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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
กรณีศึกษา.บริ ษัท.วาย.เอส.ภัณฑ์ . จากัด .กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นพนักงานระดับ
ปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 334 คน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา.ได้แก่ ค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน.และสถิติเชิงอนุมาน.ได้แก่ . Independent.Sample,
t-test,F-test.,One.Way.ANOVA,.LSD.และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสถิติสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ตาแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการประกอบชิ้นส่วน มีประสบการณ์
การท างาน.10-13 ปี มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย .11,000-15,000.บาทต่ อ เดื อ น.เพศ.อายุ . ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์การทางาน.และรายได้มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่แตกต่างกัน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางาน การปรับปรุงวิธีการทางาน และการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยค่าเฉลี่ยพนักงานมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ลาดับได้ดังนี้ ในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศในการ
ทางาน และการออกแบบ พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี .ส่วนความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน
การสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ ด้านกระบวนการ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน การปรับปรุงวิธีการทางาน และ
การมีส่ ว นร่ ว มของพนั กงาน.โดยค่า เฉลี่ ย มี ความสั มพัน ธ์ อ ยู่ในระดับสู ง .ล าดับ ได้ ดังนี้ บรรยากาศ
ในการทางาน ด้านกระบวนการ ด้านการออกแบบ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ส่ วนความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน.ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน และการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง.ผู้วิจัยพบประเด็นที่ควรปรับปรุง คือ ควรให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะในด้ า นการวางแผนเชิ ง นโยบาย.การก าหนดเป้า หมาย.ในส่ ว นผู้ บริ ห ารควรให้
ความส าคัญกับ กิจกรรมไคเซ็นอย่างจริงจัง โดยการสนับสนุนสิ่ งอานวยความสะดวก.ส่งเสริมการ
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This study was to study the increasing of performance efficiency by using
Kaizen concept: case study of Y S Pund Co., Ltd The sample group included the
operating officers for 334 persons and this is a quantitative research with descriptive
statistics including percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics are
Independent Sample, t-test, F-test, One way ANOVA, LSD, and Pearson’s correlation.
According to the study, most respondents are male, ages 35-40, having highschool education, working as the parts operating officers. Most have 10-13 years of
experiences, earning THB 11,000 – 15,000/month. Gender, age, education, working
experience, and salary affect the working efficiency differently in terms of working
environment, working adaptation, and employee’s participation..The.mean.of.their
opinion is at the medium level as the following orders: the relationship with
colleagues, workplace ambiance, and designing, their opinion is at the good level; their
relationship with the head, support for achievement, process, participation in benefits,
participation in decision, and participation in evaluation, their opinion is at the medium
level. As for the correlation test in the working environment, working adaptation, and
participation of employees, the mean is at the high level as follows: workplace
ambiance, process, designing, the participation of benefit, the participation of decision,
and participation in the evaluation are related at the high level respectively. The
relationship with co-workers, the relationship with the commanders, and support of
achievement are related at the medium level.The researcher found the issues that
require improvement that everyone should take part in giving suggestion in terms of
policy, goal setting. For the directors, they should give priority to Kaizen activity more
seriously by supporting facilities, promoting teamwork. If they can achieve the
improvement, the employees will become proud and energetic to the works.
Additionally, this is to prevent bad attitude and behavior towards the organization.
Keywords: Performance Efficiency, Kaizen concept
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์แนะนาด้วยความกรุณา
เป็นอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.นิชชิชญา นราฐปนนท์ และอาจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาให้คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่งตลอดจนช่วย
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ คอยเป็นกาลังใจและให้ความห่วงใยเสมอมา.ผู้ทาการวิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง.จึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้.ณ.โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ และประสบการณ์การเรียนการสอนที่มีคุณค่ายิ่ง
ขอขอบพระคุณผู้บริหารบริษัท.วาย.เอส.ภัณฑ์.จากัด.ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ทาการวิจัยได้
มีโอกาสศึกษาต่อและช่วยอานวยความสะดวกต่างๆ.จนทาให้ผู้ทาการวิจัยประสบความสาเร็จในการทา
วิทยานิพนธ์ผู้ทาการวิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท วาย.เอส.
ภัณฑ์.จากัด.ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม.และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทา
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ.MBA.รุ่นที่ .1.ทุกท่านที่ให้ กาลั งใจและให้ ความช่วยเหลื อ แก่ผู้ ทา
งานวิจัยตลอดมา
สุดท้ายนี้ขอราลึกถึงพระคุณของบิดา.มารดา.ผู้เป็นที่รักและมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ให้กาเนิด .
ให้สติปัญญา.ให้ความรักและความห่วงใย.และอยู่เบื้องหลังความสาเร็จของผู้ ทาการวิจัยด้วยความกรุณา
เสมอมา.ขอขอบคุณญาติ.พี่น้องในครอบครัวทุกท่าน.รวมทั้งกัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้กาลัง ใจ.และให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ.ด้วยดีตลอดมา.จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี .คุณค่าและประโยชน์
ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้ทาการวิจัยขอมอบแด่บุพการี . คณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา.และ
ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้
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สภาวะทางเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน ได้มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ในสภาพปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ผ ลมาจากสภาพแวดล้ อ มที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลาธุ ร กิ จ
จําเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ต่างพยายามคิดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการ
จะมุ่งเน้นที่ผลกําไรเป็นสําคัญ เป็นอันดับต้นๆ และจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับทรัพยากรมีอยู่อย่างจํากัด ทําให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นองค์การธุรกิจจึงเริ่มมี
การปรับให้เหมาะสมกั บสถานการณ์ โดยการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่า งจํากัดให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดการกําหนดแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
หลายบริ ษั ทได้ม องหาแนวทางการบริ ห ารงานโดยเน้ น การลดต้น ทุน เพื่อเพิ่ม ผลกํา ไร ผู้ บริ ห าร
ได้นํากลยุทธ์ใหม่ๆ นํามาใช้ในการบริหารงาน เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้สูงสุด โดยนําเทคโนโลยี
มาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตธุรกิจหลายแห่งได้ยกมาตรฐานในเรื่องคุณภาพของตนเองขึ้นมา
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพธุรกิจ เพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และ
ระดับสากล (ซารีน่า ไวยสุพี, 2554, หน้า 1)
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และระบบ
สารสนเทศซึ่งเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ได้มีการแข่งขันสูง ในปัจจุบันองค์การจึงต้องพัฒนา
ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น กว่ าเดิม โดยเฉพาะการเป็น องค์การที่ มีส มรรถนะสู ง จะทํา ให้ ส ามารถเกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการแข่ ง ขั น สู ง ขึ้ น โดยองค์ ก ารจะเน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก ารเป็ น หลั ก
โดยอาศัยนวัตกรรมที่ส่ง เสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัญหาที่ทําให้ต้นทุนการผลิตสูง
นั้นสาเหตุ เกิดจากกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการขาดการวางแผนงานที่ไม่ดี.
การออกแบบสถานที่ทํางานไม่เหมาะสม (work place) ทําให้งานเกิดความล่าช้าทําให้มีสิ่งบกพร่อง
ในสายการผลิ ต ( defect) . การขาดการดู เครื่ องมื อ อุ ปกรณ์ และเครื่ องจั กรที่ ไม่ เหมาะสม
(equipment.and.machine) การใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่เหมาะสม.(method).การขาดการประสานงาน
สื่อสารระหว่างหน่วยงานอื่น หรือเกิดจากความไม่เข้าใจระหว่างฝุายบริหารกับฝุายปฏิบัติการ (unity)
ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อต้นทุน และความสามารถขององค์การได้เป็นอย่างมาก
ในการแข่งขันในธุรกิจปัจจุบัน ผู้ ประกอบการจะต้องค้นหาหนทางใหม่ๆ เพื่อที่จะให้ธุรกิจ
ของตนนั้ น สามารถแข่ ง ขั น ได้ อ ยู่ ต ลอดเวลาหนทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ สามารถแข่ ง ขั น ได้ คื อ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันให้ผู้บริหารต้องสร้างสรรค์กลยุทธ์
ในการบริหารงานอยู่เสมอการบริหารเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบของไคเซ็นจึงถูกนํามาใช้ เนื่องจากสามารถ
ทําได้ง่ายช่วยลดต้นทุนในการบริหารงานไคเซ็นเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดําเนินงาน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไคเซ็นเป็นเทคนิคที่ช่วยลดขั้นตอนในการทํางานการปรับเปลี่ยน
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กระบวนการทํางานใหม่ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นส่งผลให้
ผลผลิ ต และประสิ ทธิภ าพสู งขึ้ น อย่างไรก็ตาม การใช้เทคนิคไคเซ็นนั้น ต้อ งอาศัยประสบการณ์
ในการแก้ไขปั ญหาอีกทั้งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เข้าช่ว ยในการแก้ปัญหาให้ ประสบ
ความสําเร็จ และหากองค์การธุรกิจใดได้นําไคเซ็น ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลให้มีระดับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจมีศักยภาพสามารถ
แข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันทางธุรกิจเช่นปัจจุบั น ไคเซ็นเป็นเทคนิควิธีหนึ่ง ที่จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางานขององค์การ โดยหลักการเป็นการปรับปรุงการทํางาน
ให้น้อยลง โดยมุ่งเน้นที่จะลดขั้นตอนในการทํางานลง เพื่อให้ประสิ ทธิภาพ และประสิทธิผลที่สูงขึ้น
และมุ่ งปรั บ ปรุ งในทุก ๆ ด้า นขององค์ การเพื่อ ยกระดับ ชี วิต การทํ างานของผู้ ป ฏิบั ติง านให้ สู ง ขึ้ น
ตลอดเวลาไคเซ็น สามารถทําได้ทุกระดับชั้นขององค์การนับตั้งแต่ผู้บริห ารจนถึงระดับปฏิบัติการ
ไคเซ็นนั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยประสิทธิภาพที่แท้จริงนั้นคือการลดความสูญเปล่า
ที่เกิดจากการทํางานซึ่งจําเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาวิธีการทํางานแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยให้
ทํางานได้สะดวกสบาย เร็วขึ้นประหยัดพลังงานและเวลา (สรรเพชญ พนัสบดี, 2555)
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด เป็นองค์การที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของบริ ษั ท วาย เอส ภั ณ ฑ์ จํ า กั ด คุ ณ โทโมยะ ฮาชิ คู จิ ได้ ป ระกาศนโยบาย
ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2558 ในเรื่องการบริหารงาน เพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพการทํางานโดยเน้น
การปรับปรุงจุดที่ทํางานยาก การกําจัดความสูญเปล่าที่ไม่ได้สร้างงาน และดําเนินงานจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นพบว่า ตั้งแต่
ในเดือนเมษายน-ธัน วาคม พ.ศ. 2558 ประสิ ท ธิภ าพการทํ างานยัง ไม่ไ ด้ตามเปูาหมายที่กําหนด
โดยเปูาหมายของบริษัทอยู่ที่ ร้อยละ 97.60 ผลการดําเนินงานประสิทธิภาพโดยรวม ค่าเฉลี่ยร้อยละ
91.84 ซึง่ ปัญหาที่ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานฝุายผลิตที่ต่ําเกิดจากมีของเสียในกระบวนการผลิต
คิด เป็ น ต้ น ทุ น ที่ ต้อ งเสี ย ไปโดยเฉลี่ ย 74,228 บาทต่ อเดื อน ข้ อมู ลจากรายงานผลประกอบการของบริ ษั ท
ทําให้ ต้องผลิ ต งานเพิ่ม เพื่ อทดแทนงานที่ เสี ย ไป และการจัดสรรงานที่ไม่ส มดุล ในแต่ล ะขั้ นตอน
ในกระบวนการผลิ ต ทํ า ให้ เ วลาของพนั ก งานแต่ ล ะขั้ นตอนไม่ เท่ ากั นเกิ ดการรอคอยเกิ ด ขึ้ น
ในกระบวนการผลิต การสูญเสียพื้นที่ในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการวางตําแหน่งของเครื่องจักร
ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการปฏิบั ติงานของพนักงาน คือระยะการเดินที่ ไกลทําให้ เสี ยเวลาในการเดินมาก
การจัดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมระดับสูง -ต่ํา ส่งผลต่อใช้เวลานานในการเอื้อมมือหยิบชิ้นงานและ
การสู ญเสี ย เวลาการแก้ไขงานในกระบวนการผลิ ต จากปัญหาดังกล่ าวจะส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพ
การทํางานโดยตรง (รายงานผลประกอบการ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด 23 เมษายน พ.ศ. 2558
จากปั ญ หาดั ง ที่ ก ล่ า วมาผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะนํ า แนวคิ ด ไคเซ็ น (kaizen) มาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน โดยการลดเวลาสูญเปล่าที่ไม่ได้สร้างงาน และลดปัญหางานเสียที่เป็นต้นทุน
ในกระบวนการผลิ ต ของพนั กงานฝุ า ยปฏิ บัติการ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด เพื่อนํ าผลงานวิ จัยใช้
ประกอบในการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร ในการวางแผนงานและกํ า หนดเป็ น นโยบายเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานของบริษัทต่อไป
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1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1.ปัจจัยใดที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)
ของพนักงานบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
1.2.2 ปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(kaizen) ของพนักงานบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด อย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย

1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ในบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
1.3.2.เพื่อศึกษาการปรั บปรุงวิธีการทํางาน ที่มีผ ลต่อการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการทํางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
1.3.3 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
1.3.4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน การปรับปรุงวิธีการทํางาน
และการมีส่วนร่วมของพนักงานกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
1.3.5 เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)
ของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด

1.4 สมมติฐานการวิจัย

มห
าว

ในการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) กรณีศึกษา บริษัท
วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด ผู้วิจัยได้นําแนวความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากําหนดสมมติฐานการวิจัย
ได้ดังนี้
1.4.1 สภาพแวดล้อมในการทํางาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) แตกต่างกัน
1.4.2 การปรับปรุงวิธีการทํางาน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
1.4.3 การมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเพิ่ มประสิทธิภาพการทํางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
1.4.4 สภาพแวดล้ อมในการทํ างาน ด้ านการปรับปรุงวิธีการ และการมีส่ วนร่วมของพนักงาน
มีความสั มพัน ธ์กับ การเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการทํางานโดยใช้แนวคิด ไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
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1.5 ขอบเขตการวิจัย
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ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้หลักแนวคิดไคเซ็น (kaizen)
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในบริษัท.วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
1.5.1 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น .คือ.สภาพแวดล้อม.ประกอบด้วย.บรรยากาศในการทํางาน ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน และการสนับสนุนให้ประสบผลสําเร็จ การปรับปรุงวิธีการ
ทํางาน ประกอบด้วย.ด้านกระบวนการ และการออกแบบ.การมีส่วนร่วมของพนักงาน ประกอบด้วย
การมี ส่ ว นร่ ว มการได้ รั บ ผลประโยชน์ การ มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ และการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการประเมินผล
ตัวแปรตาม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานระดับปฏิบัติการ โดยใช้แนวคิดไคเซ็น .
(kaizen) กรณีศึกษา บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.5.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจัยระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2558.
ถึง เดือน มีนาคม 2559 ระยะเวลา 11 เดือน

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(kaizen) กรณีศึกษาบริษัท.วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย
เกี่ยวข้อง แล้วนํามาพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้
ตัวแปรต้น (Independent variables)
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
บรรยากาศในการทํางาน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน
การสนับสนุนให้ประสบผลสําเร็จ

มห
าว

การปรับปรุงวิธีการทํางาน
ด้านกระบวนการ ด้านการออกแบบ

การมีส่วนร่วมของพนักงาน
การมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม (dependent Variables)

การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
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1.7.1 แนวคิดไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุงวิธีการทํางาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทํางาน
การปรับปรุงวิธีการทํางาน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีแนวคิดคือ ทําให้ง่าย ลดขั้นตอน
รวดเร็ว และมีความปลอดภัย
1.7.2 สภาพแวดล้อมในการทางานที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ หมายถึง การจัด
สภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้อต่ อการทํา งาน สามารถส่ งผลต่ อการทํ างาน ในการพัฒ นาบุ คลิ คภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น ได้แก่ บรรยากาศในการทํางาน ความสัมพันธ์
กับเพื่อน หัวหน้างาน และการสนับสนุนให้ประสบผลสําเร็จ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
1.7.3 การปรับปรุงวิธีการทางานที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ หมายถึง การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานให้ดีขึ้น ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ และการออกแบบ เพื่อให้สามารถ
ทํางานได้ง่าย สะดวก
1.7.4 การมีส่วนร่ วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ หมายถึง การร่ว ม
ทํากิจกรรมกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งโดยมีจุดมุ่งหมาย หรือเปูาหมายที่ชัดเจน โดยเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการความเป็นเจ้าของ การมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
1.7.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน หมายถึง.การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้น
โดยหลักการใช้ทรัพยากรที่มีอ ยู่อย่างจํากัดให้เกิดคุณค่ามากที่สุด มีคุณภาพ เวลาการทํางานลดลง
ต้นทุนการผลิตต่ํา และมีความปลอดภัย
1.7.6 พนักงานระดับปฏิบัติการ หมายถึง เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ การผลิ ตชิ้น ส่ วนรถยนต์ของบริ ษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด ได้แก่ พนักงานปั๊มขึ้นรูป พนักงาน
ฝุายประกอบชิ้นส่วน พนักงานเชื่อมประกอบ พนักงานผลิตท่อ และพนักงานจัดเตรียมชิ้นส่วน
1.7.7 การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การปรับปรุงงานจุดที่ทํางานยากให้มี
ความสะดวก สบาย มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยทุกคนมีส่วนร่วม

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มห
าว

1.8.1 ทราบถึ ง สภาพแวดล้ อ ม ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ างาน โดยใช้ แนวคิ ดไคเซ็ น
(kaizen) ในบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
1.8.2 ทราบถึงการปรับปรุงวิธีการทํางาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
1.8.3 ทราบถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
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1.8.4 ทราบถึงความสั มพันธ์ ของการใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ระหว่างสภาพแวดล้ อ ม
การปรั บปรุ งวิ ธี การทํ างาน และการมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน กั บ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน
ของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
1.8.5 ได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(kaizen) ที่เหมาะสมกับบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(kaizen) กรณีศึกษาบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยแบ่งหัวข้อเรื่อง ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับไคเซ็น
2.2 แนวคิดทฤษฎีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับไคเซ็น

มห
าว

ในทศวรรษ 1980 ซึ่งเป็นช่วงตั้งต้นของนิตยสาร creative & idea ทางนิตยสารได้รับการชี้แนะ
เป็นอย่างมากจากอาจารย์ชิเกะโอะ.ชินโก.ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานระบบการควบคุมและไคเซ็นยุคใหม่
ของบริษัทโตโยต้า .เช่นการเตรียมงานแบบเลขหลักเดียว.หรือการควบคุมการเคลื่อนที่จากต้นทางจน
ไปถึงปลายทางอันเป็นพื้นฐานของการผลิตแบบโตโยต้าในปัจจุบันดังนั้นเมื่อสมาคมฝุายบุคคลประเทศ
ญีป่ ุนได้ทําวิธีการทําไคเซ็นขึ้นมาจากแนวคิดในการทําไคเซ็น แบบวิทยาศาสตร์รวมถึงแนวคิดพื้นฐาน
ของวิธีการผลิตแบบโตโยต้าซึ่งเริ่มต้น โดย อาจารย์ชิเกะโอะ ชินโก จนกลายมาเป็นพื้นฐานในปัจจุบันไคเซ็น
(kaizen) เป็ นแนวคิดที่ นํ า มาใช้ ในการบริ ห ารจัด การอย่า งมีป ระสิ ท ธิผ ลโดยมุ่ งเน้น การมีส่ ว นร่ว ม
ของพนักงานทุกคนร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทํางานและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอซึ่งหัวใจสําคัญของไคเซ็น ก็คือการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องไม่มีที่ สิ้นสุด
(continuous improvement) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นที่รู้จักกันในนาม.ไคเซ็น เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุน
มาจากคํ า ว่ า ไค (kai) หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลง และคํ าว่ า เซ็ น (ken) หมายถึ ง ดี รวมสองคํ า หมายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น (ปารดา บัณฑูรนิพิท, 2555)
สมบัติ นพรัก (2549) กล่าวว่าไคเซ็นเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และเป็นหน้าที่
ของทุกคนที่เกี่ยวข้องในองค์การที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน ที่ละเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง
พรรณทิพา ถาวรเลิศรัตน์ (2551, หน้า 28) กล่าวว่า ไคเซ็นหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เป็นกุญแจสํ าคัญสู่ ความสําเร็ จ เพราะเป็นการหลักการในการบริหารธุรกิจได้ตรวจเปูาหมายและ
ตามความสําคัญทําให้ต้องปรับตัวตามช่วงการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ซึ่งมีอิทธิพลหลักซึ่งเป็นการ
สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ทางธุรกิจระยะยาว การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไคเซ็น (kaizen) หรือ
(continuous.improvement) คือการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ค่อยเป็ น ค่อยไป ในการปรั บ ปรุ งจากมาตรฐานเดิม ที่มีอ ยู่ให้ ดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการทํ างาน
ประจําวันให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
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จากแนวคิ ด ข้ า งต้ น ที่ ก ล่ า วมาผู้ วิ จั ย ได้ ส รุ ป ความหมายของไคเซ็ น (kaizen) หมายถึ ง
เป็ น การปรั บ ปรุ ง งานที่ทํ า ในแต่ ล ะวัน โดยแก้ ไขงานของตั ว เอง ทีล ะเล็ กที ล ะน้ อยอย่ างต่ อเนื่อ ง
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ให้มีความสะดวกสบาย ทําให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ
ใช้เวลาน้อยลง ประหยัดทรัพยากร และมีความปลอดภัย ซึ่งเป็ นส่วนส่งเสริมความสําเร็จขององค์การ
โดยทุกคน ทุกระดับมีส่วนร่วมในทํากิจกรรม
2.1.1 วัตถุประสงค์ของการทาไคเซ็น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการทํ า ไคเซ็ น (kaizen) เป็ น การวางแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของงาน
เพื่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพขององค์ ก ารไคเซ็ น (kaizen) เป็ น ความท้ า ทาย
สู่ ความก้าวหน้ าโดยเป็ น การเพิ่มประสิ ทธิภ าพ คุณภาพ ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย
ในสถานที่ทํางาน เนื่องจากปรัชญาของกิจกรรม คือทํางานให้น้อยลงด้วยการปรับปรุงการทํางาน
ด้ว ยตนเอง เพื่อ ให้ งานนั้ น บรรลุ เปูาหมายได้ดีก ว่าเดิม เป็น ที่ก ารเสริม สร้างศั กยภาพส่ ว นบุคคล
ของพนั กงานทุกระดับชั้น ในกระบวนการทํางานที่จุดปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นความจําเป็นพื้นฐานที่จะ
นําไปใช้สําหรับรับมือกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวโดยสรุป
ก็คือ การทํางานให้น้อยลง ด้วยการปรับปรุงงานด้วยตนเอง เพื่อตนเอง เพื่อให้งานนั้นบรรลุเปูาหมาย
ได้ดีกว่าเดิม เป็นการเสริ มสร้างศักยภาพส่วนบุคคล ของพนักงานทุกระดับชั้น ทุกหน่วยงาน ในการรู้จัก
การบริหารจัดการกับความแปรปรวนรายวัน ที่เกิดขึ้ นในกระบวนการทํางานที่จุดปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ความจําเป็นขั้นพื้นฐาน ที่จะนําไปใช้สําหรับรับมือกับภาระงาน ที่ได้รับมอบหมายมาให้สําเร็จลุล่วง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ปรับปรุงคน)
IMPROVE
HUMAN

(ปรับปรุงประสิทธิภาพ)
IMPROVE
PRODUCTION EFFCIENCY

(ปรับปรุงองค์การ)
IMPROVING THE
CORPORATE
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(กลยุทธ์บริษัท)
STRONGER COMPANY
ภาพ 2 วัตถุประสงค์ของไคเซ็น (kaizen)
ที่มา: (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,.2006; อ้างถึงใน ซีรีน่า ไวยสุภ,ี 2554, หน้า 11)

