะห์ถดถอยพหุ

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวเิคราะห์วเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 

ทดสอบปัญภาวะเชิงเส้นตรงร่วมพหุระหว่างตัวแปรอิสระ 

และตัวแปรตามเป็นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อต่อความส�าเร็จในการน�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติ   

(ตัวแปรอิสระ) และความส�าเร็จของการน�าแนวคิดลีนไป 

ปฏิบัติ (ตัวแปรตาม) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ด้วยเทคนิคสหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) โดยมีสมมุติฐานใน 

การทดสอบความสัมพันธ์ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปรกับ 

ตัวแปรตาม โดยเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ในแต่ละตัวแปร

กับตัวแปรตาม พบว่า

• วฒันธรรมด้านความคดิ มผีลต่อความส�าเรจ็ในการ 

น�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติ ที่ระดับ 0.67 โดยค่า Significance 

เท่ากบั 0.00 แสดงว่า วัฒนธรรมด้านความคดิ ซึง่เป็นตวัแปร

ต้นที ่1 มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั ความส�าเรจ็ในการน�าแนว

คดิลนีไปปฏบิติั ซึง่เป็นตัวแปรตามอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ 0.00

• วัฒนธรรมด้านการกระท�า มีผลต่อความส�าเร็จใน

การน�าแนวคดิลนีไปปฏิบตั ิทีร่ะดบั 0.72 โดยค่า Significance  

เท่ากับ 0.00 แสดงว่า วัฒนธรรมด้านการกระท�า ซึ่งเป็น

ตัวแปรต้นที่ 2 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ความส�าเร็จใน

การน�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นตัวแปรตามอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00

• วัฒนธรรมด้านการวัตถุ มีผลต่อความส�าเร็จใน

การน�าแนวคดิลนีไปปฏิบตั ิทีร่ะดบั 0.81 โดยค่า Significance  

เท่ากับ 0.00 แสดงว่า วฒันธรรมด้านการวตัถ ุซึง่เป็นตวัแปร

ต้นที ่3 มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั ความส�าเรจ็ในการน�าแนว

คดิลนีไปปฏบิตั ิซึง่เป็นตวัแปรตามอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ 0.00

√ หมายถงึผ่านเกณฑ์ผลการทดสอบดัชนทีีใ่ช้ในการ

ตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของตัวแบบ

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ที่มาของเกณฑ์: สุภมาส อังศุโชติ  

สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 2552, 

หน้า 22-24)