2.1.2 เป้าหมายของไคเซ็น คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับตัวเอง หน่วยงานลูกค้าภายใน และลูกค้ าภายนอก การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานทําได้โดย
การลดความสูญเปล่า สูญเสีย ส่วนในงานการเพิ่มความพึงพอใจให้กับตัวเอง หน่วยงานลูกค้าภายใน
และลูกค้าภายนอก ทําได้โดยการปรับปรุงงานของตนเองให้สะดวกสบายมากขึ้นเพิ่มการทํางาน และ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
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2.1.3 แนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงแบบไคเซ็น
บูรณะศักดิ์ มาดหมาย และเจริญ รักข์สวัสดิ์ (2553, หน้า 105) ในการปรับปรุงอาจไม่จําเป็นต้อง
ใช้เทคนิคพิเศษใดๆ เพียงแต่ใช้สามัญสํานึกของพนักงานทุกคนในองค์การตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าง
ในการตรวจสอบงานของตนเอง และตั้งใจปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้ นกว่าเดิมปกติในแต่ละวันโดยมีหลักการ
ดังต่อไปนี้
1) การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน
2) แสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทํางาน
3) สภาพแวดล้อมในการทํางานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
ซึ่งหัวใจสําคัญของไคเซ็น (kaizen) ก็คือการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
(continuous improvement) โดยจุดมุ่งหมายของไคเซ็น คือ รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยสบาย และสนุก
ซึ่งเป็นการวางแผนงานที่จะเพิ่มประสิทธิภาพงาน คุณภาพของงาน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย
ในสถานที่ ทํ า งานโดยการนํ า เอาทรั พ ยากรมาใช้ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากแนวความคิ ด
ในการดําเนินการของไคเซ็น (kaizen) จึงเป็นแนวคิดที่จะช่วยรักษามาตรฐานที่มีอยู่เดิม (maintain)
และปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น (improvement) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลเสมื อ นกลยุ ท ธ์ ท างธุ รกิ จ (business.strategy) ที่ มุ่ งรั กษาความสามารถทางการแข่ งขั น
อย่างยั่งยืนด้วยการขจัดความสูญเปล่า ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ซึ่งความสําคัญในกระบวนการ
ของไคเซ็ น (kaizen) คื อ การใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถของพนั ก งานมาคิ ด ปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
การปรับปรุงที่ละเล็กทีละน้อยค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จุดสําคัญ ในการทํากิจกรรมไคเซ็น
ให้สําเร็จได้นั้น คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี ในสถานที่ทํางานซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้จากการ
สื่อสารที่ดีในสถานที่ทํางาน การทักทายปราศรัยที่ดี การแจ้งติดต่อ ปรึกษาที่ดี และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงการทํางานให้เกิ ดประสิทธิภาพได้สิ่งที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ คือ
ต้องย่ อมรั บ การดําเนิ น งานให้ ป ระสบความสํ าเร็จจะต้องแสวงหาวิธีที่ ทําให้ ลู กค้าพอใจ สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าได้เป็นอย่ างดี หากขาดซึ่งแนวคิดนี้แล้ว มาตรฐานที่มีอยู่ก็จะค่อยๆ
ลดลงดั ง นั้ น ต้ อ งให้ ทุ ก คนมี ใ จรั ก ในการปรั บ ปรุ ง งานพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มุ่ ง เน้ น จุ ด ปฏิ บั ติ ง าน
ของตนเองโดยที่เราใช้เวลากับงาน 3 ประเภทคือ
งานประเภท A: ทํางานประจําวัน
งานประเภท B: ปรับปรุงงาน
งานประเภท C: แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ซึ่งการปรับปรุงงานจะถูกบีบออกไปโดยงาน A และงาน C จึงต้องพยายามผลั ก ดัน
ให้การปรับปรุงงานเป็นส่วนหนึ่งของงานแต่ละวัน งานประจําถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นสุ ดท้ายจะส่งผลให้ชาว
ญี่ปุนกล่าวว่า ไม่มีสักวันเดียวที่จะผ่านไป โดยไม่มีการปรับปรุงงาน ในส่วนหนึ่งส่วนใดในองค์การสิ่งนี้
นับเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของการไคเซ็น และครอบคลุมได้ในทุกเรื่องของการทํางาน โดยสามารถนํามา
พิจารณานําไปสู่แนวทางปฏิ บั ติ ข องไคเซ็ น ได้ ดังต่อไปนี้ (บูรณะศักดิ์ มาดหมาย, 2553, หน้า 13)
1) คัดเลือกและกําหนดปัญหาที่จะดําเนินการองค์การหรืออุตสาหกรรมส่วนใหญ่แล้ว
มักมีปัญหามากในการทํางานเริ่มตั้งแต่ของเสีย .(defects) จากการผลิต เกินความต้องการ การเก็บ
สต๊อกมากเกินไป (over production) การรอคอยความล่าช้า (waiting time/delay) การเก็บวัสดุ
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คงคลังมากเกินไป (ecessive inventory) สั่งวัสดุปริมาณมากแต่มีการใช้น้อย การขนย้ายที่ไม่จําเป็น
(unnecessary.transport) กระบวนการผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพ (ineffective.process) การเคลื่อนไหว
ที่ไม่จําเป็น (unnecessary motionaaction) และข้อบกพร่องจากการผลิต และใช้พลังงาน (energy
waster) เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมสามารถหาข้อบกพร่องที่เป็นปัญหาในการทํางานแล้ว ก็สามารถ
นํามาลําดับปัญหาที่จะทําก่อนหลังได้ (priority) จะสร้างกิจกรรมการปรับปรุงเกิดขึ้นในโรงงานอย่าง
ถูกต้องตามเวลา และความจําเป็นของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง
2) ทําความเข้าใจปัญหา สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้ การดําเนินแผนการปรับปรุง
ประสบผลเร็ จ เมื่อ องค์การนั้ น ได้ มีการวางแผนการคั ดเลื อ กปัญ หาที่มีความสํ าคั ญก่อนและหลั ง
แล้วก็คือให้คณะทํางานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูสถานที่จริง ที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม
ว่าปัญหาแต่ละปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรเพื่อทําความเข้าใจ และปรับปรุงไปในทางเดียวกัน
3) วางแผนการแก้ไขปัญหาการวางแผนการดําเนินงานเริ่มต้นด้ว ยการจัดอันดับ
ความสํ าคัญ ของเปู า หมาย กําหนดวิธีดํ าเนิน งาน กํ าหนดระยะเวลาดํ าเนิน งานผู้ รั บผิ ดชอบและ
งบประมาณที่ต้องใช้ การวางแผนช่วยให้ คาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสีย
ต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึ้นได้โดยมีตัวอย่างดังนี้ (กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2546, หน้า 75)
ตาราง 1 แผนการแก้ไขปัญหา

ปัญหา
1. ปัญหาเครื่องจักรเสีย

มห
าว

2. ปัญหาการผลิตของเสีย
(defects)

แผนการแก้ไข
อุปกรณ์/แนวทาง
1. ชุดเครื่องมือการซ่อม
2. อะไหล่สําหรับการ
ปรับเปลี่ยน
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ
ชํารุด
1. ชุดเครื่องมือการซ่อม
2. อะไหล่สําหรับการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่ใช้ใน
การผลิต ใช้ต่อไม่ได้

3.ปัญหาการรอคอยความล่าช้า 1.ชุดเครื่องมือการซ่อม
(waiting time / delay)
2.อะไหล่สําหรับการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตโดย
เมื่ออะไหล่นั้นใช้ต่อไม่ได้

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายซ่อมบํารุงพิจารณาเพื่อ
การปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิตโดยวิธีบํารุงรักษา
เชิงปูองกัน

ฝุายซ่อมบํารุงพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตโดยคํานึงถึงคุณภาพ
ทั้งกระบวนการ

ฝุายซ่อมบํารุงและฝุายผลิต
ร่วมกันรับผิดชอบในการวาง
แผนการผลิตและบํารุงรักษาเมื่อ
เกิดปัญหาเครื่องจักรเสีย

11
ตาราง 1 (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
ฝุายการผลิตและจัดซื้อพิจารณา
ถึงการผลิตที่เหมาะสมเพื่อมิให้มี
การเก็บสินค้าคงคลังไว้มากเกิน

สาํ น
ทิ ย กั วทิ
าลยั
ย
บ
ราช ริก
ารฯ
ภฏั
ราช
นค
ริน
ทร์

ปัญหา
4. การเก็บวัสดุคงคลังมาก
เกินไป
(excessive inventory)

แผนการแก้ไข
อุปกรณ์/แนวทาง
1.ระบบคงคลังอย่างต่อเนื่อง
(continuous inventory
system perpetual)
2.ระบบคงคลังเมื่อสิ้นงวด
(inventory system)
3.ระบบการจําแนกสินค้าคง
คลังเป็นหมวด เอบีซี
4.ตรวจนับจํานวนสินค้าคงคลัง
5.ระบบสั่งซื้อที่ประหยัด
1.การจัดเก็บเครื่องมือวัตถุดิบ
ระหว่างงานระหว่างทํา

5. การขนย้ายที่ไม่จําเป็น
(unnecessary transport)

ฝุายการผลิตมีการวางแผนใน
การวางสินค้าคงคลังวัตถุดิบใน
การผลิตในบริเวณที่เหมาะสม
6. กระบวนการผลิตที่ไร้
1.ระบบการวางแผนการผลิต ฝุายการผลิตรับผิดชอบในการ
ประสิทธิภาพ (ineffective
รวม
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้
process)
2.แผนการปรับปรุงเครื่องจักรที่ ดียิ่งขึ้น
มีประสิทธิภาพ
7. การเคลื่อนไหวที่ไร้
1.การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ฝุายผลิตรับผิดชอบในการ
ประสิทธิภาพ (unnecessary เคลื่อนไหวในการทํางาน
พัฒนาการทํางานของพนักงาน
motion or action)
ให้ดียิ่งขึ้น
8. การผลิตและการใช้พลังงาน 1.แผนการจัดการพลังงานใน
ฝุายผลิตและทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
(energy wastes)
โรงงาน
ร่วมกันรับผิดชอบ
ที่มา: (บูรณะศักดิ์ มาดหมาย, 2553, หน้า 13)

มห
าว

4) กําหนดวิธีการที่ได้จากการวิเคราะห์ การดําเนินการตามแผนอาจประกอบด้วย
การมีโครงสร้างรองรับ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ มีวิธีการที่มีการทดลองวิเคราะห์
แล้ ว ว่าได้ผ ล ตัว อย่ างการทํา ไคเซ็น (kaizen) ของโตโยต้าในการปรับปรุงการขันน็ อตล้ อรถยนต์
โดยการทําให้มีสีติดตรงเครื่องมือขันน็อตหากพนักงานขันน็อตแน่นพอดี จะทําให้สีนั้นติดที่หัวน็อต
เป็ น การยื น ยั น ว่ าขั น น็ อ ตแน่ น แล้ ว การเริ่ม ต้นทํ า ไคเซ็น (kaizen) ที่โ ตโยต้ าเริ่ มด้ว ยการนํา เสนอ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (idea.contest).เพื่ อ ให้ พ นั ก งานนํ า เสนอความคิ ด ใหม่ ๆ ในการปรั บ ปรุ ง
การทํางาน มีการเสนอความคิดกันมากกว่าหนึ่งพันความคิดต่อเดื อน และมีรางวัลให้ความคิดดีเด่น
แล้วจะมีการเผยแพร่ความคิดนั้ นไปใช้ในส่วนต่างๆ ขององค์การร้านตัดผมบางแห่งในญี่ปุนจะมีวิธี
ทํางานคล้ายกับการผลิตเพื่อไม่ให้ช่างต้องเคลื่อนไหวมาก ลดการสูญเสียเวลาในการทํางาน
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และเพิ่มความชํานาญเฉพาะด้าน โดยผู้รับบริการจะเคลื่อนที่แทนส่วนกรณีของภาครัฐราชการไทยได้
นําไคเซ็น (kaizen).นํามาใช้ได้แก่การทําหนังสือเดินทาง.(passport).ของกรมการกงสุลกากรกระทรวง
ต่างประเทศมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล กับกรมการปกครอง ทําให้ผู้ ทํา หนังสือเดินทาง.(passport)
ไม่ต้องกรอกข้อมูลมากใช้เวลาไม่เกิน.20.นาที
5) นําเอาผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดํา เนินการจึงต้องกําหนด
ให้มีการประเมินแผนอาจประกอบด้วยการประเมินโครงสร้างที่รองรับการดําเนินการ.การประเมิน
ขั้นตอนการดําเนินงานและการประเมินผลของการดําเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ ในการประเมินดังกล่าว
สามารถทํ า ได้ เ อง.โดยคณะกรรมการที่ รั บ ผิ ด ชอบแผนการดํ า เนิ น งานนั้ น ๆ.ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะ
ของการประเมินตนเองโดยไม่จําเป็นต้องตั้งคณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จําเป็นต้องคิด
เครื่องมือหรือแบบประเมินที่ยุ่งยากซับซ้อน การนําเอาผลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ทําให้เราสามารถ
ทราบได้ว่ากิจกรรมการปรับปรุงงานนั้นได้ผลมากน้อยเพียงใด มีอุปสรรคอะไรที่จะต้องนํามาพิจารณา
และทบทวนเพื่อแก้ไขต่อไป
6) การจั ด ทํ า มาตรฐานเพื่ อ นํ า ไปปฏิ บั ติ ก ารนํ า ผลการประเมิ น มาพั ฒ นาแผน
อาจประกอบด้วยการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้างหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร
ปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาสิ่ ง ที่ ดี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ไปอี ก และสั ง เคราะห์ รู ป แบบ การดํ า เนิ น การใหม่
ที่เหมาะสมสํ าหรั บการดําเนิ นการในปีต่อไป การทํากิจกรรมการปรับปรุงงานโดยนําหลักการทํา
PDCA ไม่จําเป็นต้องทําให้ครบหกขั้นตอนก่อนถึงไปเริ่มขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งใหม่เวลามีปัญหาติดขัด
สามารถย้ อ นไปทํ า ในขั้ น ตอนใดก็ ไ ด้ ต ามที่ ต้ อ งการ การทํ า ไคเซ็ น (kaizen) ด้ ว ยวงจร PDCA
ของบริษัท โตโยต้าเป็นที่ยอมรับกันว่าโตโยต้ามีประสิทธิภาพการผลิตสูง สามารถผลิตรถยนต์โดยใช้
เวลาห่างกันเพียงคันละหนึ่งนาทีสิบวินาทีและบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด มีการพัฒนา
ให้ มีส ายงานเทคนิ คที่รับ ผิ ดชอบการออกแบบรถยนต์ ด้วยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่ วนหนึ่ง
ใน TOYOTA WAY โดยแนวคิดว่าไคเซ็น (kaizen).เท่ากับการอย่างปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continuous
improvement) ภายใต้กระบวนการ Plan-Do-Check-Action.(PDCA) คือการดูปัญหาวางแผนหาวิธี
แก้ปั ญหาทดลองแล้วทําการตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้ห รือไม่ ถ้าเป็นวิธีที่ดีก็นําไปใช้รถยนต์ที่ผลิ ต
ออกมาจะมีการไคเซ็น (kaizen).กันทุกวัน คือปรับปรุงไปเรื่อยๆ รายละเอียดชิ้นส่วนจะเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลาภายหลังจากการทดลอง แล้ว พบว่าอะไรที่ทําให้ ดีขึ้นก็จะนํา มาใช้ในการปรับปรุงงาน
หลักการสําคัญของการไคเซ็น (kaizen) ที่ต้องพิจารณา ได้แก่
(1) หลักการ 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยถือ
เป็นพื้นฐานของ kaizen
(2) หลัก 5.why.คือ การถามคําถามห้าครั้งจนกว่าจะเข้าใจและสามารถตอบ
คําถามได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง นั่นคือถ้าเราถามว่า “ทําไม”.ครบห้าครั้งจะรู้ว่าปัญหาที่แท้จริง
คืออะไร
(3) หลักการ visualization คือ ทุกอย่างต้องสามารถมองเห็น เช่น การมีสัญญาณ
แสดงความก้าวหน้าของการผลิต หรือการทํางานในแต่ละวัน เพื่อช่วยเตือนสติและควบคุมการทํางาน
ให้เสร็จภายในกําหนด อันที่จริงการทําไคเซ็น (kaizen).เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้ว .เช่น
การตัดสินใจเลือกเส้นทางในการเดินทางไปทํางาน จะมีการลองผิดลองถูก และปรับเปลี่ยนเส้นทางไป
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จนพบเส้ น ทางที่ ดีที่สุ ด ใช้เวลาน้ อยที่สุ ด แล้ ว ใช้ เส้ น ทางนั้ นตลอดไป ทั้ง นี้ในการหลั กการไคเซ็ น
(kaizen) มาใช้ในองค์การให้ประสบผลสําเร็จนั้นผู้บริหารจะต้องมีบทบาท ดังนี้
พัชรินทร์ สินอํานวยผล (2548) กล่าวว่า การปรับปรุงสมัยเก่า มักจะเน้นแต่การปรับปรุง
ใหญ่ๆ ที่ต้องลงทุนเป็นหลัก หรือต้องผ่านงานวิจัยและพัฒนา (R&D : research & development)
เช่น ใช้เทคโนโลยีใหม่เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ กระบวนการแบบใหม่.ซึ่งการปรับปรุงลักษณะนี้ก็คือ
“innovation”หรื อ“นวั ต กรรม”และมั ก เป็ นภารกิ จ ของระดั บบริ หาร หรื อผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ าน
ส่วนพนักงานทั่วไปก็เป็นเพียงผู้ที่“คอยรักษาสภาพ”ให้เป็นไปตามที่หัวหน้ากําหนดไว้ไม่ค่อยมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงมากนักแต่ในความเป็นจริงการรักษาสภาพก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสภาพที่ดีมักจะค่อยๆ
ลดลง และจะกลับมาดีขึ้นเมื่อเกิด.innovation.ในครั้งถัดไป
แนวคิดของไคเซ็น (kaizen).จึงเข้ามาเสริมจุดอ่อนที่เกิดขึ้นตรงนี้ คือเป็นการปรับปรุงเพื่อ
การรักษาสภาพ และปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อยผสมผสานไปกับการปรับปรุง
แบบก้าวกระโดด หรือนวัตกรรม (innovation)
หลักในการเริ่มต้นแนวคิดไคเซ็น (kaizen)
1) ความคิดสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์มากสําหรับการแก้ไขปัญหาบางครั้งหากว่าเรา
แก้ไขปัญหา โดยใช้หลักเหตุผลธรรมดาซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาแบบตรงๆ แล้วหนทางแก้ไขอาจจะมี
ราคาแพงไม่คุ้มค่าและอาจจะไม่ได้ผลก็เป็นได้
2) ใช้หลัก “เลิก ลด เปลี่ยน” การทําไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) การเลิก หมายถึง การวิเคราะห์ว่าขั้นตอนการทํางาน หรือสิ่งที่เป็นอยู่บางอย่าง
นั้นสามารถที่จะตัดออกไปได้หรือไม่โดยพิจารณาจากความจําเป็นตัวอย่าง เช่น หัวหน้างานของบริษัท
แห่งหนึ่งพบว่าวันหนึ่งๆ มีผู้ใต้บังคับบัญชาวางรายงานบนโต๊ะทํางานของตนเป็นจํานวนมากและทุกครั้ง
ตนเองก็ต้องเสี ย เวลาเปิดอ่านเนื้ อหาแต่กลั บไม่สะดวกในการทํางาน ดังนั้น ควรยกเลิ ก การเขียน
รายงานจะช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการทํางานโดยไม่ต้องเปิดดูภายในปกรายงาน และสามารถ
ประหยัดเงินได้อีกด้วย
(2) การลด หมายถึง การพิจารณาว่าในการทํางานนั้นมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องกระทําซ้ําๆ
กันไปมาหากว่าเราไม่สามารถยกเลิกกิจกรรมนั้นออกได้ ก็ ต้ อ งพยายามลดจํานวนครั้งในการกระทํา
เพื่อจะได้ไม่ต้องทํางานแบบซ้ําๆ กันโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อันใด ตัวอย่าง เช่น พนักงานที่การเสียภาษี
จะเดินเข้ามาถามข้อสงสั ย บ่ อยครั้ง การแก้ไขคือ ประกาศพร้อมตัวอย่างเพื่อให้ผู้ ที่จะมาสอบถาม
สามารถอ่านข้อสงสัยก่อนได้
(3).การเปลี่ยนหากว่าเราพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเลิก .และลดกิจกรรมใดได้แล้ว
เราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ .โดยการเปลี่ยนวิธีก ารทํางาน.เปลี่ยนวัส ดุ.เปลี่ยนทิศทาง.หรือเปลี่ยน
องค์ ป ระกอบตั ว อย่ า ง.เช่ น .ช่ า งของโรงงานแห่ ง หนึ่ ง พบว่ า มี ก ารยื ม ใช้ ง านเครื่ อ งมื อ ของช่ า ง
แต่ ล ะแผนกงานบ่ อ ยครั้ ง ทํ า ให้ สุ ด ท้ า ยเกิ ด ความสั บ สนว่ า เครื่ อ งมื อ ชิ้ น นั้ น เป็ น ของแผนกใด
อีก ทั้ ง เครื่ อ งมื อ มั กจะหายอยู่ บ่ อ ยครั้ง .ดั งนั้ น จึ ง แก้ ไ ขปัญ หานี้โ ดยใช้ วิ ธี การเปลี่ ย น.คื อ .เปลี่ ย นสี
ของเครื่ องมือ โดยแต่ล ะแผนกจะมีสี ของเครื่องมือต่างกัน เพื่อ แก้ปัญหาความสั บสนในการยืมใช้
เครื่องมืออีกทั้งเครื่องมือยังคงอยู่ประจําแผนกอีกด้วยทําให้ไม่เสียเวลาค้นหาเครื่องมือ
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สนั่น เถาชารี (2552) ให้ความหมายคําว่าไคเซ็น (kaizen).หมายถึง การที่พนักงานทั้งหมด
ในกลุ่มร่วมกันปรับปรุง ประสิทธิภาพในการทํางานโดยศึกษาระบบในกลุ่มงานนั้น เพื่อการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล หรื อ ปั ญ หาและวิ ธี ก ารแก้ ไ ขในการปรั บ ปรุ ง งานให้ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ของหน่วยงานนั้นๆ โดยให้ได้ค่าของงานคงเดิม และค่าใช้จ่ายลดลง หรือค่าของงานเพิ่มมากขึ้น
การปรับปรุงระบบงาน คือ การปรับปรุงวิธีการทํางานขั้นตอน ในการทํางานให้เหมาะสมขึ้น
การปรับปรุงระบบงานสามารถดํา เนินการโดย ศึกษาถึงระบบในองค์การ ศึกษาความล่าช้าปั ญหา
ที่เ กิด ขึ้ น การไม่ป ระสานงานไม่ ส ะดวก การวิ เ คราะห์ ระบบงานจะต้ องวิ เคราะห์ ในแต่ล ะหน้ าที่
ของหน่วยงาน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมต่อไป และการใช้เทคนิคการปรับปรุง
ให้ง่ายขึ้น (work simplification) โดยลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นออก เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากในองค์การต่างๆ มีการแข่งขันอย่างมากในการบริการลูกค้า จึงต้องมีการปรับปรุงการพัฒนา
เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ให้ พ นั ก งานตามทัน ทุ ก องค์ การมุ่ ง เรื่อ งระบบงาน ซึ่ง มีผ ลถึ งการปรั บปรุง งาน
ขององค์ ก ารและการปรั บ ปรุ ง ระบบงานนี้ จ ะเป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ทางตรง และทางอ้ อ ม
เพื่อเป็น แนวทางในการพิจารณาที่จะปรับปรุงงาน เนื่องจากงานที่เป็นจุดชะงักหรือจุดติดขัด งาน
ที่มีการเคลื่อนที่มากงานที่ซ้ําๆ กันต้องใช้คนมาก งานที่มีค่าใช้จ่ายสูง งานที่ผลิตล่าช้า ใช้เวลามาก
งานที่ มีค วามเมื่ อยล้ า สู ง งานที่ ต้อ งอาศั ย ความชํา นาญ และเสี ย เวลาฝึ กนานงานที่มี อุบั ติเ หตุ สู ง
งานที่มีวัสดุสูญเสียมาก งานที่มีความไม่พอใจจากพนักงาน และงานที่มีความขัดแย้งในองค์การมากนั้น
ควรมีการปรับปรุงงาน หาวิธีง่ายที่สุดดีที่สุดมาใช้ในการปฏิบัติงาน.การปรับปรุงงานจะต้องสัมพันธ์กับ
ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน สภาพแวดล้อม และขั้นตอนในการปรับปรุงงานเทคนิคการปรับปรุงงาน
คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางาน และงานปัจจุบันให้ทํางานง่าย ประหยัด รวดเร็ว และ
ปลอดภัยกล่าวได้ว่า การปรั บปรุงงาน หมายถึงวิธีการที่มีระเบียบแบบแผนในการแก้ปัญหาและ
การลดต้นทุนโดยอาศัยการวิเคราะห์อย่างมีระบบ โดยใช้จิตสํานึกของบุคคลเป็นส่วนมาก โดยเทคนิค
ในการปรับปรุงงานได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) เทคนิคการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
คนวิธีการทํางาน ระบบงาน และมาตรฐานการทํางาน เทคนิคการปรับปรุงการปฏิบัติงานการปรับปรุง
การปฏิบัติงานแบ่งเป็น
(1) การปรับปรุงระบบงาน คือ การศึกษาการปรับปรุงระบบของการทํางานให้ดี
ขึ้นวิชาเชิงวิศวกรรมอุตสาหการที่ มีการเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น ได้แก่. แผนผั ง
การกระจายงาน (work distribution) ผังกระบวนงานของระบบงาน (flow process chart) การจัดผัง
ของสถานที่ปฏิบัติงานงาน (office/plant layout) มาตรฐานการทํางาน (working standard)
(2) การปรับปรุงวิธีการทํางาน คือการศึกษาการระบบการปรับปรุงวิธีการทํางาน
ให้ง่าย รวดเร็ว และสะดวก วิชาเชิงวิศวกรรมอุตสาหการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทํางาน ได้แก่ ผังแสดง
กิจกรรมของงาน (activity list) ผังการทํางานสองมือ (two hand chart) การเคลื่อนไหวในการทํางาน
(motion study) ผังกระบวนงานของบุคคล (flow process chart)
2) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางาน.ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การทํางานให้ดีขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น การทํางานนอกจากวิธีการทํางานแล้วยังมีสภาพแวดล้อม
การทํางานที่จ ะมีผ ลกระทบต่อการผลิ ต.สภาพแวดล้ อมการทํางาน.การปรับปรุงสภาพการทํางาน
ให้ปลอดภัยเป็นการจัดสภาพการทํางาน.และวิธีการทํางานให้อยู่ในสภาพที่ดี.สะอาด.และปลอดภัย
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ในการทํางาน ซึ่งจะมีผลต่อการผลิต ตัวอย่างสภาพการทํางานที่ปลอดภัย ได้แก่โครงสร้าง และอาคาร
สถานที่ ทํ า งาน การกองเก็ บ วั ส ดุ (house keeping) ความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์
ความปลอดภัยและความสะอาดในสถานที่ทํางาน เป็นต้น การปรับปรุงการทํางานมีวิธีการมากมาย
เช่น หลักเทคนิคการปรับปรุงงานอย่างง่าย (work simplification) ไคเซ็น เทคนิคการทํา 5 ส เทคนิคการทํา
TQM, TQC ,JIT เป็นต้นในการดําเนินการที่จะนําเทคนิคการปรับปรุงงานมาใช้ในหน่วยงานนั้นได้แบ่ง
ขั้นตอนการดําเนินการเป็น 4 ขั้นตอน คือ
(1).การอบรมสั มมนาจะเป็นส่ วนกระตุ้ น และการจูงใจพนักงานได้เข้าใจถึ งหลั กการ
วิธีการ และเทคนิค ทีท่ ําให้เกิดการร่วมมือ ทํางานเป็นกลุ่ม
(2).การศึกษารายละเอียดมีขั้ นตอนโดย เลือกงานที่จะปรับปรุง .รวบรวมข้อมูล
และบันทึกรายละเอียด
(3).การทํางานเป็นกลุ่ มจะทําให้ เกิดการรับผิดชอบร่ว มกันทุกคนยอมรับที่จะ
นําเอาเทคนิคมาใช้งานกลุ่มจะต้องดําเนินการศึกษารายละเอียด การวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในกับเทคนิค
QC Circle มาใช้
(4).การนํ า เทคนิ ค การปรั บ ปรุ ง งานมาใช้ จ ริ ง .จะต้ อ งดํ า เนิ น เป็ น ขั้ น ตอน
โดยอธิบายวิธีการทํางานใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบการนําวิธีการทํางานใหม่เข้ามาใช้แทนวิธีเดิมดูแล
รั ก ษาการทํา งานใหม่ และติ ดตามผลเพื่อ เป็น แนวทางในการปรั บปรุ ง เทคนิค การปรั บปรุ งงาน
อย่างเรียบง่าย.(work.simplification).ในการที่จะนําเทคนิคการปรับปรุงงานอย่างง่ายมาใช้ในการ
ปฏิบัติจําเป็นต้องมีหลัก.หรือเงื่อนไขที่จะต้องทําความเข้าใจ.เพื่อเป็นแนวทางในการนํามาใช้.ดังนี้
1) การสร้ างความเชื่อในการปรั บปรุ งงาน ก่อ นที่จ ะนํา เทคนิ คการปรั บปรุ งงาน
มาใช้สร้างความเชื่อในการปรับปรุงงานให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน การสร้างความเชื่อที่จะสร้างขึ้นมี
ดังนี้
(1) การทํางานที่ได้กําหนดวิธีการล่วงหน้าย่อมดีกว่าไม่มีวิธีการกําหนดไว้ความ
เชื่ออันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการทํางาน หากการทํางานใดได้มีการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนย่อม
จะทํางานนั้นได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(2) เราสามารถทํ างานนั้นได้ห ลายวิธี ไม่ใช่มีวิ ธีเดียวที่จ ะทํางานนั้ นได้ความ
เชื่อมั่นนี้ค่อนข้างจะสําคัญ และเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเทคนิคการปรับปรุงงาน โดยทั่วไปแล้วพนักงานที่
ทํางานประจํามักจะมีความถนัด ความเชื่อว่าที่ทําอยู่นั้นมีวิธีเดียว และดีที่สุดจึงมักจะไม่ยอมรับความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น มักจะได้แย้ง และเป็นปัญหาขององค์การ
(3) การทํางานไม่มีวิธีการทํางานใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดเนื่องจากสภาพของธุรกิจปัจจุบัน
มีการแข่งขันตลอดเวลา ทั้งทางด้านการตลาดการเงิน การผลิ ต และการเมืองทําให้ ส ถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการทํางานซึ่งครั้งหนึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปวิธี
ที่เคยทําอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีก็ ได้ การที่มี ความยึดมั่นในวิธีการเดิมจะทําให้ เ กิดการต่อต้านกั บ
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการนําเทคนิคการปรับปรุงงานมาใช้ ดังนั้น จึงจําเป็น
จะต้องปลูกฝังความเชื่อที่ว่าในการทํางานนั้นไม่มีวิธีการทํางานใดที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดเสมอ
2) การสร้างความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เป็นจุดสําคัญที่ทําให้เกิดการปรับปรุงงานจะ
เป็ น แรงผลั ก ดั น ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลงในการทํ า งาน และนํ า ความคิ ด ที่ ไ ด้ ม านั้ น มาใช้
ในการปฏิบัติงานจริง ความคิดริเริ่มอาจจะเกิดจาก
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(1) การจดจําในสิ่งที่ดีและนํามาปรับปรุงความคิดริเ ริ่มมักมีการเริ่มต้นจากสิ่ง
ง่ายๆ คือ การลอกเลียนแบบ หรือการจดจําสิ่งที่พบเห็นในสิ่งที่ดีของบริษัทหรือโรงงานอื่น แล้วนํามา
ปรับปรุงในหน่วยงานตัวอย่างของวิธีการนี้ ได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน ในช่วงต้นๆ
นั้ น นั กอุต สาหการ.นั กประดิษ ฐ์ ข องประเทศญี่ ปุน จะลอกเลี ยนแบบทํา ให้ อุ ตสาหกรรมของญี่ปุ น
เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อดีของการจดจําสิ่งที่ดี และนํามาปรับปรุงนั้นคือ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย
ได้แนวความคิด.และพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว
(2) ความคิดริเริ่มจากการหาเหตุผลการวิเคราะห์เพื่อแก้ไข ความคิดริเริ่มอาจจะ
เกิดจากการหาเหตุผลของปัญหาต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดแต่ละปัญหาจะทําให้เห็นแนวทาง
ในการแก้ ปั ญ หา และการปรั บ ปรุ ง งาน ตั ว อย่ า งของการหาเหตุผ ลเพื่อ การวิ เ คราะห์ ได้ แก่ ก าร
วิเคราะห์หาเหตุที่มีของเสีย เมื่อทราบสาเหตุแล้วจึงวางแนวทางในการปรับปรุง
(3) ความคิดริ เริ่มเกิดจากการเป็น ผู้ มีความชอบสงสั ย ความสงสั ยในสิ่ งต่างๆ
จะเป็นการแสวงหาแนวทางเลือกอื่นที่ดีกว่า ทําให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน
(4) ความคิดริเริ่มเกิดจากวามคิดใหม่ๆ เพื่อหาวิธีการที่ดีกว่า ความคิดริเริ่มจาก
ความคิดใหม่ๆ (brainstorming) จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงงาน อย่างคิดไม่ถึง เช่น การผลิต
เครื่องบินของพี่น้องตระกูลไรท์ .การพัฒนาต่อยอดวิวัฒนาการได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และพัฒนา
จนกระทั้งเป็นจรวดไปสํารวจอวกาศในที่สุดจะเห็นได้ว่าความคิดใหม่ๆ เป็นความคิดริเริ่ม เพื่อแสวงหา
วิธีที่ดีที่สุด
3) วิธีของเทคนิ คการปรับปรุงงาน เทคนิคการปรับปรุงงานมักจะใช้สามัญสํานึก
เป็นเกณฑ์ตัดสินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใช้ได้ทั่วไปไม่ว่างานนั้นเป็น งานประเภทใด หรือมีลักษณะอย่างไรวิธี
ใหญ่ๆ มีอยู่ 4 ประการ คือ
(1).ขจั ด (eliminate) งานบางส่ ว นที่ ไ ม่ จํ า เป็ น หรื อ ไม่ มี ป ระโยชน์ อ อกไป
ในการทํางานแต่ละวันจะประกอบด้วยงานที่จําเป็น และไม่จําเป็น หรือไม่มีประโยชน์ควรพิจารณา
หาทางขจั ด งาน หรื อปฏิบั ติการที่ ไม่จํ าเป็นไม่มี ประโยชน์อ อกไป เพราะหมายถึ งความสู ญเปล่ า
ของแรงงาน เวลา วัสดุ ค่าใช้จ่ายการพิจารณาขั้นตอนเพื่อการขจัดออกไปจะเริ่มต้นด้วยการถาม
คําถามว่า “จะขจัดขั้นตอนงาน หรือการทํางานออกได้หรือไม่” โดยศึกษาว่างานขั้นตอนนี้อาจจะไม่มี
ความสําคัญอีกต่อไปแล้ว หรืออาจจะมีขึ้นชั่วคราว.หรือตัดออกไปได้ หรืองานขั้นตอนนี้ใช้เครื่องมือ
ดีกว่าเดิมได้
(2) รวมขั้นตอน (combine) หลายขั้นตอนเข้าเป็นงานเดียวกัน ในการทํางาน
อาจจะมีงานที่ซ้ําซ้อนกัน จนทําให้เกิดความสับสนยุ่งยากมากขึ้น เราอาจแก้ไขได้ด้วยการรวมขั้นตอน
ของงานที่ คล้ ายกัน เข้าด้ว ยกัน ซึ่งจะทําให้ การทํางานง่ายขึ้นสะดวก ประหยัดแรงงาน เวลาและ
ค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น การรวมงานที่ทําใกล้เคียงกันมาให้คนเดียวทํา ดีกว่าการมอบหมายให้หลายคน
ทําทีละขั้นตอน การพิจารณาการรวมขั้นตอนอาจจะเริ่มต้นด้วย.การถามคําถามกับตนเองก่อนว่า
“รวมงานกันได้หรือไม่” โดยการออกแบบสถานที่ทํางานและเครื่องมือใหม่ การเปลี่ยนลําดับขั้นตอน
การทํางาน การเปลี่ยนชนิด และวัตถุดิบ การเพิ่มทักษะให้แก่พนักงาน
(3) การสลั บ (rearrange) ขั้นตอนใหม่ ในการทํางานปัจจุบันอาจจะมีขั้นตอน
การทํางานที่ไม่ เหมาะสมการจั ดคนทํางานที่ไม่ เหมาะสม สถานที่ ทํางานไม่ดี หากพิจารณาสลั บ
สับเปลี่ยนใหม่โดยพิจารณาจากการนําสิ่งเหมาะสมมาแทนที่ก็จะช่วยให้การทํางานง่าย สะดวก และ
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มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น การสลั บ ขั้ น ตอนใหม่ นี้ จ ะเริ่ ม จากการพิ จ ารณาที่ ว่ า “จะสลั บ ขั้ น ตอน
การทํางานได้หรือไม่ ”เพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนบางขั้นตอนให้สั้นลงลดขั้นตอนการขนย้ายประหยัด
พื้นที่ในการทํางาน เวลาลด และใช้เครื่องมือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4) การปรับปรุง (Improve) ขั้นตอนงานให้ดีขึ้น นอกจากการรพิจารณาวิธีขจัด
รวมสลั บแล้ว สําหรั บขั้นตอนงานที่จําเป็นให้ พิจารณาทําการปรับปรุงให้ มีการทํา งานง่ายขึ้น และ
มีประสิทธิภาพสูง เช่น ปรับปรุงขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ปฏิบัติงานยาก เข้าใจยาก ปรับปรุง
ให้ทํางานง่ายขึ้น อาจจะใช้เครื่องจักร เครื่องผ่อนแรง และวิชาการที่ทันสมัยมาช่วย การพิจารณา
อาจจะเริ่ มต้น จาก“จะปรั บ ปรุ งขั้นตอนการทํางานได้ ห รือไม่ ”โดยวางผั งสถานที่ทํางานให้ การใช้
เครื่องมือที่ดีขึ้น การฝึกอบรมพนักงาน การแบ่งขั้นตอนให้เหมาะสม
ชัชวาล คาดการณ์ไกล (2549) ให้ความหมายไคเซ็นว่า การบริหารจัดการโดยวิธีไคเซ็นนั้น
มุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของคนทุ ก ระดั บ ในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และหาแนวทางใหม่ ๆ
เพื่อพัฒนาการทํางานให้ดีขึ้นเสมอ โดยจะต้องให้ความรู้กับพนักงาน การจัดทําข้อมูล การตั้งทีมงาน
การประเมิ น ผล และการปรั บ ปรุ ง การทํ า งานหลั ง ประเมิ น ผล เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง
การปรั บ ปรุ ง การจั ด การกระบวนการ ได้ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 หั ว ข้ อ คื อ กระบวนการที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า
และกระบวนการสนับสนุน ซึ่งเป็นแนวทางหลักการสําคัญของการจัดการกระบวนการ ได้แก่
การจัดการกระบวนการมุ่งเน้นที่ความคล่องตัว การลดต้นทุน และการลดเวลา ซึ่ง องค์การ
ควรจัดการกระบวนการให้มีความสามารถในการปรับตัว หรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว ยึดหยุ่น และ
มีป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อ ความต้ องการเปลี่ ยนแปลงไป หรื อ ความสามารถในการบริ ก ารได้ ห ลากหลาย
ตามความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะราย โดยมีหลักการคิดออกแบบดังนี้
1) แนวทางการออกแบบกระบวนการอาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะของผลผลิต
ดังนั้ น องค์การควรคํานึ งถึงข้อกําหนดส่ ว นที่สํ าคัญของผลผลิต และการตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
2) การออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิผลต้องคํานึงถึงขั้นตอน และระยะเวลา
ของกระบวนการ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดทําผังโดยละเอียดของกระบวนการ และการออกแบบใหม่
(process redesign)
3) การนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ สําหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่สําคัญการสื่อสารกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
4) การวัดผลการดําเนินการภายในกระบวนการ ต้องมีการกําหนดจุดวิกฤติในกระบวนการ
เพื่ อ วั ด สั ง เกตการณ์ ซึ่ งควรมี อ ยู่ ใ นช่ ว งแรกที่ สุ ด ของกระบวนการต้ อ งมี ก ารกํ า หนดจุ ด วิ ก ฤติ ใ น
กระบวนการ เพื่อวัดสังเกตการณ์ ซึ่งควรมีอยู่ในช่วงแรกที่สุดของกระบวนการเท่าที่เป็นไปได้เพื่อลด
ปัญหาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเบี่ยงเบนไปจากผลการดําเนินการที่คาดหวังไว้ให้น้อยที่สุด
5) กําหนดมาตรฐานของผลการดําเนินการภายในกระบวนการ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจเมื่อมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับให้ผลการดําเนินการ
ของกระบวนการเป็นไปตามข้อกําหนดที่ได้ออกแบบไว้ วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม จึงควรเน้น
ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ต้ น เหตุ ข องความเบี่ ย งเบน การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ต้ น เหตุ จ ะลดโอกาส
ของความแปรปรวน ในลักษณะเดิมที่อาจเกิดขึ้นซ้ํา หรือที่จุดอื่นขององค์การให้น้อยที่สุด
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6) แนวทางต่ า งๆ ในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการที่ ใ ช้ กั น โดยทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ก าร
แลกเปลี่ยนวิธีการทํางานที่ประสบผลสําเร็จทั่วทั้ง องค์การเพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ นวัตกรรม
ใหม่ ๆ และการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ เช่ น การจั ด ทํ า ผั ง กระบวนการ การทดสอบเพื่ อ หาจุ ด ที่
เหมาะสมที่สุดของกระบวนการ การปูองกันความผิดพลาด การวิจัย และพัฒนาในด้านกระบวนการ
การจัดลําดับเทียบเคียง (benchmarking) การใช้เทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกอื่นๆ การใช้สารสนเทศ
จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของกระบวนการต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์การ
2.1.4 จุดเด่นของระบบไคเซ็น (Kaizen) ต่อผู้บริหาร
เป็นการปรับปรุงโดยทํางานที่ลดลงสามารถทําได้ทุกระดับชั้นขององค์การ นับตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติการ เป็นการเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทํางาน โดยการลดความสูญเปล่า
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการทํ า งาน โดยการแสวงหาวิ ธี ก ารทํ า งานใหม่ ๆ ที่ ช่ ว ยให้ ส ามารถทํ า งานได้ ง่ า ย
สะดวกสบาย เร็วขึ้น ประหยัดพลังงาน และลดเวลา โดยพิจารณากระบวนการทํางาน เลิก-ลด-เปลี่ยน
เป็นการแก้ไขปัญหางานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ คือการแก้ไ ขปัญหาแบบง่ายๆ สามารถปฏิบัติได้ทันที
โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ของปัญหาก่อน
2.1.5 บทบาทของผู้บริหารต่อความสาเร็จของไคเซ็น
สุรศักดิ์ สุทองวัน (2548, หน้า 2) บทบาทของผู้บริหารในการนําหลักการไคเซ็นมาใช้ในองค์การ
ให้ประสบผลสําเร็จนั้น มีดังนี้
1) เป็นผู้นําและริเริ่มการเปลี่ยนแปลงด้วยไคเซ็น
2) เป็นประธานในการนําเสนอผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในองค์การ
โดยต้องมีเวทีให้นําเสนอผลงาน เช่น การจัดประกวดความคิดสร้างสรรค์ (idea contest)
3) นําเสนอรางวัล และให้คํารับรอง เพื่อให้เกิดการยอมรับ (recognition)
4) มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ โดยใช้หลักการตรวจสอบ
ด้วยสายตา (visualization board) ต่างๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้บริหารควรคํานึงถึงในการนําไคเซ็น
มาใช้ในองค์การ กล่าวได้ในปลายประการดังนี้
(1) ไคเซ็นถือเป็นวัฒนธรรมองค์การอย่างหนึ่ง จะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง
(2) ไคเซ็นเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทําอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วจึงสามารถนํา
สิ่งที่เคยปฏิบัติมาดําเนินการให้จริงจังและมีหลักการมากขึ้น
(3) ไคเซ็นจะต้องทําให้การทํางานง่ายขึ้น และลดต้นทุน แต่ถ้าทําแล้วยิ่งก่อความ
ยุ่งยากจะไม่ถือว่าเป็นไคเซ็น นอกเหนือไปจากบทบาทของผู้บริหารแล้ว ความสําเร็จในการนําไคเซ็น
มาใช้นั้นมีประเด็นที่ต้องพิจารณาประกอบกล่าว คือ เนื่องจากไคเซ็นเป็นหลักการบริหาร หรือการ
ปฏิบัติงานสู่ความสําเร็จขององค์การดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น การใช้ ไคเซ็นโดยใช้กิจกรรมคุณภาพ
ได้แก่ QCC, กิจกรรม 5 ส เป็นต้น จะต้องคํานึงถึงแนวคิดพื้นฐานของญี่ปุนเจ้าของต้นคิดด้วย เช่น การใช้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้บริหารนั้น ในการบริหารจัดการของญี่ปุนได้แบ่งการจัดการ
ออกเป็น 2 ส่วน คือการดํารงรักษาไว้ ซึ่งหมายถึง การรักษาระดับมาตรฐานด้วยการฝึกอบรม หรือ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน และการปรับปรุง ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงมาตรฐานโดยใน
การดํ า รงรั ก ษาไว้ ฝุ า ยบริ ห ารจะต้ อ งกํ า หนดนโยบาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน
(standard operating procedure) แล้วสั่งการให้ปฏิบัติ และคอยตรวจสอบดูว่าบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่ ถ้าไม่ปฏิบัติเพราะจงใจหลีกเลี่ยง ก็จะต้องมีบทลงโทษ และถ้าไม่ปฏิบัติ
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เพราะยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้า ใจ หรื อ ทัก ษะก็ จ ะให้ การฝึ ก อบรม หรือ ให้ ท บทวน และปรั บปรุ ง
มาตรฐานเสี ย ใหม่ และการใช้ บ ทบาทของผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ จั ด การกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางาน โดยบทบาทหน้าที่ ของผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการจะมี 2 บทบาทหลัก คือ การนิเทศ
หรือกระตุ้น ให้บุคลากรเกิดการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติงานให้
บังเกิดผลตาม มาตรฐานที่กําหนด
2.1.6 ประโยชน์ของการทาไคเซ็น
วิทยา ตันสุวรรณนนท์ (2550,.หน้า 1) กล่าวว่า การทําไคเซ็นเป็นการสนับสนุนให้เกิด “การใช้
ความคิด” ไม่ใช่ “การตรากตรําทํางาน” การทําไคเซ็นไม่ใช้ทําเพื่อเพิ่มภาระแต่มุ่งที่จะลดเลิกภาระที่
ไม่จํ าเป็ นหรือเปลี่ย นไปสู่วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า ไคเซ็นทําไปเพื่อความสะดวกสบายในการทํางาน
ของตนเอง แนวคิดของไคเซ็นก็คือ เมื่อทําไคเซ็นคนที่สบายขึ้นก็คือตัวเราเองการไม่ทําไคเซ็นคนที่
ลําบากก็คือตัวเราเองถ้าไม่ทําไคเซ็นให้กับงานของตนเอง ก็ไม่มีใครสามารถจะทําให้ไ ด้สิ่งที่ทําด้วย
ความไม่ อ ยากอาจเป็ น ไคเซ็ น ไปได้ ร ะบบไคเซ็ น จะเป็ น ไปได้ เ มื่ อ ผู้ ทํ า เห็ น ว่ าการทํ า ไคเซ็ น นั้ น
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และทําไปด้วยความเต็มใจ
1) ประโยชน์ด้านองค์การ
(1) องค์การจะสามารถสร้างมาตรฐานและขีดความสามารถทางการแข่งขั น
เพื่อสร้างความได้เปรียบด้วยพลังจากพนักงานขององค์การที่มีจิตสํานึกกิจกรรมไคเซ็น
(2).องค์การสามารถลดความสูญเสียในกระบวนการดําเนินงานส่วนต่างๆ ทั้งเรื่อง
การใช้ทรัพยกร.เวลา.ต้นทุน.และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ.ประสิทธิผลให้เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง
(3) เป็ น การสร้ า งบรรยากาศที่ ดี ใ นองค์ ก าร สร้ า งความผู ก พั น ความสามั ค คี
การสร้างทีมทํางานที่มีประสิทธิภาพเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ และสร้างให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้
(4) ทําให้เกิดระบบการทํางานที่มีคุณภาพของทุ ก ส่ ว นงานทุกขั้นตอนภายในองค์การ
เกิดเป็นองค์การคุณภาพที่ค่ามีโอกาสอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจ
2) ประโยชน์ด้านพนักงาน
(1) กิจกรรมไคเซ็นเป็นการสนับสนุนให้เ กิดการใช้และพัฒนาความคิดเชิงบวก
มองว่าทุกอย่ างสามารถปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ทําให้พนักงานแต่ละคนเกิดความคิด
สร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องการดําเนินชีวิตประจําวัน และการทํางานโดยเป็นกิจกรรมสร้างคน
คุณภาพที่ยั่งยืน
(2) พนักงานเกิดขวัญกําลังใจจากการที่องค์การให้โอกาสเข้าร่วมในการคิดและ
ตัดสินใจ รู้สึกถึงคุณค่าความรู้ความสามารถของตน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความทุ่มเทรู้สึกว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญในองค์การ
(3) พนั ก งานมี ค วามมั่ น ใจในศั ก ยภาพความรู้ ค วามสามารถของตนจากการ
นําเสนอการปรับปรุงงานด้วยตนเองที่ ทําให้องค์การได้ประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของ
องค์การทําให้เกิดความกระตือรืนร้น ความพยายามและพร้อมที่จะเรียนรู้ในการทํางาน พยายามมอง
ให้ เห็ น ปั ญหาและเกิด การแก้ไข พัฒ นาตลอดเวลา ทํ าให้ มี ความสุ ขในการทํางานอัน จะนํา มาซึ่ ง
ประสิทธิภาพของผลงานของตน
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2.1.7 เทคนิควิธีการในการทาไคเซ็น (Kaizen)
เป็นกลยุทธ์การบริหารงานแบบไคเซ็น คือเป็นเครื่องมือ หรือแนวทางของผู้บริหารที่ สร้าง
เป็ น นโยบายแนวทางการปฏิบั ติ งานที่ เป็น มาตรฐาน ให้ พ นักงานทุก คนในองค์ก าร มี การพัฒ นา
ขีดความสามารถของตนเอง และระบบการผลิ ตให้ ดีขึ้นอย่างสม่ําเสมอ เป็น แบบแผน มี ขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถปรับปรุงงาน และพัฒนางานโดยไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะคํานึงถึงความต้องการ
ของลูกค้าเป็นหลัก โดยมีเทคนิคการใช้เครื่องมือวิธีการทําไคเซ็น ดังนี้
1) ระบบการควบคุมคุณภาพโดยรวม (total quality control)
2) วิธีการควบคุมให้ทันเวลา (kanban system)
3) การปรับปรุงคุณภาพในการผลิต หรือการใช้บริการ (quality improvement)
4) ระบบการผลิตแบบทันเวลา (just in time)
5) ระบบการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (zero defect)
6) กิจกรรมกลุ่มย่อย (small group activities)
7) ระบบข้อเสนอแนะ (suggestion system)
8) ระบบการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ในการผลิต (robotics)
9) ระบบการควบคุมโดยอัตโนมัติ (automation)
10) ระเบียบวินัยข้อบังคับในสถานที่ทํางาน (discipline in the work place)
11) การบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงทวีผลโดยรวม (total productive maintain)
12) การปรับปรุงผลผลิต (productivity improvement)
13) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (new product development)
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Suggestion System
TPM
(ระบบข้อเสนอแนะ)
(การบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงทวีผลโดยรวม)
5S
Visual Controls
(5 ส)
(ระบบตรวจสอบความผิดปกติด้วยสายตา)
QC Circles Small Group Activity
Hoshin Kanri
(กิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับคุณภาพ)
(ระบบบริหารนโยบาย)
Poka Yoka
Kiken Yochi Training
(ระบบปูองกันความผิดปกติ)
(การหยั่งรูร้ ะวังอันตราย)
Just In Time
IE Techniques
(ระบบผลิตทันเวลา)
(เทคนิคการปรับปรุงาน)
TQC
Kanban
(ระบบควบคุมคุณภาพโดยรวม)
(ระบบควบคุมการเคลือ่ นที่งาน)
7 Wastes
Muda Mura Muri
(ความสูญเปล่า)
(ความสูญเสีย ความไม่สม่ําเสมอ การทํางานเกินกําลัง)