ผลการทดสอบดัชนีท่ีใช้ในการตรวจสอบความ

สอดคล้องและความกลมกลืนของตวัแบบกับการเก็บข้อมลู

เชิงประจกัษ์  ในตวัแบบก่อนการปรบั พบว่า ยงัไม่ผ่านเกณฑ์

การทดสอบความสอดคล้องในหลายค่าของดัชนีที่ใช้ตรวจ

สอบ จึงได้ท�าการปรับพบว่าตัวแปรมีความสอดคล้องเชิง

ประจักษ์สูงขึ้น ในทุกดัชนีที่ใช้ตรวจสอบ แสดงค่าดัชนีที่ใช้

ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืนของ

ตัวแปรกับข้อมูลประจักษ์ก่อนและหลังปรับดังนั้นผู้วิจัยจึง

ได้เลือกตัวแบบที่มีความสอดคล้องเชิงประจักษ์มากกว่ามา

ใช้ในการสรุปผลการวิจัย 

ค่าอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�าแนวคิดลีนไป

ปฏิบัติเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์

ไดร์ฟ มากท่ีสดุ  คอืวฒันธรรมด้านวตัถุ ( =0.60) รองลงมา 

คือ วัฒนธรรมด้านความคิด ( =0.28) และวัฒนธรรมด้าน

การกระท�า มีค่าน้อยที่สุด คือ ( = 0.05) ท�าให้ได้มาซึ่ง

สมการพยากรณ์ คือ

ค่า เกณฑ์ ตัวแปร ตัวแปร  

  ก่อนปรับ       หลังปรับ      

       c

2/df น้อยกว่า 5 3.472Ö √ 1.239Ö√

NFI 0.9 ขึ้นไป 0.858 0.961√

Ö CFI 0.9 ขึ้นไป 0.893 0.992Ö√

RMR น้อยกว่า 0.10 0.036√ 0.016Ö√

GFI 0.9 ขึ้นไป 0.804 0.942√

Y = 0.28 X1 + 0.05 X2 + 0.60 X3

เมือ่พจิารณาตามค่าของน�า้หนกัองค์ประกอบพจิารณา 

ตามตัวแปรแฝง  จะพบว่า

1. วฒันธรรมด้านความคดิต่อความส�าเร็จในการน�า

แนวคดิลนีไปปฏิบตั ิพบว่าด้านนโยบายของผูบ้รหิารในการ

ส่งเสรมิการท�างานแบบลนี จะมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมาก

ที่สุด ( x13 = 0.81)และด้านค่านิยมการระดมความคิด  

จะมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด ( x12 = 0.45)
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2. วฒันธรรมด้านการกระท�าต่อความส�าเรจ็ในการน�า 

แนวคิดลีนไปปฏิบัติ พบว่าด้านพฤติกรรมการฝึกอบรมให ้

ความรู้ จะมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ( x21 = 

0.79) และด้านพฤติกรรมมีส่วนร่วมในการท�างานมีค่า 

น�้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด ( x23 = 0.50)

3. วัฒนธรรมด้านวัตถุต่อความส�าเร็จในการน�าแนว

คิดลีนไปปฏิบัติ พบว่างบประมาณที่เพียงพอต่อการท�างาน

แบบลนีมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมากทีส่ดุ ( x32 = 0.92)

และสิง่จงูใจในการท�างานแบบลนี มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ

น้อยที่สุด ( x33 = 0.77)

ข้อค้นพบดังกล่าวสามารถอภิปรายผลการศึกษา 

ได้ดังนี้  

วัฒนธรรมด้านความคิด ทั้งในแง่ของทัศนคติเชิง

บวกต่อการท�างานแบบลีน ค่านิยมการระดมความคิด และ 

นโยบายของผู้บริหารในการส่งเสริมการท�างานแบบลีนมี

ผลต่อความส�าเร็จในการน�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้ ผลการ

ศกึษาครัง้นี ้สอดคล้องกบัแนวคิดและงานวจัิยอืน่ๆ ทีอ่ธบิาย

ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมด้านความคิดกบัความส�าเรจ็ 

ของการน�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติในองค์กร ตามท่ี สุรพันธ์  

ตนัตธิวชัชยักลุ (2554) กล่าวว่าเจตคตทิีด่ขีองพนกังานย่อม 

ส่งผลที่ดีต ่อการผลการด�าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ  

รวิชนันทน์ เพชรนอก (2556) ทีว่่าพนัธะสญัญาของผูบ้รหิาร  

การประชุมเพื่อแก้ปัญหา และ ทัศนคติด้านบวกเก่ียวกับ 

คุณภาพ ส่งผลต่อการน�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติ และ มงคล  

พัชรด�ารงกุล และ ชุติมาวดี ทองจีน (2553) ยังกล่าวว่าให้ 

ใช้ประโยชน์จากค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน  

(Creativity) ในการด�าเนินธุรกิจ ตามแนวคิดลีน กิตติพล  

มุกดาเจริญชัย และ สวัสดิ์ วรรณรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานของการ 

ผลิตลนีในอตุสาหกรรมยานยนต์พบว่า ทศันคต ิและอ�านาจใน

การตดัสนิใจของพนกังาน ของพนกังานส่งผลต่อการท�างาน

แบบลนี ซึง่อ�านาจในการตัดสนิใจของพนกังาน กเ็ป็นไปตาม 

นโยบายของผู้บริหารนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Scherrer- 