ภาพ 2 ร่มไคเซ็น
ที่มา: (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2006; อ้างถึงใน ซีรีน่า ไวยสุภี, 2554, หน้า 13)

มห
าว

กัสมา เกษมสันต์ (2551, หน้า 8-10) ให้ความหมายว่า ตามแนวคิดทฤษฎีวงล้อคุณภาพเดม
มิ่ง PDCA นั้น แต่ละขั้นตอนของกิจกรรมตั้งแต่การวางแผน (P) การปฏิบัติตามแผน (D) การตรวจสอบ
(C) และการปรับปรุ ง (A) สามารถดําเนินการปรับปรุงคุณภาพของแต่ละขั้นตอนด้วยทฤษฎีวงล้ อ
เดมมิ่ง PDCA ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การใช้หลักการคุณภาพงานของเดมมิ่ง (PDCA) ไคเซ็น หรือการปรับปรุงนี้ระบุว่ามี 7 ขั้นตอน
กล่าวได้ว่าเป็นวิธีการเชิงระบบ (system approach) หรือปรัชญาในการสร้างคุณภาพงานของเดมมิ่ง
ที่เรียกว่า PDCA (plan–do–cheek–action) ที่นําไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในทุกงานทุกกิจกรรมหรือทุกระบบ
การปฏิบัติงานนั่นเอง ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่อนั ประกอบด้วย
1) ค้นหาปัญหา และกําหนดหัวข้อแก้ไขปัญหา
2) วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของปัญหาเพื่อรู้สถานการณ์ของปัญหา
3) วิเคราะห์หาสาเหตุ
4) กําหนดวิธีการแก้ไข สิ่งที่ต้องระบุคือ ทําอะไร ทําอย่างไร ทําเมื่อไร
5) ใครเป็นคนทํา และทําอย่างไร
6) ลงมือดําเนินการ
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7) การตรวจสอบดูผลกระทบต่างๆ และการรักษาสภาพที่แก้ไขแล้วโดยการกําหนด
เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.1.8 กิจกรรมไคเซ็นจะดาเนินตามแนวทางวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง.(PDCA).มีดังนี้
1) แผนงาน.(P-Plan).ในช่ ว งของการวางแผนจะมี ก ารศึ ก ษาปั ญ หาพื้ น ที่ ห รื อ
กระบวนการที่ต้องการปรับปรุง และจัดทํามาตรวัดทีส่ ําคัญ (key metrics) สําหรับติดตามวัดประเมินผล
เช่น รอบเวลา (cycle tme) เวลาการหยุดเครื่อง (down time) เวลาการตั้งเครื่อง อัตราการเกิดของเสีย
เป็นต้น โดยมีการดําเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย (small group activity) เพื่อระดมความคิดเห็นแสดง
ร่วมกันพัฒนาแนวทางสําหรับแก้ปัญหาในเชิงลึก
2) ลงมือ ปฏิบั ติ (D-do)ในช่ ว งนี้ จะมีก ารนํ าผลลั พ ธ์ห รื อแนวทางในช่ว งระหว่ า ง
ของการวางแผนมาใช้ ดํ า เนิ น การสํ า หรั บ ไคเซ็ น .(kaizen events).ภายในช่ ว งเวลาอั น สั้ น
โดยมีผลกระทบต่อเวลาทํางานน้อยที่สุด (minimal disruption) ซึ่งอาจใช้เวลาหลั ง เลิ ก งานหรือ
ช่ ว งของวั น หยุ ด
3) ตรวจสอบผลงาน(C-check).โดยใช้มาตราวัดที่จัดทําขึ้นสําหรับติดตามการวัด
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม ตามวิธีการใหม่เพื่อเปรียบวัดประสิทธิผล กับแนวทางเดิมหากผลลัพธ์
จากแนวทางใหม่ ไม่สามารถบรรลุตามเปูาหมายทางทีมงานอาจพิจารณาแนวทางเดิม หรือดําเนินการ
ค้นหาแนวทางปรับปรุงใหม่ต่อไป
4) ประเมินผลงาน (A-action) โดยนําข้อมูลทีว่ ัดผลและประเมินในช่วงของการตรวจสอบ
เพื่อใช้สําหรับดําเนินการปรับแก้ (corrective action) ด้วยทีมงานไคเซ็นซึ่งมีผู้บริหารให้การสนับสนุน
เพื่อมุ่งบรรลุผลของความสําเร็จตามเปูาหมายของโครงการในช่วงของการดําเนินกิจกรรมไคเซ็นหรือ
กิจกรรมการปรับปรุง (kaizen events) ทางทีมงานปรับปรุงจะมุ่งค้นหาสาเหตุต้นตอของความสูญเปล่า
และใช้ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) เพื่อขจัดความสูญเปล่าโดยมีการทํางานร่วมกับทีมงานข้าม
สายงานอย่างต่อเนื่องและมีการติดตาม (follow up) ผลลัพธ์หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจาก
ดําเนินกิจกรรมการปรับปรุง (kaizen events) รวมทั้งมีการจัดทํามาตรฐานของกระบวนการ (process
standardization)

ภาพ 3 วงจร PDCA แบบต่อเนื่อง
ที่มา: (พิชาญ์ณัฏฐา งามมีศรี, 2552, หน้า 14)
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2.1.9 หลักการ Why Why Analysis
ประสิทธ์ ไกรลมสม และคณะ (2549) กล่าวว่า Why Why Analysis เป็นเทคนิคการวิเคราะห์
หาปั จ จั ย ที่เป็ น ต้น เหตุให้ เกิดปรากฎการณ์อย่างเป็น ระบบ มีขั้นตอนโดยเริ่มที่การวิเคราะห์ แล้ ว
พิจารณาว่าอะไรเป็นปัจจัย หรือสาเหตุที่ทําให้เกิดปรากฏกการณ์นั้น โดยการตั้งคําถามว่าทําไม
การวิเคราะห์ Why Why Analysis (5W) จะเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาและ
ปูองกันการเกิดปัญหาซ้ํา เป็นเครื่ องมือที่มี ประสิทธิภาพสูงมาก หากผู้วิเคราะห์ มีความเข้าใจ และ
มีความชํานาญในงานที่ตนทําอยู่
1) จั ดลํ าดั บ ความสํ า คัญหั ว ข้อ ที่จะทําการปรับปรุง ในขั้นตอนนี้จะเป็น การเลื อ ก
หาสาเหตุใหญ่ๆ มาทําการปรับปรุง โดยเลือกปัญหาจากนโยบายที่ไม่ได้ตามเปูาหมายที่กําหนด
2) เลือกหัวข้อที่จะทําการปรับปรุง หรือแก้ไข หลังจากได้สาเหตุหลักที่จะนํามาแก้ไขแล้ว
ให้ทําการเขียนปัญหาให้มีความเข้าใจง่าย
3) จั ดตั้งทีมงานที่เกี่ยวข้อง ในส่ว นนี้จะเป็นการนําผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
มาช่ ว ยกั น ทํ า การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ร วมไปถึ ง พนั ก งานระดั บ หน้ า งานด้ ว ย เพราะเป็ น ผู้ เ ข้ า ใจ
สถานการณ์ดีที่สุด
4) สอบถามสภานการณ์เบื้องต้นทําการตรวจสอบความผิดปกติของปัญหาในสถานที่
ปฏิบัติงาน เพื่อประเมินสภาพของปัญหา
5) รวบรวมความคิดเห็น (brain storming) ในส่วนนี้จะเป็นการใช้ความเห็นทีมงาน
ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มทีโ่ ดยไม่มีการปิดกั้นทางความคิดเห็น
6) ตรวจสอบความถูกต้องโดยเข้าไปทําการตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานจริง ประเมิน
สภาพสถานที่ปฏิบัติงานจริงแล้วใช้หลักการ Why Why Analysis (5W) วิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุ
ที่แท้จริง
7) จัดทํามาตราการโต้ตอบหลังจากที่เราพบสาเหตุ ที่แท้จริงแล้วทําการวางแผนงาน
แก้ไขปรับปรุงโดยเน้นให้อยู่ในรูปแบบตรวจสอบได้ด้วยสายตา (visual control) ซึ่งจะประกอบไปด้วย
ผู้รับผิ ดชอบระยะเวลาการปรั บปรุงใดๆ.ก็ตามให้ใช้วิธีการที่ง่ายค่าใช้จ่ายต่ําประสิทธิภ าพสู ง แล้ ว
ทําการปรับปรุงตามแผนงาน
8) ตรวจสอบความสํ าเร็จของงานหลั งการปรับปรุง โดยประเมิน ปัญหาดังกล่ าว
ได้ จ าก การเกิดขึ้น ซ้ําหรื อไม่ ถ้าเกิดซ้ํา มาแสดงว่ ามี ส าเหตุที่ตกหล่นไป ในการวิเคราะห์ ครั้งแรก
ให้ ต รวจสอบจากผ่ า นรู ป แบบของกราฟ หรื อ การสมมุ ติ ฐ านทางสถิ ติ ถ้ า ปั ญ หาไม่ ล ดลง
ก็ทําการวิเคราะห์ปัญหาอีกครั้ง
9 การจัดทํามาตรฐาน หากพบว่าหลังการปรับปรุงได้ผลที่ดี ขั้นตอนต่อไปคือจัดทํา
มาตรฐาน เพื่อปูองกันปัญหาย้อนกลับ เพื่อควบคุมรักษาระดับคุณภาพไม่ให้มีงานเสียในกระบวนการ
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2.1.10 การใช้เทคนิค Why Why Analysis
เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์หาปัจจัย ที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดปรากฎการณ์อย่างเป็นระบบ
และมีขั้นตอนโดยการถาม “ทําไม”จนกว่าจะพบสาเหตุของปรากฎการณ์แล้วทําการกําหนดแนวทาง
แก้ปัญหา กําหนดมาตรการในการแก้ปัญหา

ภาพ 4 แผนภูมิอธิบายวิธีการคิดแบบ Why Why Analysis
ที่มา: (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน,.2545)

มห
าว

2.1.11 หลักการ 5W 1H
จุฑารัตน์ พันธุ (2556, หน้า 12) กล่าวว่า การวิเคราะห์เป็นกระบวนการทางปัญญาเป็นการคิด
อย่างรอบคอบตามหลักของการประเมิน และมีหลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุปที่น่าเป็นไปได้เป็นการคิด
แบบตรึกตรองและมีเหตุผลเป็นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อยออกจากองค์ประกอบโดยการ
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คิดอย่างรอบคอบประกอบไปด้วยสิ่งใดมีความสําคัญอย่างไร และสามารถบอกได้
ว่าเรื่องราวหรื อเหตุการณ์ต่างๆ.เป็นอย่างไรมีแนวโน้มไปในทิศทางใด.เพื่อประกอบการตัดสินใจ
อย่างสมเหตุสมผล
การค้นหาปัญหาสามารถนําระบบคําถามมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ในการปฏิบัติงานแบบเดิม
และนําไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหม่ให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากตั้งคําถามดังนี้
What ตั้งคําถามเพื่อให้ทราบจุดประสงค์ในการทํางาน ว่าทําอะไร และเหตุใดต้องทํา
When ตั้งคําถามเพื่อให้ทราบเวลาในการทํางานที่เหมาะสม ว่าทําเมื่อไร และเหตุใดต้องทํา
ตอนนั้น
Where ตั้งคําถามเพื่อให้ทราบว่าสถานที่ทํางานเหมาะสมหรือไม่ และเหตุใดต้องทํา
Who ตั้งคําถามเพื่อให้ทราบว่าใคร่ที่เหมาะสมในการทํา และเหตุใดต้องเป็นคนนี้ทํา
Why ตั้งคําถามเพื่อถามอีกครั้ง ของคําถามข้างต้น เหตุใดต้องทํา
How ตัง้ คําถามเพื่อให้ทราบ วิธีการที่เหมาะสม และเหตุใดต้องทําอย่างนั้นหลังจากนั้นใช้
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ระบบ 5W, 1H มาวิเคราะห์หาเหตุผล แล้วพิจารณานําหลักการ E C R S มาใช้เพื่อหากระบวนการ
ปรับปรุงระบบงาน นักปฏิบัติการไคเซ็น ได้เสนอแนวทางที่ส ามารถใช้ปรับปรุงงานได้ โดยการลอง
พยายามคิด ในแง่ของการหยุ ด การลด หรือการเปลี่ ย น โดยที่การหยุด หรือ ลด ได้ แก่ การหยุด
การทํ า งานที่ ไ ม่ จํ า เป็ น ทั้ ง หลาย หยุ ด การทํ า งานที่ ไ ม่ มี ป ระโยชน์ แ ละไม่ มี ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง หลาย
แต่อย่างไรก็ตามมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถทําให้หยุดได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ผู้ปฏิบัติงานอาจต้อง
มุ่งประเด็นไปที่เรื่องการลด เช่น ลดงานที่ไม่มีประโยชน์ งานที่ก่อความรําคาญน่าเบื่อหน่ายให้มาก
ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทํ า ได้ แม้ ว่ า จะไม่ ส ามารถทํ า ให้ ห ยุ ด ได้ ทั้ ง หมด แต่ ก็ เ กิ ด ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เกิ ด ขึ้ น
ส่วนการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของงานนั้นหมายถึง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงงานในบางเรื่องบางอย่าง
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่ งผู้ปฏิบัติงานอาจพิจารณาใช้หลักการ E C R S.เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ
ปรับปรุงระบบงานได้ โดยหลักการดังกล่าวมีองค์ประกอบกล่าวคือ
E = Eliminate หมายถึง การตัดขั้นตอนการทํางานที่ไม่จําเป็นในกระบวนการออกไป
C = Combine หมายถึง การรวมขั้นตอนการทํางานเข้าด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลาหรือ
แรงงานในการทํางาน
R = Rearrange หมายถึง การจัดลําดับงานใหม่ให้เหมาะสม
S = Simplify หมายถึง ปรับปรุงวิธีการทํางาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ทํางานได้ง่ายขึ้นไคเซ็น
(kaizen).เป็นแนวคิดที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคน
ในองค์การทุกคน โดยใช้หลักการวิเคราะห์ 5W 1H และหลักการ ECRS
วิเคราะห์ด้วยคาถาม 5W 1H
What ทําอะไร มีวิธีอื่นไหม
When ทําเมื่อไร ทําอย่างอื่นได้ไหม
Where ทําที่ไหน ย้ายที่ได้ไหม
Who ใครทํา เปลี่ยนเป็นคนอื่นทําได้ไหม
Why ถ้าซ้ําหาเหตุที่ทํา ไม่ทําได้ไหม

ใช้หลักการ ECRS หากระบวนการ
ปรับปรุงระบบงาน
E : ตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออก
C : รวมกระบวนการเข้าด้วยกัน
R : จัดลําดับใหม่ให้เหมาะ
S : ช่วยให้ทํางานได้ง่ายขึ้น