Rathje, Boyle และ Deflorin (2009) ซึ่งได้ท�าการศึกษา

พบว่าองค์กรต้องมกีารมอบอ�านาจการตดัสนิใจแก่พนกังาน 

จะท�าให้การน�าแนวคิดลีนมาใช้ประสบความส�าเร็จ และ 

ชุมพล พันธ์เจริญพงศ์ (2548)  ที่ได้ท�าการศึกษาถึงปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความรู ้และเจตคติต่อระบบการผลิตแบบลีน 

ของพนักงานระดับวิศวกรรมในอุตสาหกรรมรถยนต์พบว่า 

ทัศนคตพินกังานมผีลไปในทิศทางเดยีวกบัผลการด�าเนนิงาน

• วัฒนธรรมด้านการกระท�าของพฤติกรรมการฝึก

อบรมให้ความรู้ การสื่อสารที่ไหลลื่นในองค์การ พฤติกรรม

มีส่วนร่วมในการท�างาน และ พฤติกรรมส่งเสริมจูงใจของ

หวัหน้างาน มผีลต่อความส�าเร็จในการน�าแนวคดิลนีไปปฏบิตัิ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  

ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัยอื่นๆ  

ท่ีอธิบายความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมด้านการกระท�า 

ท่ีมีความส�าเร็จในการน�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ดังเช่น  

นพพงษ์ บญุาจติราดลุย์ (2540) กล่าวว่าการอบรมให้ความรู้  

เป็นการพัฒนาบุคคลากร โดยการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 

ความช�านาญ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพและมผีลผลติท่ีสงูข้ึน สอดคล้องกบั Elizabeth 

Cudneyและ Cassandra Elrod (2011) ได้ผลการศึกษา

ว่าการใช้ระบบการผลิตแบบลีนนั้นจ�าเป็นในการให้ความรู ้

และการอบรมแก่พนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

รวิชนันทน์ เพชรนอก (2556) ในเรื่องความส�าเร็จในการ

ประยุกต์ใช้หลักการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมผลิต 

ถุงพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ ที่กล่าวว่า การอบรม 

ทักษะ ประสบการณ์ เป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยให้การประยุกต์

ใช้หลักการผลิตแบบลีน ในอุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติก

ได้ส�าเร็จ ในด้านการสื่อสาร Cudney and Elrod (2011) 

ได้ท�าการศึกษาพบว่าการส่ือสารจ�าเป็นอย่างยิ่งในการผลิต

แบบลีน ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ รวิชนนัทน์ เพชรนอก 

(2556) ทีก่ล่าวว่าการส่ือสารทีด่ ีจะส่งผลต่อการด�าเนนิงาน

ของบริษัทได้ดียิ่งข้ึน อีกท้ังการสื่อสารยังช่วยป้องกันไม่ให้

เกิดข้อผิดพลาดซ�้ากับโครงการอื่นๆ ต่อไป (Coronado & 

Antony, 2002) โดยสิ่งส�าคัญที่จะใช้ปรับปรุงการส่ือสาร

จากบนลงล่าง และ จากล่างข้ึนบนหรือการสื่อสารข้าม

แผนกคือ องค์กรจะต้องเปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารกันระหว่างผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานใน

แต่ละระดับชั้น (Antony et al., 2002) ในด้านการมีส่วน

ร่วมในการท�างาน Yamamoto Y. &Bellgran M., (2010) 
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บทความวิจัย

กล่าวว่าระบบการผลิตแบบลีนน้ันพนักงานควรต้องมี

ส่วนร่วมอย่างมากเพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพล มุกดาเจริญชัย และ 

สวัสดิ์ วรรณรัตน์ (2556) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ

พนักงานนั้นส่งผลโดยตรงต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

ขององค์การในทศิทางเดียวกนั และ การส่งเสรมิจงูใจ ลดัดา  

กลุนานนัท์ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจงูใจจะเป็นตวัพลกัดนั 

ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ี 

องค์กรก�าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา  

กลุโสภณ (2554) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการ

รบัรูก้ารสนับสนุนระบบลนีจากองค์การ และศกัยภาพการจดั 

การความรูต้ามแนวคดิระบบลนีของบรษัิท อาร์.ซ.ีเทก็ซ์ไทล์ 

จ�ากัด ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ท�างาน โดยองค์การจะต้องมีการกระตุ้นให้พนักงานมีแรง

จูงใจ และทุ่มเทในการท�างาน รวมถึงองค์กรต้องสนับสนุน 

บุคลากรไปพร้อมๆ กัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างมี

ประสิทธิภาพ

•  วฒันธรรมด้านวตัถ ุทัง้ในแง่ของ เครือ่งจักร เครือ่งมอื  

และอุปกรณ์เพียงพอและมีคุณภาพในการท�างานแบบลีน  

งบประมาณที่เพียงพอต่อการท�างานแบบลีน และ สิ่งจูงใจ

ในการท�างานแบบลีน มีผลต่อความส�าเร็จในการน�าแนว

คิดลีนไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิด

และงานวจิยัอืน่ๆ ทีอ่ธบิายความสมัพนัธ์ของวฒันธรรมด้าน

วตัถทุีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการน�าแนวคดิลนีไปปฏบิตัเิพือ่

เพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ดังเช่น 

ลัคนา กวินกิจจาพร (2555) ศึกษาเรื่อง การน�าเทคนิคการ 

ผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ กรณีศึกษาบริษัท จอยสปอร์ต 

จ�ากัด พบว่า สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดีขึ้น และ

เครื่องมือที่เหมาะสมและเพียงพอ จะส่งผลให้พนักงาน

มีประสิทธิภาพในการท�างานที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ รวิชนันทน์ เพชรนอก (2556) ท่ีกล่าวว่า  

โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ 

เครื่องจักร รวมถึงงบประมาณท่ีใช้ในการจัดหาเครื่องมือ

เครือ่งใช้ และงบประมาณทีใ่ช้ในปรับปรุงเครือ่งจกัร ส่งผลต่อ 

ความส�าเรจ็ในการน�าระบบลนีมาใช้ในองค์กร และสอดคล้อง

กับ นิพนธ์ บวัแก้ว (2547) ทีก่ล่าวว่า การขจดัความสญูเปล่า

ด้วยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ปรับปรุงกระบวนการท�างานท�าให้มีสินค้าคงคลังลดลง  

ผลิตภาพของบริษัทเพิ่มข้ึน เวลาในการผลิตสินค้าลดลง  

ซึง่ถอืเป็นความประสบความส�าเรจ็ในการน�าระบบการผลติ

แบบลีนมาประยุกต์ใช้งาน

ข้อเสนอแนะ
1.) ผู้บริหารองค์กรควรมีการจัดสรรงบประมาณ

ท่ีเพียงพอต่อการท�างานเปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างาน 

ก�าลังคน เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ที่เพียงพอ รวมถึง การ

ให้สิง่จงูใจต่างๆ เช่น รางวลั หรอื ค�าชมเชย เมือ่การปรบัปรงุ

ประสบผลส�าเร็จ เป็นต้น

2.) ผูบ้ริหารองค์กรควรมนีโยบายส่งเสรมิการท�างาน

แบบลนีอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่งพฒันาทางด้านทัศนคตขิอง

พนกังานเกีย่วกบัการท�างานแบบลนีเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพ

ในการน�าแนวคิดลีนไปปฏิบัติเป็นต้น  3.) ผู้บริหารองค์กร

ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานและมีการจัดสรรงบประมาณที่

เพียงพอ ปรับปรุงการท�างานเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวคิด

ลีน ผู้บริหารควรมีการก�าหนดนโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ  

ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน

การด�าเนินการแนวนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน�า

แนวคดิลนีไปปฏบิตั ิรวมถงึมกีารตดิตามผลเพือ่ให้ขบัเคลือ่น

นโยบายต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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