ภาพ 5 แสดงระบบคําถาม 5W 1H เพื่อค้นหา E C R S
ที่มา: (พนัดดา หวานเพ็ชร, 2555, หน้า 8)
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2.1.12 ความสูญเปล่า (MUDA)
เกียรติขจร โฆมานะสิน (2551, หน้า 55) ได้กล่าวว่าการกําจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกําไร และผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจในที่สุดในขณะเดียวกันก็ให้
ความสําคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพควบคู่กันไปด้วย
ลัคนา กรีนกิจจาพร (2555, หน้า 18) ได้กล่าวว่า.การกําจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต .
เป็นเทคนิคที่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ต้นทุนของระบบการดําเนินงานลดลง.ที่นําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
และเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีหลักการ
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แนวคิดทําให้ต้องมีการวิเคราะห์ความสูญเปล่า หรือสิ่งที่ไม่มีคุณค่าไม่ได้สร้างงานที่เรียกว่า
มุดะ (wastes /.non value added) ซึ่งการระบุความสูญเปล่าเป็นขั้นตอนที่ส่งเสริมในการสร้างกระแส
ธารคุณค่าให้เกิดขึ้น และการดําเนินกิจกรรมงานไปได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงเหลือแต่ส่วนที่มีคุณค่า
โดยสามารถระบุคุณค่าในการบริการ.และความสูญเปล่ามีมากมายหลายชนิดในกระบวนการการมุ่ง
กําจัดความสูญเปล่าเป็นการจัดการที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรทราบชนิดสาเหตุ
และระดับความสูญเปล่าเพื่อการจัดการกับความสูญเปล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสูญเสีย.7.ประการไว้ว่าเป็นความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิต ซึ่งทําให้ต้นทุน
การผลิ ตสู งเกิน กว่าที่ควรจะเป็ น ทําให้ เกิดการล่าช้าในการผลิ ตผู้ ปฏิบัติงานต้องเสี ยเวลาในการ
แก้ปัญหาแทนที่จะสามารถใช้ช่วงเวลานั้นในการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ หรือคิดสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น จึงจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่ามีความสูญเปล่าใดบ้างอยู่ในกระบวนการและ
จะทําอย่างไรเพื่อที่จะขจัดความสูญเสียนั้นให้หมดไป
1) ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป.ความพยายามในการใช้เครื่องจักรและ
พนักงานในการผลิตให้มากที่สุด โดยไม่คํานึงถึงความสามารถในการรับงานต่อ จะทําให้ผลเสียตามมา
คือ เมื่อแต่ละสถานีงานที่จําเป็นต้องทํางานต่อเนื่องกัน ไม่สามารถผลิตงานได้อย่างสมดุลจะเกิดงาน
ที่ต้องรอการผลิ ต (งานระหว่างกระบวนการผลิ ต ).ยิ่งการผลิ ตมากเท่าใดก็จะยิ่งเพิ่มงานระหว่าง
กระบวนการผลิตกอง ทําให้เกิดการรอคอยมากขึ้น.ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
(1) ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตมากเกินไป
ก..เกิดความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บทําให้สูญเสียพื้นที่ทํางานส่วนหนึ่ง
ไปทําให้ ก ารขนย้ า ยขนส่ งทํ าได้ลํ าบาก.การควบคุมเครื่องจัก ร และการซ่อมแซมทําได้ ไม่ส ะดวก
เมื่อมีงานระหว่างกระบวนการผลิ ต มากจนไม่สามารถเก็บไว้ในบริเวณทํางานแล้ว จะต้องหาพื้นที่
เพื่อเก็บงานระหว่างกระบวนการผลิตชั่วคราว ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่อย่างไม่คุ้มค่าและต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ข..ความไม่ปลอดภัยในการทํางานหากการจัดเก็บระหว่างกระบวนการผลิต
ไม่เป็นระเบียบหรือไม่มั่นคงพอก็อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้สร้างความเสียหายให้กับทั้งคนและทรัพย์สิน
ค. เกิดการขนย้ายไปเก็บชั่วคราวเมื่อใช้ไม่หมด หรือมีการเปลี่ยนคําสั่งผลิตทํา
ให้เสีย แรงงาน เวลา และเครื่องจักรในการขนย้ายโดยที่ไม่ก่อมูลค่าเพิ่มต่องานนั้นเลย
ง..ของเสียจากกระบวนการก่อนหน้าไม่ได้รับการแก้ไขทันที .เพราะค้างอยู่ใน
งานระหว่างกระบวนการผลิต การที่เราทําการผลิตแต่ละครั้งในปริมาณมากๆ กว่าจะถึงกระบวนการ
ผลิตถัดไปหรือถูกตรวจสอบ ซึ่งในช่วงเวลานั้นเครื่องจักรเดิมก็จะผลิตชิ้นงานเสียเพิ่มขึ้นอีกจนกว่าจะ
มี ก ารพบของเสี ย ที่ อ ยู่ ใ นงานระหว่ า งกระบวนการผลิ ต และมี ก ารรายงานกลั บ มาเพื่ อ การแก้ ไ ข
ซึ่งการผลิตของเสียจะเป็นการเสียทั้งเวลา วัตถุดิบ แรงงาน พลังงานโดยเปล่าประโยชน์
จ. ต้นทุนวัสดุ แรงงาน ค่าโสหุ้ยที่ใช้ไปแล้วในการผลิตจม
ฉ. ปิดบังปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต .เช่น.ใช้เวลานานในการปรับแต่ง
เครื่องจักรหรือเครื่องจักรเสีย .เพราะเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นก็ยังไม่เห็นผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลิ ต มากนั ก เนื่ อ งจากมี ง านระหว่ า งกระบวนการผลิ ต สํ า รองไว้ ม าก.จึ ง เป็ น การใช้ เ ครื่ อ งจั ก ร
อย่ างไม่ คุ้ม ค่า และต้ องเสี ย ค่ าใช้จ่ ายมากเกิน ความจํา เป็ น .เช่ น ค่า ใช้ จ่า ย.และเวลาที่ ต้อ งเสี ย ไป
ในการซ่อมเครื่องจักร
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ช..ใช้เวลาในการผลิตนาน.เพราะเมื่อทําการผลิตแต่ละครั้งในปริมาณมาก
ซึ่งบางครั้งสินค้าที่ลูกค้าไม่ต้องการจึงทําให้ลูกค้าได้รับสินค้าช้า และอาจทําให้ลูกค้าไม่พอใจ
(2) แนวทางในการปรับปรุง
ก..กําจัดจุดคอขวดโดยการศึกษาเวลาการทํางานของแต่ละขั้นตอนในการผลิต
ว่าทํางานสมดุลกันหรือไม่หากพบว่าขั้นตอนใดมีกําลังการผลิตต่ํากว่าขั้นตอนอื่นๆ ให้ทําการจัดการ
แก้ไข
ข..ผลิ ตแต่ล ะชิ้นงานที่ต้องการในปริมาณที่ต้องการเท่านั้นซึ่งจะทําให้งาน
ระหว่างกระบวนการผลิตลดลงได้
ค. พนักงานต้องดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หากเครื่ อ งจั ก รของเรามี ส ภาพทรุ ด โทรมต้ อ งซ่ อ มแซมบ่ อ ยนอกจากจะเสี ย เงิ น และเวลา
ในการซ่อมแซมแล้วยังทําให้เราผลิตของได้ล่าช้าไม่ทันความต้องการของลูกค้าหรือสินค้าที่ผลิตออกมา
มีคุณภาพต่ํา
ง..กําหนดการผลิตในแต่ละ lot ให้น้อยลง
จ..ลดเวลาตั้ งเครื่ อ งโดยปรับ ปรุ ง วิธี ก ารทํา งานและจั ด ลํ า ดั บขั้ นตอนการ
ทํางาน ให้เหมาะสม จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อลดเวลาในการหาสิ่งของ
ฉ..ฝึกพนักงานให้มีทักษะหลายอย่างในการปฏิบัติงานเพื่อให้ ทํางานได้หลาย
หน้าทีเ่ มื่อมีการเร่งด่วนก็สามารถย้ายไปช่วยสถานีอื่นอันจะทําให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและลด
ปัญหาการผลิตที่ไม่เหมาะสมลงได้
2) ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จํา เป็นแนวคิดเดิมคิดว่าการเก็บ
วัสดุคงคลังเพื่อเป็นการประกันว่ามีวัสดุสําหรับการผลิตเพียงพออยู่ตลอดเวลาและได้ส่วนลดด้านราคา
แต่ความจริงแล้วก่อให้เกิดความสูญเสียตามมา.ได้แก่
(1) ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเก็บวัสดุที่ไม่จําเป็น
ก. ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาวัสดุคงคลัง .แทนที่จะใช้พื้นที่ส่วนนี้ไปในการ
ผลิตเพื่อให้ได้สินค้าออกมา
ข..ต้นทุนวัสดุจมยิ่งระยะเวลาที่วัสดุอยู่ในโรงงานนานมากเท่าไรต้องเสียดอกเบี้ย
เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
ค.วั ส ดุ เ กิ ด การเสื่ อ มคุ ณภาพถ้ าขาดการจั ดเก็ บแบบเข้ า ก่ อ น ออกก่ อน
(first-in-first-out)
ง..เกิดความซ้ําซ้ อนในการสั่ ง ซื้อถ้ าควบคุมปริมาณและตํา แหน่ งที่จั ดเก็ บ
ไม่ถูกต้อง
จ..ต้องการแรงงานในการจัดการเป็นจํานวนมาก เพื่อทําการควบคุมการรับจ่ายตลอด
จนดูแลรักษา
ฉ..เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งผลิตก็จะเกิดวัสดุตกค้างอยู่ในคลังเป็นจํานวน
มากโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะมีความต้องการอีกเมื่อไร
(2) แนวทางในการปรับปรุง
ก. กําหนดจุดต่ําสุดและสูงสุดในการจัดเก็บวัสดุแต่ละชนิด
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ข. ใช้การควบคุมด้วยการมองเห็น .(visual.control).เพื่อช่วยในการจัดเก็บ
และหยิบใช้ เช่น สี แผ่นปูาย เป็นต้น
ค. การควบคุมปริมาณการสั่งซื้อจากอัตราการใช้ด้วยระบบที่ง่ายที่สุด
ง. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บให้มีลักษณะเข้าก่อนออกก่อน (first in first out)
3) ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง.
การขนส่ง .หมายถึง กิจกรรมที่ทําให้ วัสดุต่างๆ ภายในโรงงานเกิดการเคลื่อนย้าย
เปลี่ ย นแปลงสถานที่ . เพื่อให้ ส ามารถดําเนินการผลิ ตไปได้อย่ างต่อเนื่อง.ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขนส่ ง
ที่เกิดภายนอกโรงงานบ่อยครั้งที่พบว่าหากเราไม่การควบคุมการขนส่งก็จะเกิดสูญเสียขึ้น เช่นการขนย้าย
ซ้ําซ้อน.หรือใช้เส้นทางการขนส่งที่ไม่เหมาะสม.ซึ่งยิ่งจะทําให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นไปอีก
(1) ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง
ก. เกิดต้นทุนการขนส่ง เช่น แรงงานคน พลังงาน
ข. วัสดุเสียหายจากการตกหล่น
ค. วัสดุเกิดการสูญหายและตกหล่นไประหว่างทางที่ทําการขนส่ง
ง. อุบัติเหตุ
ค. สูญเสียเวลาในการผลิต ถ้าการขนส่งไม่ทันต่อการผลิตพนักงานในหน่วยงานนั้น
ก็จะต้องเสียเวลารอคอยโดยที่ไม่ได้สร้างงานให้เกิดขึ้น ซึ่งทําให้ผลงานออกมาล่าช้า
(2) แนวทางการปรับปรุง
ก. วางผังเครื่องจักรให้ใกล้
ข. พยายามลดการขนส่งที่ซ้ําซ้อนกัน
ค. ใช้อุปกรณ์ในการขนถ่ายที่เหมาะสม
4) ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย/ แก้ไขงานเสีย
(1) ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตของเสีย
ก. ต้นทุนสูญไปโดยเปล่าประโยชน์
ข. เสียเวลาที่ควรจะใช้ในการผลิตสินค้าดีไป หรือใช้เวลาไม่คุ้มค่า และใช้
เวลานาน กว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ครบตามจํานวนที่ต้องการ
ค. ต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิต ในกรณีที่เกิดของเสียขึ้นมากกว่ าปริมาณที่
เผื่อไว้ทําให้กําหนดการผลิตสินค้าอื่นต้องเลื่อนออกไปส่งผลกระทบทําให้ลูกค้าได้สินค้าไม่ตรงตาม
กําหนด
ง. เกิดการทํางานซ้ําเพื่อแก้ไขงานต้องใช้แรงงานในการแยกของดี/เสีย ออกจากกัน
ตลอดจนการผลิตสินค้านั้นใหม่
จ. สัมพันธภาพระหว่างแผนกไม่ดีเนื่องจากได้รับชิ้นงานเสีย หรือโยนความผิด
ฉ. สิ้นเปลืองสถานที่ในการจัดเก็บ และกําจัดของเสียวิธีที่เราใช้ในการค้นหา
ของเสียหรือปรับปรุงคุณภาพคือวิธีการตรวจสอบแต่วิธีนี้ไม่สามารถขจัดสาเหตุของการผลิตของเสีย
ได้เพียงแต่เป็นขั้นตอนในการเลือกของเสียออกจากกระบวนการเท่านั้น ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิต
ของเสียก็ยังคงอยู่ และหากตรวจสอบไม่รัดกุมพอ ก็อาจมีของเสียหลุดรอดไปถึงมือลูกค้า .ซึ่งจะทําให้
เกิดปัญหาตามมา
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(2) แนวทางการปรับปรุง
ก. มีมาตรฐานของงาน.วัสดุที่ถูกต้อง
ข. พนักงานต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานตั้งแต่แรก
ค..อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนด
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ง..ดั ดแปลงอุ ปกรณ์ใ ห้ ส ามารถปู องกั นความผิ ดพลาดจากการทํา งานเช่ น
การดัดแปลงอุปกรณ์ให้ไม่สามารถใช้งานได้ หากชิ้นงานไม่สมบูรณ์
จ. ตั้งเปูาหมายให้ผลิตของเสียเป็นศูนย์
ฉ. ให้มีการตอบสนองข้อมูลทางด้านคุณภาพอย่างรวดเร็ว ยิ่งเราสามารถทราบถึง
สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการได้เร็วมากเท่าไร การแก้ไขก็จะง่ายขึ้นเท่านั้นและยังช่วยลดปริมาณ
การผลิตของเสียในลักษณะซ้ําๆ กันให้น้อยลงด้วย
ช. ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและการผลิต
ซ. บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี
5) ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิผลเราสามารถปรับปรุงหรือ
แก้ไขกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้นได้อีกมากมาย แต่บางครั้งความเคยชินกับกระบวนการผลิตที่เป็นอยู่
ทําให้เรามองข้ามความบกพร่องความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการ.ซึ่งทําให้เราพลาดโอกาสในการ
ปรับปรุงไปอย่างน่าเสียดาย
(1) ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิผล
ก. เกิดต้นทุนที่ไม่จําเป็น
ข. เสียเวลาในการเตรียมและการผลิตที่ไม่จําเป็น
ค. มีงานระหว่างกระบวนการผลิตมาก
ง. สูญเสียพื้นที่ในการทํางาน ความคล่องตัวในการทํางานลดน้อยลง
(2) แนวทางการปรับปรุง
ก. ปรั บปรุงการออกแบบผลิ ตภัณฑ์และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อให้ ง่าย
ต่อการผลิตและการใช้งาน
ข. วิเคราะห์การทํางานเพื่อแบ่งประเภทขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการว่าจัด
อยู่ในงานประเภทใดใน 5 ประเภท ได้แก่ การปฏิบัติงาน การขนย้าย การเก็บ การตรวจเช็คการล่าช้า
จากนั้นจึงศึกษาเฉพาะขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม เพื่อหาวิธีปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป
ค. ใช้หลักการ 5 W 1 H คือ การถามเพื่อวิเคราะห์ความจําเป็นของแต่ละขั้นตอน
ในกระบวนการผลิต.ซึ่งประกอบด้วยคําถามหลัก.6.คําถามคือ What? ทําอะไร ? ทําไมต้องทํา ?
ทําอย่างอื่นได้ไหม? When? Where? Who? How? ทําอย่างไร? ทําไมต้องทําอย่างนั้น? ทําวิธีอื่นได้
หรือไม่? Why?
ง. ใช้หลักการ ECRS ในการปรับปรุงงาน
E = Eliminate (การแยกงาน)
C = Combine (การรวมเข้าด้วยกัน)
R = Re-arrange (การเตรียมการ)
S = Simplify (การทําให้ง่าย)
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จ. ลด Set-up time ของเครื่องจักรให้ใช้เวลาน้อยที่สุด
6) ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย.ในกระบวนการผลิตจะประกอบด้วยขั้นตอน
งานหลายๆ.ขั้นตอน.หากไม่มีการจัดการและควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการทํางานที่ดีพอก็จะทําให้
กระบวนการผลิ ต ขาดสมดุ ล ไป ซึ่ ง จะทํ า ให้ เ กิ ด การรอคอยส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต เป็ น ไปอย่ า งล่ า ช้ า
การส่งมอบสินค้าไม่ทันกําหนด
(1) ปัญหาที่เกิดจากการรอคอย
ก. เสียเวลา
ข. เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส
ค. ขวัญและกําลังใจต่ําเพราะเกิดความไม่แน่นอนในกระบวนการผลิตทําให้
พนักงานไม่ทราบถึงแผนงานและเปูาหมายในการปฏิบัติงาน
(2) แนวทางการปรับปรุง
ก. วางแผนการผลิต
ข. บํารุงรักษาเครื่องจักร
ค. ลดเวลาการตั้งเครื่องจักร
ง. จัดสรรงานให้มีความสมดุลในแต่ละขั้นตอนงาน
จ. ฝึกให้พนักงานมีทักษะหลายด้าน
7) ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวด้วยท่าทางที่ไม่เหมาะสม
หรือการทํางานกับเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่มีขนาด น้ําหนัก หรือสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมกับร่างกาย
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานานๆ ก็จะทําให้เกิดความเมื่อยล้าต่อร่างกาย และยังทําให้เกิดความล่าช้า
ในการทํางานอีกด้วย
(1) ปัญหาจากการเคลื่อนไหว
ก..เกิดระยะทางในการเคลื่อนที่ .ต้องใช้เวลาในการหยิบงานที่วางอยู่ไกลตัว
ทําให้สูญเสียเวลาในการผลิตพนักงานเกิดความเมื่อยล้าประสิทธิภาพในการทํางานต่ําลง นอกจากนี้ยัง
อาจทําให้ชิ้นงานเสียหายหากเกิดการตกหล่น
ข. เกิดความล้าและความเครียด
ค. อุบัติเหตุ เนื่องจากความระมัดระวังในการทํางานน้อยลง
ง. เสียเวลาและแรงงานในการทํางานที่ไม่จําเป็นเพราะการเคลื่อนไหวที่ใช้
ระยะทางมากเกินความจําเป็น
(2) แนวทางการปรับปรุง
ก. ศึกษาการเคลื่อนที่ ให้เกิดการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด
ข..จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสม เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ เสียง
ที่เหมาะสมต่อการทํางาน
ค. ปรับปรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้มีขนาด ความสูง น้ําหนัก เหมาะสม กับสภาพ
ร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน
ง. ทําอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดชิ้นงานเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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(1) work site control เปูาหมาย คือ สถานที่ทํางานจะต้องอยู่ใสสภาพควบคุมสมดุล
ได้ตลอดเวลา
ก. กําหนดกฎและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ข. สร้างคุณภาพเข้าไปในแต่ละกระบวนการ
ค. เมื่อเปลี่ยนเงื่อนไขต้องตรวจสอบคุณภาพ
ง. หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องรายงานทันที
จ. สะสาง สะดวก เป็นพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยคุณภาพประสิทธิภาพ
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ในการทํางาน

ฉ. ทําให้กฎเรื่องความปลอดภัยถูกต้องและชัดเจน และให้พนักงานรักษากฎ

อย่างเคร่งครัด

ช. การควบคุมดูแลกําลังคน รู้สภาพการมาทํางานในแต่ละวันและ visualize

มห
าว

ว่ามีการขาดคนหรือไม่
(2) การทําให้กระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง (continuous flow) เป็นเครื่องมือ
ที่ทําให้เข้าใจการไหลของงานได้ง่าย และใช้ในการไคเซ็นด้วย เพื่อกําหนดความสูญเปล่าที่มีอยู่ทั้งหมด
เช่น ลด lead time ลด stock และลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
ก. material flow chart (MFC) เป็นเครื่องมือในการเข้าใจการไหลของงาน
ในสภาพปัจจุบัน
ข. เรียงเครื่องจักรตามลําดับการไหลของชิ้นงาน (continuous flow)
ค. การทํา one piece flow คือกระบวนการผลิตที่ไหลชิ้นต่อชิ้น
ง. หลักการรับผิดชอบหลายกระบวนการ (multi process handling)
จ. กระบวนการผลิตสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภทมีความยืดหยุ่นสูง
(3) งานมาตรฐาน (standardized.work) เป็ น งานที่ ทํ า ซ้ํ า ๆ กั น โดยเน้ น การ
เคลื่อนไหวของคนเป็นสิ่งที่กําหนดวิธีการทํางานเพื่อผลิต เพื่อให้ได้เป็นลําดับงานที่มีประสิทธิภาพ
และไม่มีเวลาสูญเปล่าในการทํางานงานมาตรฐานประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ เวลาของลูกค้า
ลําดับการทํางาน และที่วางชิ้นงานชั่วคราวในกระบวนการ
ก. แท็ คท์ ไ ทม์ คือ เวลาทํ างานจํ า นวนชิ้ น งานที่ต้ อ งการต่ อวั น แท็ ค ท์ไ ทม์
(takt time) คือเวลาที่ลูกค้าต้องการชิ้นงาน 1 ชิ้นหรือ 1 ชุดนิยมหน่วยเป็นวินาที

ภาพ 6 หลักการคิดความต้องการซือ้ ชิ้นงานของลูกค้าโต้โยต้า
ที่มา: (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2006, หน้า 38)
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Tack Time = เวลาทํางานใน 1 วัน (เวลาปกติ)
ปริมาณที่ต้องการใน 1 วัน
1 วันเราทํางาน 8 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 60 นาที ถ้าต้องการทราบเวลาเป็นนาที 8 ชั่วโมงคูณ 60 เท่ากับ
480 นาที ใน 8 ชั่ว โมงเราทํางาน 480 นาที หั กเวลาพัก 30 นาทีจะเหลื อเวลาที่เราทํางานจริ ง
450 นาที
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ตัวอย่างการคานวณ : จํานวนที่ต้องการใน 1 เดือน 18,800 ชิ้นวันทํางาน 20 วัน
จํานวนที่ต้องผลิตต่อวัน = 18,800 ชิ้น
20 วัน
จํานวนที่ต้องผลิตต่อวัน = 940 ชิ้น/วัน
เวลาทํางาน 8 ชั่วโมงหักเวลาพักเหลือ 450 นาทีคิดเป็นวินาที (450 * 60 ) = 27,000 วินาที
Takt Time = 27,000 วินาที
940 ชิ้น
ความต้องการของลูกค้า (Takt Time) = 28.72 วินาที/ชิ้น
ข. ลําดับการทํางาน คือลําดับงานที่พนักงานต้องทําตามขั้นตอนที่กําหนด
ค. สต็อกมาตรฐานในกระบวนการ คือจํานวนชิ้นงานที่ถูกกําหนดไว้เพื่อไม่ให้เกิด
การหยุดนิ่งของกระบวนการ
ตารางประสิทธิภาพของกระบวนการ (production.capacity.sheet) คือ เอกสารที่แสดง
ความสามารถในการแปรรูปและเวลาในการแปรรูปแต่ละกระบวนการ
ตารางงานมาตรฐานผสม (standardized.work.combination.table) คือ เป็นการกําหนด
ลําดับขั้นตอนการทํางานของพนักงาน โดยกําหนดจากแผนภาพงานมาตรฐาน

ภาพ 7 ตารางงานมาตรฐานผสม
ที่มา: (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2545)

เนื้อหาของงาน บันทึกแรกและงานสุดท้ายของตารางงานมาตรฐานผสมลําดับการทํางาน
ทําการใส่หมายเลขตามลําดับการทํางานที่แสดงอยู่ ใน lay.out ของเครื่องจักร และตารางงานมาตรฐาน
ผสมแล้วเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทึบให้เชื่อมงานสุดท้ายไปยังงานแรกด้วยเส้นประการตรวจสอบคุณภาพ
สําหรับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ต้องตรวจสอบคุณภาพให้ใส่สัญลักษณ์รูปข้าวหลามตัดเข้าไประวัง
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ความปลอดภัย สําหรับเตรื่องจั กรที่ต้องระวังความปลอดภัยให้ ใส่สัญลักษณ์ความปลอดภัยเข้าไป
แผนภาพงานมาตรฐาน (standdardized work chart)

ภาพ 8 แผนภาพงานมาตรฐาน
ที่มา: (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2545)
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กําหนดลําดับการทํางาน
ลากเส้นแดงแสดงเวลาแทคท์ไทม์ (takt time) ลงไปในแกนเวลาทํางาน
กําหนดขอบเขตกระบวนการของพนักงาน 1 คน
กํ า หนดงานของพนั ก งาน 1 คนไล่ ต ามลํ า ดั บ โดยใช้ ต ารางประสิ ท ธิ ภ าพของแต่ ล ะ
กระบวนการ
บันทึกเนื้อหาของงานมือทีละบรรทัด บันทึกเวลา แล้วกําหนดงานแรกสุดแล้วเขียนเวลางาน
มือและเวลาส่งอัตโนมัติมากกว่าแทคท์ไทม์ (takt time) ให้ลากเส้นในส่วนที่เหลือจากจุดเริ่มต้น
กําหนดงานตั้งแต่ลําดับที่ 2 เป็นต้นไป เวลาที่มีการเปลี่ยนงานแล้วต้องมีการเดินให้แสดง
ด้วยเส้นประตารางประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการ

ภาพ 9 ตารางประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการ
ทีม่ า: (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2545)
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ลําดับกระบวนการ เหมือนกับหมายเลขลําดับของกระบวนการผลิต
เวลามาตรฐาน เวลางานมือจับเวลาที่พนักงานมือในกระบวนการไม่รวมเวลาเดินสําหรับ
เวลาของเครื่องจักรที่เป็นอัตโนมัติที่จับเวลาได้ลงบรรทึก เวลาสําเร็จ เวลามือบวกกับเวลาเครื่องจักร
อัตโนมัติ
ประสิทธิภาพของเครื่องในการแปรรูป = เวลาทํางานต่อ 1 วันเป็นวินนาที (2,7000)
(เวลาสําเร็จต่อ 1 ชิ้น) +(เวลาเปลี่ยนอุปกรณ์ใบมีดต่อ 1 ชิ้น)
ตารางประสิ ท ธิ ภ าพของแต่ ล ะกระบวนการ เป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให้ รู้ ค วามสามารถ
ของแต่ละกระบวนการ
ตารางงานมาตรฐานผสม เป็นเครื่องมือแสดงถึงการทํางานว่าพนักงานได้ทํางานใกล้เคียงกับ
ความต้องการของลูกค้า ที่กําหนดไว้หรือไม่ แผนภาพงานมาตรฐานเป็นเครื่องมือแสดงถึงการทํางาน
และการเคลื่ อ นไหวของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านการปรั บ ปรุ ง งานมาตรฐานต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง งานด้ า นต่ า ง
ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานด้วย การที่เป็นตัวชี่วัดงานที่มี
ประสิทธิภาพได้นั้นต้องใช้เวลาเป็นตัวกําหนด และจํานวนคนน้อยสุดเท่าที่จะทําได้
ตารางประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการ เป็นเครื่องมือเพื่อให้รู้ความสามารถของแต่ละ
กระบวนการ
ตารางงานมาตรฐานผสม เป็นเครื่องมือแสดงถึงการทํางานว่าพนักงานได้ทํางานใกล้เคียง
กับความต้องการของลูกค้าที่กําหนดไว้หรือไม่
แผนภาพงานมาตรฐานเป็นเครื่องมือแสดงถึงการทํางานและการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงาน
การปรับ ปรุงงานมาตรฐานต้องคํานึงถึงงานด้านต่างๆ.ความปลอดภัย ประสิ ทธิภ าพการทํางานที่
เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานด้วย การที่เป็นตัวชี่วัดงานที่มีประสิทธิภาพได้นั้นต้องใช้เวลาเป็นตัวกําหนด
และจํานวนคนน้อยสุดเท่าที่จะทําได้
2.1.13 หลักการ 5 ส
กรรณิการ์ สุ ขสม (2554, หน้า 12) ได้กล่ าวเกี่ยวกับ 5 ส ว่าเป็นกิจกรรมที่ เป็นระบบ
พื้นฐานของกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมเรื่องความสะอาด ความมีระเบียบวินัย สร้างนิสัยรักความสะอาด
ในการทํางานในหน่วยงานของตน โดยทุกคนมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ ส่งเสริม
ความสําเร็จขององค์การ ให้ได้ตามเปูาหมายที่กําหนดได้
กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทํางาน
ให้เกิดบรรยากาศที่น่าทํางาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสถานที่ทํางานถูกสุขลักษณะทําให้พนักงาน
สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน
กิจกรรม 5 ส เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพเป็นกิจกรรม
ที่ทําแล้วเห็นผลเร็ว และชัดเจนนอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส จะเป็นพื้นฐานในการนําวิธีการบริหารใหม่ๆ
กิจกรรม 5 ส เป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ทํา งานก่อให้เกิดสภาพการทํางานที่ดี ปลอดภัย
มีระเบียบนําไปสู่การเพิ่มผลผลิตมีดังต่อไปนี้
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สะสาง (SERI) คือ การแยกของทีต่ ้องการออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกไป
สะดวก (SEITON).คือ.การจัดวางสิ่งของต่างๆ.ในที่ทํางานให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก
สะอาด (SEISO) คือ การทําความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และในทีท่ ํางาน
สุขลักษณะ (SEIKETSU) คือ.สภาพหมดจด.สะอาดตา.ถูกสุขลักษณะ.และรักษาสภาพดี
สร้างนิสัย (SHITSUKE).คือ.การอบรม.สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย
จุดประสงค์ในการทา 5 ส
การทํา.5.ส ไม่ได้ทําขึ้นเพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นแต่ยังทําเพื่อการปรับปรุง
การเพิ่มผลผลิต โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เช่น
1) ด้านคุณภาพการทํา 5 ส ทําให้ชิ้นงานเครื่องจักรมีคุณภาพไม่มีของเสียที่เกิดจาก
การจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง เครื่องจักรอุปกรณ์ได้รับการดูแลบํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอ
2) ความปลอดภัย ในการทํา 5 ส ทําให้เกิดความปลอดภัยในสถานที่ทํางานเพราะ
ไม่มีสิ่งที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พื้นที่ทํางาน สะอาด เป็นระเบียบ
3) ประสิทธิภาพ การทํา 5 ส ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานเพราะดูไม่แออัด
วุ่นวายการจัดวางสิ่งของก็มีการจัดทําอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายแก่การค้นหา รวดเร็ว ถูกต้องทําให้
พนั กงานมีกําลังใจในการทํางานมาตรฐานกําหนดที่ชัดเจน เพื่อที่ ไม่ให้เป็น ปั ญหาเดิมกลั บคืนมาเมื่อ
หน่วยงานจะเริ่มต้น นํากิจกรรม 5 ส มาใช้สิ่งแรกที่จะต้องดําเนินการคือ การทําความเข้าใจกับผู้บริหาร
ระดับสูง และจัดเตรียมแผนการดําเนินกิจกรรมซึ่งสามารถดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(1).สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูง โดยเชิญผู้รู้จากหน่วยงานภายนอกอาจ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง 5 ส หรือ 5 S facilitators (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม.5 ส) ของหน่วยงานที่ดําเนิน
(2).การกํ า หนดนโยบายการดํ า เนิ น กิ จกรรม.5.ส.โดยผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด.และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานดําเนิน กิจกรรม 5 ส ในระยะแรกบางหน่วยงานอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา
เพื่อช่วยในการดําเนินกิจกรรม
(3) กําหนดแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส
(4) ประกาศนโยบายให้ทุกคนทราบอย่างเป็นทางการ
(5) อบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับล่างสุด
ทั้งหน่วยงาน บางหน่วยงานอาจจําเป็นต้องอบรมผู้รับเหมาช่วงที่ทํางานในหน่วยงานด้วย
(6).อมรมคณะทํางานที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้สามารถส่งเสริม .สนับสนุน.และ
ผลักดันให้กิจกรรม.5.ส.ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง
(7).ผู้ บ ริ ห ารระดั บสู ง มีส่ ว นเยี่ ย มชมหน่ ว ยงานที่ได้ดํา เนินกิจ กรรม.5.ส.อย่า ง
ต่อเนื่องขั้นเริ่มดําเนินการ
จัดกิจกรรมวันทําความสะอาดใหญ่ (big cleaning day) ถือเป็นวันเริ่มต้นของการดําเนิน
กิจกรรมบางหน่วยงานถือเป็ นวันประกาศ นโยบายบางหน่วยงานจัดกิจกรรมนี้ทันที่หลั งประกาศ
นโยบายที่สํ าคัญคือ ผู้ บ ริห ารสู งสุ ดของหน่วยงานต้องเป็นผู้มีส่ วนร่วมในวันนั้น .เพื่อแสดงออกถึง
การสื่อสารพูดถึง .(commitment).การจัดกิจกรรมวันทําความสะอาดใหญ่นี้มีความสําคัญและต้อง
เตรียมการอยางละเอียดรอบคอบมีการประชุมเตรียมการต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
หลังจากวันทําความสะอาดใหญ่แล้วก็จะเริ่มดําเนินกิจกรรม.3 ส. สะสาง .สะอาด. สะดวก .
โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบเกณฑ์ การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะเป็นผู้กําหนด
ที่สําคัญคือต้องรวมพื้นที่เป็นส่วนรวม.เช่น.ทางเดิน.บันได.สนามหญ้า.ห้องน้ํา.โดยสรุปทุกพื้นที่ต้องมี
ผู้รับผิดชอบ.ทุกพื้นที่จะต้องกําหนดแผนปฏิบัติการหัวข้อต่างๆ ที่ควรมีอยู่ในการดําเนินงาน ดังนี้
1).รายละเอียดกิจกรรม เป็นการกําหนดกิจกรรมในเรื่อง 5 ส ของพื้นที่ว่ามีอะไรบ้าง
ตามการดําเนินกิจกรรม 5 ส
2).ระยะเวลาดําเนินการจะต้องกําหนดให้ชัดเจนว่า ช่วงใดจะทําอะไรใช้เวลาเท่าใดในการ
ดําเนินงานและระยะเวลาสิ้นสุดของแผนเมื่อใด เช่น แผน 1 ปี แผน 2 ปี
3).ผู้รับผิดชอบในแผนควรกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อไว้ด้วย ซึ่งผู้รับผิดชอบ
อาจจะเป็นบุคคล หรือหน่วยงานก็ได้
4) แผนที่ดีควรจะระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนใช้งบประมาณเท่าใด 5 วัน ที่จัดทําแผน
เพื่อให้ทราบว่าแผนการดําเนินการนั้นทําไว้ตั้งแต่เมื่อใด ทั้งนี้การดําเนินกิจกรรม 5 ส มิใช่อยู่แค่ 1 ปี
หรื อ 2 ปี เท่า นั้ น แต่ต้อ งปฏิบั ติอย่ างต่ อเนื่ องจนเป็น นิสั ย ไม่มี ที่สิ้ น สุ ดและมีค วามก้าวหน้า ยิ้งขึ้ น
มีมาตรฐานที่สูงขึ้น อันเป็นไปตามหลักการของการเพิ่มผลผลิตคือวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานและวันพรุ่งนี้
ต้องดีกว่าวันนี้
5) มีการประชุมของสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่อย่างสม่ําเสมอเพื่อให้แผนปฏิบัติการที่ร่วมกัน
6) ทุกคนในพื้นที่ต้องทํา.3 ส.แรกในพื้นที่รับผิดชอบรายละเอียดของการทํากิจกรรม
7) จัดให้มีการประเมินความคืบหน้าของการดําเนินกิจกรรม โดยคณะกรรมการ 5 ส
และที่ปรึ กษาหรืออาจจะกําหนดให้ มีการตรวจติดตามภายในพื้นที่ด้วยการตรวจเป็นการประเมิน
ความคืบหน้าของการดําเนินกิจกรรมคณะกรรมการจะต้องได้รับการอบรมเทคนิควิธีการพร้อมเกณฑ์
การประเมินด้วย การประเมินมีอยู่ 2 ส่วนคือ
ส่วนที่.1.คือการให้คะแนนระดับผลการดําเนินกิจกรรม ตามรายละเอียดที่กําหนดในแบบประเมิน
เช่นระดับของความสะอาด การสะสาง หรือการจัดสะดวกตลอดจนเรื่องของความร่วมมือร่วมใจ เป็นต้น
ส่วนที่.2.คือ.ข้อเสนอแนะของกรรมการ.ซึ่งพื้นที่จะต้องนําไปปรับปรุง .หรือข้อดีเด่นที่พบ
ซึ่งสามารถนําไปเป็นตัวอย่าง หรือกําหนดเป็น มาตรฐานต่อไปควรจัดให้มีการปรับปรุง .หรือแจ้งผล
การดําเนินการดําเนินกิจกรรมให้ทุกคนรับทราบ
สําหรับหน่วยงานใหญ่ในขั้นตอนดําเนินการนี้อาจจัดทําพื้นที่ตัวอย่าง (model area) เพื่อเป็น
แบบอย่างแก่ฝุายหรือแผนกอื่นๆ ต่อไปโดยพื้นที่ ตัวอย่างนี้จะต้องมีการจัดตู้เอกสารแฟูมลิ้นชักโต๊ะ
ทํางานตามหลักการ 5 ส และเครื่องมืออุปกรณ์สะอาด (มีแผนหรือมาตรฐานการทําความสะอาดประจําวัน
ประจําสัปดาห์ ประจําเดือน เป็นต้น).ระหว่างการดําเนินกิจกรรมทั้งในพื้นที่ตัวอย่าง.และพื้นที่อื่นๆ
จําเป็ นที่เจ้าหน้าที่ ส่งเสริม กิจกรรม 5.ส หรือ 5.S..facilitator.จะต้องช่วยประสานงาน.ติดตามผลักดัน
และช่ว ยเหลื อสมาชิกในพื้น ที่น อกจากนั้น ยังต้องรายงานความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคให้ แก่
ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบ.ซึง่ เป็นหนึ่งในกรรมการของคณะกรรมการ.5.ส.ของหน่วยงานด้วย
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การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
เรามักจะได้ยินคําพูดที่ว่า “กิจกรรม 5 ส นั้นทุกคนต้องปฏิบัติตาม” หมายความว่ากิจกรรม
5 ส เป็นกิจกรรมที่ทุกคนต้องทํา ถ้ามีคนใดคนหนึ่งเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามก็จะเกิดความเสียหายทั้งกลุ่ม
ยกตัวอย่าง เช่น กลุ่ม 5 ส พื้นที่ที่หนึ่งมี 9 คน สมาชิกมี 8 คน ช่วยกันทํากิจกรรม 5 ส อย่างดีมีการจัดเก็บ
ระบบเอกสารอย่างถูกต้อง เป็ นระเบียบมีบัญชีคุมเอกสารเมื่อสมาชิกนําไปใช้ก็นํามาเก็บไว้ที่เดิม
แต่มีสมาชิกอยู่ 1 คนไม่สนใจหยิบมาใช้แล้วก็นําไปซุกไว้ตู้ใดก็ได้ตามใจตนเองระบบการจัดการเอกสาร
นั้นก็ไม่ประสบผลตามที่ได้คาดหวัง ในที่สุดคนอื่นมาก็หาไม่เจอเช่นนี้เป็นต้น ดังนั้นการนํา กิจกรรม 5 ส
มาใช้ใ นหน่ ว ยงานจํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารรณรงค์ ส่ งเสริม เพื่อ กระตุ้ น ให้ ทุ กคนเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง นั้ น
การส่งเสริมกิจกรรม 5 ส จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่องหนึ่งในการดําเนินกิจกรรม 5 ส เป็นไปด้วยความ
พร้ อ มเพรี ย งต่ อ เนื่ อ ง และพั ฒ นายกระดั บ ความเป็ น ระเบี ย บเรีย บร้ อ ยในสถานที่ ทํ า งานให้ เ ป็ น
หน่วยงานชั้นหนึ่งจําเป็นต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆ
เครื่องมือส่งเสริมกิจกรรม 5 ส
เครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการดําเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเป็นการรณรงค์
และกระตุ้นให้พนักงานมี่ส่วนร่วมตัวอย่าง คือ
1) โปสเตอร์ 5 ส (5 S posters) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเพื่อกระตุ้นเตือนให้
พนักงาน ร่วมมือดําเนินกิจกรรม 5 ส อาจให้พนักงานคิดทํากันเอง หรือแข่งขันการวาดภาพโปสเตอร์
ภายในหน่วยงาน หรือติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เขาทํากันไว้แล้ว เช่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เอามาติดในโรงงานของตน
2) คําขวัญ 5 ส (5 S slogans) อาจจัดให้มีการประกวดคําขวัญ และนําคําขวัญที่ชนะ
มาติดเป็นโปสเตอร์ติดในโรงงานเช่น 5 ส คือปัจจัยสร้างนิสัยใช้พัฒนา หรือ 5 ส ก่อเกิดผลถ้าทุกคนร่วมมือ
3) ข่าว 5 ส (5 S newsletter) เป็นเอกสารเผยแพร่การดําเนินกิจกรรม 5 ส ในหน่วยงาน
ให้พนักงานได้รับ ข่าว ความเคลื่อนไหวภายในและภายนอกรวมทั้งมีสาระเนื้อหาทางวิชาการแทรก
อยู่ด้วยอาจจะมีคอลัมน์ซุบซิบนินทาสังคมชาว 5 ส กระเซ้าเย้าแหย่กระตุ้นให้เกิดการอยากมีส่วนร่วมก็ได้
และข่าว 5 ส (5 S newsletter) นี้จะเป็นสื่อในการประกาศผลการประเมินความคืบหน้าของการดําเนินการ
กิจกรรม 5 ส ในแต่ละช่วงที่ตรวจติดตาม 5 ส ด้วย
4) ให้รางวัลโดยการมอบ 5 ส ดีเด่นให้กับหน่วยงานหรือได้จัดทําเหรียญ 5 ส ติดหน้าอก
เสื้ อ เพื่ อ แสดงผลการทํ า กิ จ กรรมดี เ ด่ น แสดงว่ า ผู้ ติ ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ ช นะเลิ ศ การดํ าเนิ นกิ จกรรม 5 ส
ประจําเดือนของบริษัทก็ได้หลายๆ บริษัทในประเทศไทยก็ได้จัดทํากัน เช่น บริษัท อิเลคโทรเซรามิค
ในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนทําปูายติดเสื้อรูปเหลี่ยม มีคําภาษาญี่ปุนทั้ง 5 ส และชื่อบริษัท
5) จัดทําเสื้อ 5 ส บางหน่วยงานพนักงาน เจ้าหน้าที่จะจัดทําเสื้อ ยืด 5 ส เป็นทีมนัดวัน
ในการทํา 5 ส พร้อมกับสวมเป็นเครื่องแบบ เพื่อเป็นการกระตุ้นโปรโมท (promotion) การทํา 5 ส ของ
หน่วยงานของตน
เครือ่ งมือดําเนินการ
การประกวดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 5 ส กระตุ้นให้พนักงานนําเรื่อง 5 ส มาเขียนเป็นข้อเสนอแนะ
1) วัน 5 ส (เดือนละครั้ง) กําหนดวันที่แน่นอนในการทํา 5 ส เช่นวันที่ 25 ทํา 5 ส เป็นต้น
2) การดูงานด้าน 5 ส นําพนักงานดูงาน 5 ส ในหน่วยงาน ที่ดําเนินกิจกรรม 5 ส ดีเด่นเป็น
ตัวอย่าง เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ปูนซีเมนต์ไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นต้น
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จะทําให้พนักงานเชื่อถือและอยากปฏิบัติ (seeing is believing) อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถ
นําเอาความคิด หรือลอกแบบที่ดีจากหน่วยงานอื่นมาปรับให้เหมาะกับหน่วยงานต่อไป
3) การบันทึกภาพ ควรทําเป็นประจําอาจจะทุก.3.เดือน.ทั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงความ
แตกต่างและการเปลี่ยนแปลงก่อนเริ่มกิจกรรมระหว่างๆ ดําเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ.ดูการปรับปรุงจะ
เห็นความก้าวหน้าขึ้นเป็นลําดับ.และเพื่อจูงใจให้เกิดการดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อๆ.ไปการถ่ายภาพ
อาจเริ่มต้นเลือกจุดที่เห็นเด่นชัดว่าต้องปรับปรุงหรือเป็นจุดที่สกปรกรกรุงรังมากไม่มีระเบียบ เป็นต้น
หลักการบรรทึกภาพการปรับปรุงพื้นที่ 5 ส
1).กํ า หนดจุ ด ที่ จ ะถ่ า ยภาพ ทํ า การถ่ า ยภาพบริ เ วณที่ จ ะดํ า เนิ น กิ จ กรรมเก็ บ ไว้
2) นําไปติดเป็นแผ่นกระดาษโปสเตอร์ และทดลองให้คะแนนไว้ พร้อมแจ้งว่าจะต้อง
ทําอะไรต่อไป
3).เมื่อดําเนินกิจกรรมไประยะหนึ่งก็ ถ่ายภาพหลังการทํากิจกรรมไว้โดยถ่ายที่เดิม
เพื่อนําภาพมาเปรียบเทียบกันกับภาพเดิมก่อนการทํากิจกรรม
เครื่องมือในการดําเนินกิจกรรม
1) การตรวจติดตามโดยผู้ บริห ารสู งสุ ด คือ จําเป็นต้องกําหนดให้ ผู้ บริหารสู งสุ ด
ควรเดินตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ (management by walking around) เพื่อได้รับ
ทราบถึ งสิ่ งที่ เกิดขึ้ น จริ ง ในพื้น ที่มีปัญ หาอะไรจะได้สั่ งการในทันที รวมทั้ งทําให้ เกิด ความคุ้นเคย
ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานกิจกรรม.5.ส.การเดินตรวจเป็นการแสดงออกถึงการเอาจริงเอาจังของ
ผู้บริหารอีกด้วย
2) การตรวจสอบโดยผู้บริหารระดับต้น/ระดับกลาง (morning check rally) เป็นการ
เดินตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานเองทุกเช้าทุกวัน พร้อมทักทายกับพนักงานทุกๆ คนจดบันทึกเรื่องที่
สังเกตเห็นค้นหาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันจะทําให้การดําเนินกิจกรรม 5 ส ไม่ก้าวหน้าต่อไปต่อจากนั้นจัดลําดับ
ปัญหาออกเป็น (เกรด) A B และ C โดยกําหนดออกมาว่าปัญหาระดับใดต้องแก้ไขเมื่อใดนําปัญหาเหล่านั้น
ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้วจึงเดินตรวจดูสภาพความคืบหน้าว่าเป็นไปตามข้อกําหนดไว้
หรือไม่
3) การตรวจให้คะแนน การตรวจให้คะแนนเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงาน
ร่วมมือร่วมใจในการทํากิจกรรม 5 ส ทีด่ อี ีกวิธีหนึ่ง โดยเฉพาะการทํา 5 ส แบบไทยๆ คนไทยเรามีนิสัยชอบ
การแข่งขันประเภทแพ้ไม่ได้มีอยู่มากที่จริงแล้วการตรวจให้คะแนนนี้ก็คือการประเมินความคืบหน้า
ของการดําเนินกิจกรรมด้วยการให้คะแนนนั่นเองการตรวจให้คะแนนนี้เปรียบเสมือนดาบ 2 คม อาจจะทําให้
กิจกรรม 5 ส หยุดชะงักไปเลยก็ได้ ถ้าการให้คะแนนเป็นไปแบบตามอําเภอใจ กรรมการ ไม่มีระบบ
และกรรมการไม่มีค วามรู้ เรื่ อ ง.5.ส.ที่ดี . ดังนั้น จํา เป็นต้องมี การอบรมเรื่อง.“เทคนิคการตรวจ.5.ส”
ให้กรรมการทุกคนก่อนมีการตรวจ.5.ส.จริง.การตรวจ.5.ส แบบให้คะแนนนี้ อาจมีการสะสมคะแนนหรือ
มีตารางแสดงผลการให้ คะแนนเพื่อเปรียบเทียบกับครั้งก่อนๆ.เพื่อดูการพัฒนาพื้นที่หรือยกระดับ
มาตรฐาน.5.ส.ของพื้นที่นั้นๆ.รวมทั้งข้อแนะนําที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงและข้อดีเด่นที่ควรยกย่อง
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4) ตั๋ว 5 ส (5S tICKETS) มีลักษณะคล้ายกับใบแจ้งการดํา เนินการแก้ไขและปูองกัน
ของ ISO 9000 (corrective action request) เป็นใบที่ผู้บริหารแจ้งให้พนักงานแก้ไขปรับปรุงในจุด
ที่บกพร่องอยู่โดยกําหนดระยะเวลาที่เสร็จ การประกาศเกียรติคุณและการให้รางวัล เมื่อมีการแข่งขัน
5 ส แล้วควรมีการมอบเกียรติคุณแก่พื้นที่ดีเด่นในเรื่องการบํารุงรักษา การมีส่วนร่วม และการสร้างสรรค์
รางวัลพื้นที่ชนะเลิศคะแนนสูงสุดประจําปี ประจําไตรมาส หรือประจําเดือน สําหรับประกาศเกีรยติคุณ
หรือโล่ควรเป็นระบบหมุนเวียนโดยผู้บริหารสูงสุดจะต้องให้ความสําคัญและให้เวลามีส่วนร่วมในการ
รับฟังการเสนอผลงาน และเป็นผู้มอบรางวัลเพื่อแสดงออกถึงการที่ผู้บริหารตระหนักถึงคุณค่าในความ
พยายามที่จะปรับปรุงงาน.และสถานทีท่ ํางานร่วมกันเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพในงานและหล่อหลอม
วัฒนธรรมที่ดีในองค์การด้วย
ขั้นตอนการปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน
1).การนํ าผลการตรวจติดตามความคืบหน้า ปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ้นถือว่าเป็นขั้นตอน
ของการปรับปรุง .ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ.PDCA.คือ.เมื่อได้วางแผนไว้ .(plan).แล้วลงมือปฏิบัติ
(do) พร้อมกับต้องมีการตรวจสอบ (check) เพื่อหาข้อควรปรับปรุงแล้ว จึงนํามาดําเนินการแก้ไข (act)
ซึ่งจะส่งผลให้มีการปรับปรุง 5 ส ในแต่ละพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นอันนํามา ซึ่งประสิทธิภาพคุณภาพ และการเพิ่ม
ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ข้อดีที่พบจากการตรวจติดตามการดําเนินกิจกรรมและสิ่งที่ได้แก้ไขปรับปรุ งซึ่ง
เป็นผลมาจากการตรวจประเมินนั้นสามารถนําไปกําหนดเป็นมาตรฐานของหน่วยงานต่อไปได้ดังนั้นการ
ตรวจติดตามจึงมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงและสร้างมาตรฐาน.(PDSA : plan do standard: act)
2) 5 ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่องค์การต่างๆ นิยมนํามาใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพงาน.แต่องค์การส่ว นใหญ่ที่นํา.5.ส.มาใช้งานมักประสบปัญหาในการดําเนินงาน.5.ส
อยู่หลายอย่าง เช่นทํา 5 ส มานานแต่เห็นผลไม่ชัดเจนไม่ต่อเนื่อง และปัญหาใหญ่อีกเรื่องคือการตรวจ
ให้คะแนน 5 ส ประจําเดือน นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีปัญหามากทําอย่างไรเจ้าของพื้นที่จึงจะยอมรับ
การตรวจ จะให้คะแนนอย่างไรจะเหมาะสมมี มาตรฐานในการให้คะแนนอย่างไรปัญหาในการทํา 5 ส
ประเด็นแรก คือระบบบริหารของการนํา 5 ส มาใช้ ซึ่งการตรวจของเราพบเรื่องความเข้าใจหน่วยงาน
บางแห่งต้องการเพียงให้สถานที่ดูสะอาดเรียบร้อย จึงเน้นการตรวจเฉพาะเรื่องความสะอาดพื้นที่ไหน
สะอาดเป็นระเบียบก็ได้รับรางวัล ส่วนพื้นที่ไม่ดีก็จะเป็นอันดับสุดท้ายเท่านั้ น ซึ่งในทางที่ดีทุกพื้นที่
ต้องสะอาดได้ตามมาตรฐานที่กําหนดนั้นจะเป็น 5 ส ที่ดี
3).แนวทางแก้ไขคงจะต้องปรึกษากันระหว่างทีมงานบริห ารว่า ต้องการทําในระดับ
ขั้นไหนเพราะแนวคิดของ.5.ส.หากเป็นระบบแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีตัววั ดที่ชัดเจนทําแล้ว
ต้องเห็ นผลทั้ง .production.และ.productivity.เวลาที่เข้าโรงงานและพบลั กษณะนี้มักจะให้ไม่ค่อย
ส่งเสริมเพราะถือว่าเรื่องความสะอาด.และสวยงามเป็นสิ่งรองมาเมื่อทํา.5.ส สําเร็จแนวทางคือการสร้าง
ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมการปรับปรุงงานของพนักงานเพื่อนําสู่ระบบที่สูงขึ้นไป.เช่น.TPM,.TQM
ประเด็น 2 คือการสร้างมาตรฐาน เพื่อสร้างและควบคุมระบบให้คงอยู่ พนักงานยังสับสนระหว่าง
มาตรฐาน 5 ส และมาตรฐานอื่นๆ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
4) แนวทางแก้ไขการมีมาตรฐานขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไร.จุดสําคัญคือการลด
ความผั น แปรเพื่อให้ เกิด การพั ฒ นาในทุ กคนมีส่ ว นร่ว ม.และสํ าคัญ ที่สุ ดคื อ ลู ก ค้าทั้ง ภายใน.และ
ภายนอกก็ค งจะต้อ งทํ าความเข้า ใจในพื้ นที่ ในการสร้า งระบบนี้ขึ้ น ประเด็น.3.คื อการตรวจติด ตาม
คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจมีความรู้และศึกษาในรายละเอียดของพื้นที่ค่อนข้างน้อย
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รวมทั้งพื้นที่ก็ไม่มีมาตรฐาน การตรวจเกือบร้อยละ.90.ที่พบจะใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริงและ
มักเกิดปัญหาการกระทบระหว่างพื้นที่และคนตรวจ 5 ส แทนที่จะสร้างทีมกับเกิดการความไม่เข้าใจ
ในหัวข้อประเมิน
5) แนวทางแก้ไขมาตรฐานของพื้นที่ควรที่จะมีไว้และแบบฟอร์มการตรวจควรแยก
ตามพื้นที่เพราะแต่ละพื้น ที่มีจุดเด่น และจุดอ่อนแตกต่างกันไป เมื่อ มาตรฐานเขียนเสร็จสิ้นต้องมี
การทดลองปฏิบัติกระทั่งได้ผล จึงส่งให้กรรมการกลางหรือผู้บริหารอนุมัติการใช้เพราะมาตรฐาน
บางพื้นที่มีการคาบเกี่ยวกันและกัน หลังจากนั้นจึงกําหนดแบบฟอร์มการตรวจการตรวจก็จะเน้นเรื่อง
ของมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นดังที่กล่าว มาว่าเปูาหมายแต่ละปีของหน่วยงาน จะเน้นเรื่องอะไรเป็นเกณฑ์
และทําได้เกณฑ์ตามนั้นหรือไม่ และการตรวจก็ต้องตรวจ.3.ระดับเช่นกันประเด็น.4.คือ.ความคาดหวัง
ของการเสร็จสิ้นโครงการแต่ละปีค่อนข้างสูง มีบางหน่วยงานภายใน 1 เดือนหรือ big cleaning 1 วัน
ก็จะให้ออกดอกผลความสําเร็จแล้ว
6) แนวทางแก้ไขการทําความเข้าใจและการให้ความรู้เป็นส่วนสําคัญซึ่งหากผู้บริหาร
และพนักงานได้มีความเข้าใจในปัญหาภายในของตนเอง และร่วมกันค่อยๆ ขจัดปัญหาที่เป็นจุดอ่อน
อุปสรรคและวางแผนอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้เกิดความเป็นทีม และวัฒนธรรมองค์การที่ดีในองค์การ
7) แนวทางการแก้ ไขการตรวจติด ตามของบริ ห ารและความพยายามให้ ถือ เป็ น
ภารกิจประจําบางหน่วยงานงานยุ่งแค่ไหนจะมีเวลาเหลือให้พนักงานประมาณ 15-30 นาที ทํา 3 ส
ทุกวันรวมถึงแผนงานดําเนินการที่จะมีการตรวจติดตามของระดับบริหารที่ได้รับ มอบหมายที่จะเข้าตรวจ
ส่ ว นเรื่ องอื่น ๆ.อาจจะต้องขอให้ เปิดเอกสารอีกรอบเพราะได้แนวแนวทางแก้ ไขอื่น ๆ.ไว้ด้ ว ยเช่ น
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดวัน 5 ส หรือ คู่มือ รวมทั้งการสร้างค่านิยมขององค์การ
ประโยชน์จากการทํา 5 ส
1).ด้านพนักงาน เมื่อทํา 5 ส ในองค์การได้สําเร็จ บรรลุได้ตามเปูาหมายแล้วจะทําให้
พนักงานได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมในการทํางานเอื้อ
ต่อการทํางานทําให้สุขภาพกาย สุขภาพใจของพนักงานดีในการทํางานของทุกคนก็จะสะดวกสบายขึ้น
ไม่ยุ่งยาก เสียเวลามาก และยังช่วยให้ความสัมพันธ์ในการทํางานของพนักงานดีขึ้นไม่ขัดแย้งกัน
2) ด้านธุรกิจหรือองค์การ ทําให้องค์การสามารถผลิตสินค้าได้ ในปริมาณที่มากขึ้น
คุ ณ ภาพดี ขึ้ น ต้ น ทุ น การผลิ ต ลดลง.เกิ ด ความเชื่ อ ถื อ จากลู ก ค้ า .องค์ ก ารมี ค วามก้ า วหน้ า .และ
เจริญเติบโตขึ้น

มห
าว

2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน

คําว่า.”ประสิทธิภาพ”.เป็นคําศัพท์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นวงการบริหารธุรกิจ
และรั ฐ กิ จ ความหมายของคํา นี้ ตามพจนานุ กรมฉบั บราชบัณ ฑิต ยสถาน.พ.ศ. 2525.กล่ าวไว้ ว่ า
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ทําให้เกิดผลงาน อย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการอีกหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้
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ประสิทธิภาพตามแนวคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ หมายถึงการผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้มาก
ที่สุดมีองค์ประกอบหลัก 5 ประการคือ ต้นทุน (cost) คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) เวลา
(time) และกระบวนการในการผลิต (method)
เฮอร์เบิร์ต เอ ไซมอน (Herbert A.Simon, 1960) กล่าวว่างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด วัด
จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า (input) กับผลผลิตที่ได้รับ (out put) เขียนเป็นสูตรได้ ดังนี้
Efficient = Output – Input
แต่หากเป็นงานบริการจะเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วย
Efficient = Output – Input + Satisfaction
E = efficiency ประสิทธิภาพในการทํางาน
O = output
ผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับออกมา
I = input
ปัจจัยนําเข้า หรือทรัพยากรทางการบริหารทั่วไป
S = satisfaction ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา
นฤมล สุ่นสวัสดิ์ (2549, หน้า 109-111) ได้กล่าวว่าความมีประสิทธิภาพเป็นผลลัพท์ที่เกิดจาก
กระบวนการ ดังที่มาตรฐานสากล ISO 9000: 2000 ใน (guideline on concept and use of the
process approach for management system, 2005) ได้อธิบายความหมายประสิทธิภาพเป็นผลที่
บรรลุเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ดังภาพ

มห
าว

ภาพ 10 ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่มา: (นฤมล สุ่นสวัสดิ์, 2549, หน้า 110)

รอบบินส์ และคูลเลอร์ (Robbins & Coulter, 2003) ได้กล่าวว่าการทํางานโดยมีส่วนสิ้นเปรือง
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนั่น คือ ลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุและอุปกรณ์ลง หรือประหยัดทรัพยากรได้เป็นการทํา
สิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง (doing the thing right)
กิบสัน และคณะ (Gipson & Others, 1988) ให้ความหมายคําว่าประสิทธิภาพว่าอัตราส่วน
ของผลผลิตต่อปัจจัย (ratio of output to input) การวัดประสิทธิภาพจะวัดตัวบ่งชี้หลายตัวประกอบด้วย
เช่น
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1) อัตราการได้ผลตอบแทน (rate of return) ในเงินลงทุน หรือทรัพย์สินที่ลงทุน
2) ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (unit cost)
3) อัตราการสูญเปล่าสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร
4) อัตราส่วนของผลกําไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการใช้ปั จจัย และกระบวนการในการดําเนินงานโดยมี
ผลผลิตที่ได้รับเป็นตัวชี่บ่งแสดงประสิทธิภาพของการดําเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพ
ในลัดษณะเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลกําไรที่ได้รับ ซึ่งถ้าผลกําไรมีสูงกว่าต้นทุน
เท่าไรก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ้ น ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข
แต่แสดงด้ว ยการบรรทึกถึ งลั กษณะการใช้เงิน วัส ดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอย่า งคุ้มค่ า
ประหยัดไม่มีการสูญเปล่าเกินความจําเป็นรวมถึงมีการใช้กลยุทธหรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
สามารถนําไปสู่การบังเกิดผลได้เร็ว ตรงและมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมี 2 ระดับ คือ
1) ประสิ ทธิภ าพของบุคคล การมีประสิ ทธิภ าพของบุคคล เป็นการทํา งานเสร็ จ
โดยสูญเสียเวลาและเสียพลังน้อยที่สุด ค่านิยมการทํางานที่ยึดกับสังคม คือ การทํางานได้เร็ว และได้
งานที่ ดี บุ ค คลที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพการทํา งาน คื อบุ ค คลที่ตั้ ง ใจปฏิ บั ติง านอย่า งเต็ มที่ ค วามสามารถ
ใช้ ก ลวิ ธี หรื อ เทคนิ คการทํ า งานที่ จ ะสร้ างผลงานได้ม าก เป็ นผลงานที่ มีคุ ณ ภาพเป็น ที่ น่ า พอใจ
โดยสิ้ น เปลื องค่าใช้จ่ า ย พลั งงาน และเวลาน้อย เป็น บุคคลที่มี ความสุ ขและพอใจในการทํ างาน
เป็นบุคคลทีจ่ ะเพิ่มพูนคุณภาพงาน และปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการทํางานให้ได้ผลงาน
ดีเสมอ
2) ประสิทธิภาพขององค์การ คือ การที่องค์การสามารถดําเนินงานต่างๆ ตามภารกิจ
หน้าที่ขององค์การโดยใช้ทรัพยากร ปัจจัยต่างๆ รวมถึงกําลังคน อย่างคุ้มค่าที่สุด มีการสูญเปล่ าน้อย
ที่สุดมีลักษณะของการดําเนินงานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดี โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร
และกํ า ลั ง คน องค์ ก ารมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ เ อื้ อ ต่ อ การผลิ ต ได้ ต ามเปู า หมายองค์ ก ารมี
ความสามารถใช้ยุ ทธศาตร์ กลยุ ทธ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีอย่างฉลาด ทําให้ เกิดวิธีก ารที่
เหมาะสมมีความราบรื่นในการดําเนินงาน มีปัญหาอุป สรรคและความขัดแย้งน้อยที่สุด บุ คลกรมีขวัญ
กําลั งใจดี มีความสุ ขความพอใจในการทํางานสิ่ งที่ควรพิจารณาความมีประสทิธิภ าพขององค์การ
จะต้องเน้นปัจจัยและกระบวนการที่เชื่อมโยงไปสู่การผลิตแบบครบวงจร นั้นคือพิจารณาประสิทธิ ภาพ
ในลักษณที่มีปัจจัย และใช้กระบวนการอย่างคุ้มค่า ไม่สูญเปล่า ไม่สิ้นเปลืองใช้วิธีการทํางานและ
วิธีการบริหารจัดการที่ดีให้องค์การสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
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2.2.1 องค์ประกอบที่นาไปสู่ประสิทธิภาพขององค์การ
สมิธ (Smith,.1982, p. 65) ให้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบการดําเนินงานองค์การที่นําไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพของการผลิตดังภาพ
กระบวนการ
การจัดองค์การ
การตัดสินใจและ
ระบบข้อมูลการ
วางแผนและควบคุม

ผลผลิต
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ปัจจัย
ปัจจัยมนุษย์
การจัดองค์การ
ปัจจัยนอกจาก
มนุษย์

ภาพ 11 องค์ประกอบองค์การที่นําไปสู่ผล
ที่มา: (สมใจ ลักษณะ, 2552, หน้า 8)
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จากภาพได้อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ขององค์การการที่จะนําไปสู่ผลที่มีประสิทธิภาพ คือ
องค์ประกอบด้านปัจจัย (input)
1) ปัจจัยมนุษย์ (human) ได้แก่ กําลังคน (manpower) ความสามารถ (abilities)
พลัง (energies) ความต้องการ (needs) และความคาดหวัง (expectation)
2).ปัจจัยนอกจากมนุษย์.(nonhuman).ได้แก่.เงินทุน.(money).เครื่องมือเครื่องจักร
(machine) วัสดุ (materials) เทคนิควิธีการ (method) และที่ดิน (land)
องค์ประกอบด้านกระบวนการ (process)
1) การจั ดองค์การ ได้แก่ จัดโครงงาน จัดศักยภาพการปรับเปลี่ ยน (dynamics)
การวิเคราะห์ (analysis) การกําหนดวัตถุประสงค์ การกําหนดยุทธศาสตร์ (strategies) การกําหนด
เป็นกลยุทธ์ (tacties)
2) การจัดระบบตัดสินใจและระบบข้อมูล ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจ การใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (management information system) และการจัดระบบสนับสนุน
3) การวางแผนและควบคุมได้แก่การวางแผนยุทธศาสตร์ (strategic.planning systems)
การวางแผนโครงการ.(project.and.program.planning).การจัด ระบบควบคุ มและคอมพิ ว เตอร์
ช่วยควบคุม.(control.systems.and.cybernetics).การวิเคราะห์ทุนและผลกําไรเพิ่มประสิทธิภาพ.
(cost-Benefit.analysis.and.effectiveness).และการบริ หารบุ คลากรและการประเมิ น.(human
systems management evaluation)
2.2.2 องค์ประกอบด้านผลผลิต (out puts)
1) สินค้า และบริการ (good service)
2) ความสามารถปฏิบัติการขององค์การ (performance)
3) ระดับการเพิ่มผลผลิต (innovation)
4) นวัตกรรม (innovation)
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วรัท พฤกษากุลนันท์ (2550) ให้คําจํากัดความว่า หมายถึง การลดต้นทุน และทรัพยากร
ต่อหน่วยของผลผลิตที่ได้รับต่ํากว่าที่กําหนดไว้ตามแผน
พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ (2550) และสุธี พนาวร (2551) เห็นพ้องกันว่าเป็นเรื่องของการ
สร้างผลผลิตให้ได้สูงๆ จากปัจจัยนําเข้าที่ต่ําๆ ของเสียที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด
พรรณทิพา.ถาวรเลิศรัตน์.(2551).กล่าวไว้ว่า.ในกระบวนการผลิตมีการนําเสนอการปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้สูงขึ้นได้ 4 วิธีคือ
1) อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่ได้รับมากกว่าการเพิ่มของปัจจัยการผลิต
2) การเพิ่มของผลผลิตที่ได้รับ และปัจจัยการผลิตลดลง
3) การเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่ได้รับ แต่ปัจจัยการผลิตคงที่
4) ผลผลิตที่ได้รับคงที่แต่ปัจจัยการผลิตลดลงอัตตาตราส่วนลดลงผลผลิตที่ได้รับน้อย
กว่าการลดลงของปัจจัยการผลิตแนวทางการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีหลากหลายวิธี เช่น
เพิ่มโดยการพัฒนาทางด้านบุค ลากรด้วยการฝึกอบรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ให้เกิดความสะดวกในการทํางานเพิ่มโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้
วิธีการทํางานให้เกิดความสะดวก และมีป ระสิทธิภาพ เพิ่มโดยการปรับปรุงด้านการจัดการ เช่น
การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพด้านการจัดซื้อ การควบคุมวัสดุคงคลัง
เมเจอร์.และเบรจ (Meager.&.Besch,.1967; อ้างถึงใน สมยศ แย้มเผือน.(2551, หน้า 11). ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไว้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) ความสามารถในการแยกแยะเรื่ อ งราว.หมายถึ ง .การที่ จ ะสามารถมองเห็ น
ความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่ง หรือมากกว่า หรือความสามารถในการที่จะบอกได้ถูกต้องว่างานสําคัญได้
เสร็จสิ้นลุล่วงไปแล้ว หรือสามารถเห็นถึงความแตกต่างว่าอันใดถูกต้องและอันใดไม่ถูกต้อง
2) ความสามารถในการวิเคราะห์ ปัญหา.หมายถึง .กระบวนการของการสามารถ
หาคําตอบเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ความสามารถในการแก้ปัญหานี้จะกระทําได้โดยการสอนพนักงานให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอาการและสาเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวทางแก้ไข
3).ความสามารถจําเรื่องที่ผ่านมา.หมายถึง.การสามารถรู้ได้ว่าจะต้องทําอะไรหรือ
ต้องใช้อะไรตลอดจนสามารถรู้ลําดับ .หรือระเบียบของการปฏิบัติงานของงานใดงานหนึ่ง .สิ่งเหล่านี้
ล้วนแต่เป็นประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสติปัญญา
4) ความสามารถในการดัดแปลง.หมายถึง.ความสามารถในการรู้จักเครื่องมือหรือ
เครื่องกลต่างๆ เพื่อที่จะปฏิบัติงานที่ต้องการให้เสร็จสิ้นลงไปได้
5) ความสามารถในการพูด หมายถึง ความสามารถในเชิงการพูดเป็นสิ่งสําคัญ ในการ
สื่อความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งสําหรับประสิทธิภาพในการทํางานดังนั้นประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า พนั ก งานนั้ น มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านได้
ตามมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณงานที่ ออกมาคุณภาพของ
ชิ้นงานอัตราผลผลิตตลอดจนปริมาณผลผลิตที่สูญเสียไปซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพญ (2557, หน้า 13) ให้ความหมายความหมายประสิทธิภาพ หมายถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยคํานึงถึงความ
ประหยัดทรัพยากรในทุกๆ ด้านก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด ประหยัดทั้ง เวลา แรงงาน วัสดุ สิ่งของและอื่นๆ
นอกจากนี้ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ความสามรถในการลดต้นทุน หรือทรัพยากรต่อหน่วย
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ของผลผลิ ต ได้ จ ากการดํ า เนิ น งานที่ ต่ํ า กว่ า กํ า หนดไว้ ใ นแผน หรื อ ในทางกลั บ กั น หมายถึ ง
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตหรือผลประโยชน์ต่อหน่วยของต้นทุนที่ใช้ในการดําเนินงานสูงกว่า
กําหนดใว้ในแผน โดยประสิทธิภาพเป็นอัตราส่วนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต หรือผล
ประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินงานจริง เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้
หลักการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพได้เสนอไว้ 12 ประการคือ
1) การมีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์การ
2) การมีจุดมุ่งหมายขององค์การที่ชัดเจน และเป็นเอกภาพเดียวกัน
3).การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา
4).การมีการกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน
5).มีการแบ่งฝุายงาน และบุคลากรผู้รับผิดชอบให้เฉพาะเจาะจง
6).มีการกําหนดมาตรฐานการทํางานให้ชัดเจน
7).มีการมอบหมายการควบคุมดูแลที่เหมาะสม
8).มีความมั่นคงในเสถียรภาพการดําเนินงาน
9) เปิดโอกาสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในองค์การ
10) มีการย่อมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ
11) มีการประเมินผลการปฏิบัติการทั้งในส่วนบุคคล และองค์การ
Richard Beckhard (อ้างถึงใน ทิรัศบ์ชญา พัฒนเพ็ญ, 2557, หน้า 14) ได้มีแนวคิดไว้ ดังนี้
1) ทั้งระบบ ทุกระบบ ทุกคนทํางานโดยมีเปูาหมายตามแผน
2) รูปแบบต้องกําหนดตามวัตถุประสงค์
3) การตัดสินใจอยู่ที่ผู้รู้ข้อมูลที่ดีที่สุด มิใช่ตามลําดับขั้นผู้รับผิดชอบ
4) วั ด ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ยผลงานของหน่ ว ยงาน ความเจริ ญ งอกงามของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีทีมงานที่มีความสามารถ
5) การสื่อสารดีเยี่ยม พูดกันรู้เรื่อง เปิดเผย
6) ความร่วมมือระหว่างบุคคล และระหว่างหน่วยงานดีเยี่ยม
7) ความขัดแย้งทางความคิดสูง แต่ปัญหาระหว่างบุคคลน้อย
8) มีค่านิยมในการช่วยเหลือกัน
9) คนในองค์การมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
อนั น ท์ งามสะอาด (2551, หน้ า 1) อธิ บ ายว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) หมายถึ ง
กระบวนการดําเนินงาน ที่มีลักษณะ ดังนี้
1) ประหยั ด (economy) ได้ แ ก่ ประหยั ด ต้ น ทุ น (cost) ประหยั ด ทรั พ ยากร
(resources) และประหยัดเวลา (time)
2) เสร็จทันตามกําหนดเวลา (speed)
3) คุณภาพ (quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยนําเข้า (input) หรือ
วัตถุดิบ มีการคัดสรรอย่างดี มีกระบวนการดําเนินงาน กระบวนการผลิต (process) ที่ดีและมีผลผลิต
(output) ที่ดี ดังนั้นการมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการดํา เนินงานว่า ประหยัด รวดเร็ว
มีคุณภาพงานซึ่งเป็นกระบวนการดําเนินงานทั้งหมด
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วรัท พฤกษากุลนันท์ (2550, หน้า 1) ได้รวบรวมแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านแล้วสรุป
ได้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ใช้เทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม คุ้มค่ า
และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในขณะที่ต้องการผลงานมากที่สุด
ธนากร กรวัชรเจริญ (2555, หน้า 11) ได้สรุปเรื่องประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสําเร็จตามเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และผลผลิตที่ออกมาควรมีคุณภาพที่ได้
มาตรฐานดี ที่สุ ด และมี การใช้ท รั พ ยากรน้อ ยที่ สุ ด โดยการทํ า งานต้ อ งมี ก ลยุท ธ์ แ บบแผนระบบ
การทํางานที่เป็นหลักการเพื่อให้สมาชิกในทีมมีความเห็น และเปูาหมายเดียวกัน
Gibson.&.Otheers (1988, p.37; อ้างถึงใน สมใจ ลักษณะ (2552, หน้า 6-7) ให้ความหมายประสิทธิภาพ
(efficiency) หมายถึง อัตราส่วนของผลผลิตต่อปัจัย (ratio of outputs to inputs) การวัดประสิทธิภาพ
จะวัดตัวบ่งชี้หลายตัวประกอบด้วยกัน เช่น
1) อัตราการได้ผลตอบแทน (rate of return) ในเงินลงทุน หรือทรัพย์สินที่เป็นทุน
2) ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต (unit cost)
3) อัตราการสูญเปล่าสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร
4) อัตราส่วนของผลกําไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ประสิทธิภาพเป็นเรื่องของการใช้ปัจจัย และกระบวนการในการดําเนินงานโดยมีผลผลิต
ที่ได้รับที่แสดงประสิทธิภาพของการดํา เนินงาน โดยอาจแสดงโดยการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่าย
ในการลงทุ น กั บ ผลกํ า ไรที่ ไ ด้ รั บ ซึ่ ง ถ้ า ผลกํ า ไรสู ง กว่ า ต้ น ทุ น ก็ แ สดงว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
ประสิ ท ธิ ภ าพอาจไม่ แ สดงเป็ น ตั ว เลข แต่ อ าจแสดงเป็ น ลั ก ษณะการใช้ เ งิ น วั ส ดุ และเวลา
ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีเวลาสูญเปล่าเกินความจําเป็น รวมถึงการใช้กลยุทธ์ หรือ
เทคนิควิธีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมสามารถนําไปสู่การเกิดผลที่เร็ว และมีคุณภาพ
2.2.3 องค์การประกอบของการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
วี ร ชั ย ตั น ติ วี ร ะวิ ท ยา (2553, หน้ า 27-29) โดยใช้ ห นั ง สื อ ว่ า ตั้ ง ต้ น หาความเป็ น เลิ ศ
ประสบการณ์จ ากบริษัทชั้น นําของโลก โดยได้กําหนดคุณลักษณะ 8 ประการของเชิงการบริห าร
ของบริษัทอเมริกันที่ประสบความสําเร็จ คือ
1) มุ่งเน้นการปฏิบัติ (a bias for action) บริษัทดีเด่นได้มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริง จัง
ใน 3 เรื่องด้วยกัน คือ การทําองค์การให้คล่องตัวการทดลองปฏิบัติ และทําระบบให้ง่าย
2) มีความใกล้ชิดกับลูกค้า (close to the customer) บริษัทดีเด่นได้ใกล้ชิดกับลูกค้า
ด้วยการใช้กลยุทธ์ด้านบริการ คุณภาพ และความเชื่ อถือ รวมทั้งความเป็นนักหาช่องว่าง และฟัง
ความเห็นของลูกค้า
3) มี ค วามอิ ส ระในการทํ า งาน มี อิ ส ระทางความคิ ด รู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของกิ จ การ
(autonomy.and.entrepreneur-ship) บริบัทได้ให้ ความอิส ระในการทํางานแก่พนักงานด้วยการ
กระจายอํานาจการดําเนินงานในขอบเขตที่กว้างขว้างขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมใน
การเป็ น เจ้ าของกิจการและได้พยายามส่ งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ ช่วยกันคิด ค้นหาสินค้า หรือ
บริการแปลกใหม่ๆ อยู่เสมอรวมทั้งมีความอดทนต่อความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการทดลองคิดค้นหาสิ่ง
แปลกใหม่ๆ ด้วย
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4) เพิ่มผลผลิตโดยอาศัยพนักงาน (productivity through people) บริษัทดีเด่นได้
ถือว่าพนักงานเป็นทรัพ ยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์การ ด้วยการปฏิบัติให้พนักงานเห็นอย่างจริงจัง เช่น
ให้เกียรติและความวางใจแก่พนักงานทุกระดับ .รวมทั้งใช้มาตรการต่างๆ ในด้านบวกในการส่งเสริม
จิตใจของพนักงานให้มีความกระตือรือร้นในการทํางานอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลทําให้บริษัทสามารถ
เพิ่มผลผลิตอย่างเห็นได้ชัด
5) สัมผัสกับงานอย่างใกล้ชิด และมีความเชื่อมั่นในคุณค่าเป็นแรงผลักดัน (hands
on and valuedriven) ผู้บริหารของบริษัทจะลงมาสัมผัสกับการปฏิบัติงานจริงๆ มิ ใช่นั่งบริหารงาน
อยู่แต่ในสํานักงานเท่านั้น และพยายามปลูกฝังพนักงานให้มีความเชื่อมั่นในคุณค่าที่ดีต่างๆ เพื่อให้เกิด
แรงผลักดัน ร่วมในการปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
6) ทําแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวเนื่อง (stick to the knitting) บริษัทจะ
เลือกทําธุรกิจที่ตนเองมีความถนัด หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่ําด้ทําอยู่เท่านั้น เพราะมีความเชื่อว่าการ
ทําธุรกิจที่ไม่เชี่ยวชาญมีโอกาสประสบความล้มเหลวได้มาก และอาจจะกระทบกระเทือนกับธุรกิจเดิม
ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น มาจะสั ง เกตได้ ว่ า ความคิ ด นี้ เ ริ่ ม ส่ ว นทางกั บ การพยายามทํ า ให้ กิ จ การของบริ ษั ท
ที่ครอบครองกว้างขว้าง อาศัยข้อได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจขนาดใหญ่ หรือเรียกกันว่า (economy
of scales) คือความเชื่อที่ว่าใหญ่กว่าก็ยิ่งทําให้ต้นทุนถูกกว่า
7) รูปแบบเรียบง่ายธรรมดา พนั กงานอํานวยการหรือส่วนกลางมีจํากัด (simple
form and lean staff) บริษัทจัดองค์การของหน่วยงานในระดับบนด้วยการใช้รูปแบบโครงสร้างที่มี
ความเรียบง่าย คือสายงานที่จัดตามประเภทของสินค้าพร้อมกับได้กระจายอํานาจให้แต่ละสายงาน
อย่างเต็มทีจ่ ึงทําให้พนักงานจัดการงานได้อย่างเต็มที่
8) เข็มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน (simultaneous loose-tight properties)
เมื่อมีการเข้มงวดจะทําให้พนักงานเกิดความศรัทธา และเชื่อมั่นร่วมกันในคุณค่าของลูกค้า คุณภาพ
ของสิ น ค้าและการบริ การ การสื่ อความแบบไม่มีพิธีรี ตอง การคิดแบบสิ่ งแปลกๆ ใหม่ๆ เป็นต้ น
ขณะเดีย วกันก็ให้ พ นักงานมีความอิสระอย่างเต็มที่ ทําให้ พนักงานมีวินัยในการทํางานด้ว ยตนเอง
อย่างเต็มที่
สมใจ ลักษณะ (2552, หน้า 11) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการทํางานในองค์การเป็นหัวใจ
หลั กขององค์การนํ าไปสู่ การบรรลุ ผ ลความสํ าเร็จในการดําเนินงาน องค์การจะมีผ ลผลิ ตที่เป็นที่
น่าพอใจทั้งในด้านการผลิต การบริการมีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความพึงพอใจทั้งแก่ลูกค้า และ
บุคคากรขององค์การ ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสําคัญ ดังแสดงไว้ในภาพ
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ภาพ 12 องค์ประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพ
ที่มา: (สมใจ ลักษณะ, 2552, หน้า 11)

มห
าว

ถ้าองค์ป ระกอบ 4 ประการนี้มีลั กษณะที่เอื้ อต่อการดําเนินงานตามภารกิจขององค์ก ร
การนํ าไปสู่การบรรลุผ ลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ.คือ.การสร้างผลผลิ ตเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ได้ครบถ้วน
1) สิ่ ง แวดล้ อ มนอกองค์ การ ได้ แก่ ตลาดความต้ องการของลู กค้ า สภาพทางเศรษฐกิ จ
ของสังคมและประเทศ เช่น ภาวะเงินเฟูอ สภาพคล่องทางการเงินการะนาคาร กําลังการซื้อของลูกค้า
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2) สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ นโยบาย วิสัยทัศน์ และปรัชญาขององค์การที่
กําหนดขึ้น ทิศทางของการดําเนินงาน วัฒนธรรมขององค์การ และการจัดบรรยากาศการทํา งานที่จะ
ส่งเสริมการทํางานของบุคลากรการสร้างประสิทธิภาพในการทํางาน
นฤมล สุ่นสวัสดิ์ (2549, หน้า 134-139) ให้ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพ หมายถึง การประหยัด
ทรัพยากรหรือค่าใช้จ่าย จึงได้เสนอวิธีลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย ด้ว ยวิธีคิดลดต้นทุนคุณภาพ (cost of
quality) คือ ทําการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพ เช่น ใช้ในการทําผิดพลาดซ่อมแซ่มงาน
ทํางานซ้ํา ต้องจ่ายค่าประกัน จ่ายเงินคืนลูกค้า เป็นต้น
ครอสบี้ (Crosby, 1986) กล่าวไว้ใน quality is free ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ว่าต้นทุนอันเกิดจากผลคุณภาพไม่ดีส่วนใหญ่มากกว่าต้นทุนการผลิตสินค้า ดังนั้น
องค์การจึงควรลงทุนในการบริหารคุณภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนการบริการบกพร่องที่สูงขึ้น
สมิธ (Smith, 2005) อธิบายไว้ว่า ต้นทุนมีความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพกับ
ข้อบกพร่องของการบริการ ยิ่งลงทุนในการพัฒนาคุณภาพ จะลดความเสียหายอันเกิดจากต้นทุน
คุณภาพ ถ้าคุณภาพงานเฉลี่ยต่ํามักพบปัญหาต้นทุนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการบริการสูง เมื่อบริษัท
ลงทุน เพิ่ม ขึ้น ในการเพิ่ม คุณภาพการทํ างาน ต้น ทุนข้ อบกพร่องก็จะน้อยลงอย่างรวดเร็ว .ต้นทุ น
คุณภาพไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายที่สร้างคุณภาพสินค้า หากเป็นต้นทุนอันเนื่องจากการไม่ได้สร้างคุณภาพ
ของสิ น ค้ า ทุ ก งานที่ ทํ า ซ้ํ า ทุ ก กิ จ กรรมที่ ทํ า ไม่ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า ล้ ว นแล้ ว แต่
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย เช่น การทํางานซ้ํา การทดสอบซ้ํา การตรวจสอบซ้ํา การแก้เอกสาร เป็นต้น
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ต้นทุนเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากทํางานคุณภาพตั้งแต่แรก ถ้าหาก ทําให้ถูกต้องตั้งแต่แรก ตัวอย่าง
ต้นทุนที่เกิดจากต้นทุนคุณภาพ ค่าใช้จ่ายในการปูองกันไม่ให้ ขัดกับข้อกําหนด ค่าใช้จ่ายอันเนื่องการ
บริการ ค่าใช้จ่ายจากข้อผิดพลาดเกิดจากข้อผิดพลาดภายใน และภายนอก ต้นทุนล้มเหลวจากภายใน
ก่อนการส่งมอบ อันเกิดจาก การแก้ไขข้อบกพร่อง การตรวจสอบทบทวน และต้นทุนหลังการส่งมอบ
ซึ่งเกิดปัญหา หลังการส่งสินค้าแล้ว
ดังนั้น การลงทุนปูองกันไม่ให้เกิดต้นทุนคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ องค์การต้องกระทํา เนื่องจาก
เป็น การปูองกัน ไม่ให้เกิดต้นทุนล้มเหลวขึ้น ด้วยการลงทุนในระบบอย่างถูกต้องเหมาะสมจะเป็น
การปูองกันข้อบกพร่อง และประเมินผลการปฏิบัติการทางคุณภาพองค์การจะได้รับประสิทธิภาพ
เพิ่มขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมอีกด้วย

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมในการทางาน

มห
าว

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547, หน้า 123) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อม หมายถึง ปัจจัย
ต่างๆ ที่อยู่รอบองค์การสามารถส่งผลกระทบ ต่อการทํางาน และการเข้าถึงทรัพยากรที่หายาก ได้แก่
วัตถุ ดิบ คนงานที่ มีความเชี่ย วชาญ ข้ อมูล ข่าวสารที่ใช้ ในการปรับ ปรุง เทคโนโลยี การสนับ สนุ น
จากลูกค้า และผู้มีส่วนร่วม สถาบันการเงินและคู่แข่ง เป็นต้น
สาคร สุขศรีวงษ์ (2550, หน้า 69) ให้ความหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
หมายถึง สภาพแวดล้อมภายใน คือปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ในองค์การ และสามารถควบคุม ได้ คือระบบงาน
ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การ สิ่งอํานวยความสะดวก และวัฒนธรรมในองค์การ
ธีรนัย ศิริเลขอนันต์ (2552, หน้า 11) ให้ความหมายเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
หมายถึ ง องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ภายในหน่ ว ยงานที่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน มี ผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านกายภาพ การจัดการที่ทํางาน สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล เพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชา
อรสุ ด า ดุ สิ ต รั ต นกุ ล (2557, หน้ า 8) ให้ ค วามหมายเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพความมีระเบียบเรียบร้อย สิ่งแวดล้อมที่ดี มีการจั ดห้องปฏิบัติงานให้เป็น
สัดส่วน อุปกรณ์ เครื่องมืออํานวยความสะดวกต่างๆ เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน
Hoy & Miskel (1991; อ้างถึงใน ธรินทร์ มาลา, 2557,หน้า 17) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม
เป็ น สิ่ งที่อยู่ ภ ายใน หรื อภายนอกองค์การมีศักยภาพ หรืออิทธิพลต่อองค์การทั้งในภาพรวมหรือ
บางส่วนนอกจากนี้ยังระบุถึงคําจํากัดความของสภาพแวดล้อมในเชิงสัมพันธ์ 2 ทางว่า สภาพแวดล้อม
คือ สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตของหน่วยที่วิเคราะห์ (unit of analysis) และส่งผลต่อองค์ประกอบภายใน
ระบบไม่ตายตัว ส่งผลทําให้สภาพแวดล้อมบางส่วนได้เข้าไปเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่น
วัฒนธรรม ความเชื่อที่ติดตัว บุคคลเข้าไปในองค์การจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน
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2.3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการทางาน
Jones (อ้างถึงใน ธรินทร์ มาลา, 2557, หน้า 18-20) ได้กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมในการทํางานที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์โดยแบ่งออกเป็น
1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) หมายถึง ภูมิอากาศ พื้นที่ภูมิประเทศ
และอุณหภูมิซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มีอยู่โดยทั่วไป เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความสําคัญในแง่ ของการเป็น
รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในอันดับแรกๆ
2) สิ่งแวดล้อมทางสังคม (social.environment) หมายถึง ผู้คนที่อยู่ล้อมรอบบุคคล
ทั่วไป และมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้น อาจมีกิจกรรมร่วมกันหรือไม่มีก็ได้
3) สิ่ งแวดล้ อมทางวัฒ นธรรม.(cultural.environment).มี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด
เพราะได้รวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมด เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักร ที่อยู่อาศัย กฎมายความ
เชื่อประเพณี และกฎเกณฑ์ต่างๆ
4) สิ่งแวดล้อมย่อย (segmented environment) ได้แก่ สภาพชนบท และสภาพสังคม
เมืองประเภทของสภาพแวดล้อม เมื่อกล่าวถึงประเภทของสภาพแวดล้อมอาจพิจจารณาได้หลายมิติ
ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึงประเภทของสภาพแวดล้อมไว้ดังนี้ Hoy & Miskel (1991, p. 56) แบ่งสภาพแวดล้อม
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (general environment) ได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศโครงสร้าง
ทางการเมือง.และรู ป แบบปทั ส ถานทางกฎหมายสภาพสั งคม.และค่านิยมทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจ
การตลาด และลักษณะทางนิเวศวิทยา
(2) สภาพแวดล้อมเฉพาะ.(specific.environment).ส่วนใหญ่เป็นบุคคลและเป็น
องค์การ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางด้านการศึกษาทั้งในระดับใกล้ชิด และห่างออกไป เช่น ผู้ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ได้แก่ บิดามารดา หุ้นส่วน องค์การที่ออกกฎหมายของรัฐ และรัฐบาลกลางที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบาย หรื อ งานทางด้ า นการศึ กษา นอกจากนี้ ส ภาพแวดล้ อ มยั ง แบ่ง ออกเป็ น 2
ประเภท ดังนี้
ก..สภาพแวดล้อมภายใน (internal environment) เป็นแรงผลักดันภายใน
องค์การ ที่มีอิทธิพลต่อการดูแลจัดการที่สามารถควบคุม จัดการสภาพแวดล้อม ลักษณะนี้ให้เป็นไป
ตามแนวทางขององค์การ
ข..โครงสร้างองค์การ (organization.structure) โครงสร้างขององค์การจะเป็น
ตัวกําหนดทิศทางในการดําเนินกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมายขององค์ก ารนั้นจะมีส่วน
สํ าคัญที่จ ะทําให้ ทิศทางการดําเนิ นงานขององค์ ก าร มีก ารเปลี่ ยนแปลงรูปแบบเพื่อให้ เ กิดความ
สะดวกสบายของผู้รับบริการ
ค..บุคลากรมีความสามารถของบุคลากร (human resource and ability) องค์การ
จะสามารถเป็ น ตั ว ปรั บ เปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มได้ ดี เมื่ อ พนั ก งานได้ รั บ การฝึ ก อบรม
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ทําให้บุคลากร ในองค์ก ารมีผลการทํางานที่ดีมีผ ลลัพธ์ที่ดี
กลับคืนมา

51
ง..วัฒ นธรรมองค์ ก าร.(organization.culture).หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
ค่ า นิ ย ม หรื อ การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบวั ฒ นธรรมในการทํ า งาน ที่ มี ผ ลต่ อ การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
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จ..องค์ประกอบอื่นๆ ในองค์การ ได้แก่ การบริหารงาน การทํางานในองค์การ
กระบวนการผลิตในกระบวนการ ทรัพยากรต่างๆ ในองค์ก ารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง.กฏระเบียบ
ขององค์การ
(3).สภาพแวดล้อมภายนอก.(external.environment) เป็นปัจจัยภายนอกที่องค์การ
ไม่ ส ามารถดํ าเนิ น การควบคุม ได้ หรื อเป็ นสิ่ ง ที่ ไม่ ส ามารถกํ าหนดขอบเขตได้ อ ย่ างชั ดเจนดั ง นั้ น
สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์ก ารจึงได้แก่องค์ประกอบทั้งหมด ที่อยู่ภายนอกองค์การซึ่งส่งผลต่อ
การดําเนิน งานส่ วนหนึ่ งส่วนใด.หรือทั้งหมดขององค์ก าร.เป็นสิ่งที่มีผลต่อการทํางานเพื่อต้องการ
ให้ ง านมี การบรรลุ วั ต ถุป ระสงค์ข ององค์ก าร.ซึ่ งสิ่ ง แวดล้ อ มจะมี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ ต ลอดเวลา
และก่ อ ให้ เ กิ ด ทั้ ง ที่ เ ป็ น โอกาส.(opportunities).และภั ย คุ ก คาม.(threats).ต่ อ การดํ า เนิ น งาน
ขององค์การโดยสามารถจัดแบ่งสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การได้ ดังนี้
ก..สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงาน (task.environment) จะเป็นสภาพแวดล้อม
ในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานขององค์ก ารโดยตรงในการบรรลุเปูาหมาย สภาพแวดล้อม
ทีเ่ กี่ยวข้องกับงาน ได้แก่คู่แข่งผู้จําหน่ายปัจจัยการตลาดแรงงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการลูกค้าเป็นต้น
ข..สภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไป.(general.environment).จั ด เป็ น สภาพแวดล้ อ ม
ที่ส่ งผลกระทบต่อการดําเนิน การขององค์ก ารในทางอ้อม.(indirectly.interractive.forces).แม้ว่า
จะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง แต่สภาพแวดล้อมในแต่ละด้านดังกล่าวก็จะส่งผล
ต่อองค์การ
ค..สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ.(international.environment).องค์การ
ภายในประเทศควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อจะได้หาแนว
ทางการดําเนินงานการตอบสนอง และสามารถกําหนดเปูาหมาย ตลอดจนแนวทางในการดําเนินงาน
ให้เหมาะสมต่อไป โดยสภาพแวดล้อมแบ่งเป็นสภาพแวดล้อมทั่วไป และสภาพแวดล้อมเฉพาะซึ่งเป็น
แรงผลักดันที่มีอิทธพลต่อการบริหารงานขององค์การ.และสภาพแวดล้อมภายนอก.เช่นสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับงาน สภาพแวดล้อมทั่วไป.และสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นต้น
2.3.2 ความสั ม พั น ธ์ ข องสภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
แนวคิดทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างพฤติก รรมกับสภาพแวดล้อมมีลักษณะถ้อยที ถ้อย
อาศัยกัน (reciprocal.relationship) ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวผู้ปฏิบัติงาน เช่น แสงสว่าง เสียง
เพื่อนร่วมงาน รายได้หรือค่าตอบแทน เป็นต้น พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต้องร่วมกันทํางาน
มีมาตรการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตลอดจนคํานึงถึงสุขภาพอนามัย
จะต้องได้รับการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ทําให้องค์การมี ความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ย่อมรับ และทําให้
ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจที่ดี ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้ที่แตกต่างกัน ดังนี้
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สมยศ นาวี ก าร (2544) ได้ ก ล่ า วว่ า โดยทั่ ว ไปปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจู ง ใจพนั ก งาน
ในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
1).โอกาศของความก้ า วหน้ า .ความผู ก พั น อยู่ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ความเจริ ญ เติ บ โต
ส่วนบุคคลในฐานะที่เป็นตัวแรงจูงใจอย่างหนึ่ง
2) ความท้ า ทายของงาน บุ ค คลหลายคนถู ก จู ง ใจด้ ว ยความท้ า ทายของงาน
ซึ่งในการ จูงใจผู้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด ควรที่จะพยายามทําให้งานมีความท้าทายเท่าที่จะเป็นไปได้
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3) การมีส่ว นร่วมในการวางแผนงาน โดยทั่วไปผู้ ปฏิบัติงานจะมีแรงจูงใจมากขึ้น
ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติงานถูกขอให้ช่วยวางแผนการทํางาน และจัดสภาพแวดล้อมของการทํางาน
4) การยกย่อง และสถานภาพ
5) ความรับผิดชอบ และอํานาจ
6) ความมั่นคงในงาน
7) ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
8) โอกาศของความเจริญเติบโตส่วนบุคคล
9) สภาพแวดล้อมของการทํางานที่ดี สภาพแวดล้อมของการทํางานรวมทั้งปัจจัย
ทางด้านกายภาพ และจิตใจที่อยู่ล้อมรอบงาน
พะยอม วงศ์สารศรี (2542; อ้างถึงใน ธีรนัย ศิริเลขอนันต์ , 2552, หน้า.12).ได้กล่าวว่า
การทํ า งานในองค์ ก ารจะเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เมื่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามพึ ง พอใจในการทํ า งาน
มีความสุ ขในการดํารงชีวิตอยู่ ในองค์การ และได้รับการย่อมรับจากผู้ บริห าร และเพื่อนร่ว มงาน
โดยสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน มี 3 ประการ คือ
1) .สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง คุณภาพชีวิต
ปัญหาครอบครัว และปัญหาอื่นๆ ในสังคม
2) สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ
(1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในองค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ แสงสว่างในการทํางาน
เสียง อุณภูมิในห้องทํางาน สีในสถานที่ทํางาน ลักษณะขนาดของห้องทํางาน
(2) สภาพแวดล้อมทางสังคมภายในองค์การเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในองค์การ ได้แก่ ความสัมพันธ์กับ ผู้ บังคับบัญชา.และเพื่อนร่ว มงานลั กษณะของผู้นํา ความมั่ นคง
ขององค์การ ระบบการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆ และระบบการเลื่อนขั้น หรือพิจารณา
ความดีความชอบ
3) ตัวงานโดยตรง ซึ่งจะกระตุ้นให้บุคคลอยากทํางาน หรือไม่อยากทํางาน ได้แก่
งานไม่ตรงกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตน.ลักษณะงานจําเจซ้ํา ซากงานหนัก
เกินไป และงานมีความยากสลับซับซ้อนเกินไป
จิตราวรรณ ถาวรวงศ์สกุล (2554,.หน้า .47) ได้กล่ าวว่า แนวทางการปรับปรุง งานให้ มี
ประสิทธิภาพตามแนวความคิ ดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ .(behavioral.management)
หรือสิ่งที่ทําให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้
1) สภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น แสงสว่าง ขนาดห้องทํางาน การเอาใจใส่จาก
หัวหน้างาน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน
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2) การประสานงานภายในองค์การ เช่น การวางแผน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
การติดต่อสัมพันธ์กับหัวหน้างาน และความพึงพอใจหรือไม่พอใจในการงานที่ทํา
Moss (1997; อ้ า งถึ ง ใน ศิ ว พร โปรยานนท์ , 2554, หน้ า 29-31) ได้ ส รุ ป แนวคิ ด
ในการศึกษาสภาพแวดล้อมการทํางาน หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมในงานของ
บุคคลนั่นเอง โดยแบ่งศึกษาเป็น 3 มิติ คือ
1) มิติสัมพันธภาพ (relationship.dimensions) หมายถึง การรับรู้ในการมีความ
เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วม มีความผูกพันของบุคคล ความเป็นมิตร การสนับสนุนในระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน และหน่วยงาน มี 3 ด้าน คือ
(1) ด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน (involvement) การที่บุคลากรรับรู้ว่าตนเอง
มีความส่วนร่วมในงาน
(2) ด้านความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงาน (peer cohesion) หมายถึง การรับรู้
ถึงบรรยากาศความเป็นมิตรระหว่างเพื่อน และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
(3) การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (supervisor.support) หมายถึง.การรับรู้ว่า
หัวหน้างานให้การสนับสนุน กระตุ้นให้ประสบผลสําเร็จ
2) มิ ติ ค วามก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ การงาน (personal.growth.dimensions).หมายถึ ง
การรับรู้ในความก้าวหน้า และจัดการในสภาพแวดล้อมของการทํางานประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
(1) ด้านการสนับสนุนความมีอิสระในการทํางาน (autonomy).หมายถึง การรับรู้
ว่าหน่วยงานมีการส่งเสริมสนับสนุนในการติดสินใจในการทํางานด้วยตนเอง มีมากน้อยเพียงใด
(2).ด้ านการมุ่ ง มั่ น ในการทํ า งาน.(task.orientation).หมายถึ ง.การรั บ รู้ ใ นการ
ตระหนัก และให้ความสําคัญถึงความสําเร็จของบุคลากร โดยยึดหลักวางแผนที่ดีมีประสิทธิภาพ
(3).ด้านความกดดันในการทํางาน (work.preeure) หมายถึง.การรับรู้ในการมีสภาพ
การทํางานที่เร่งรีบ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
3) มิ ติ ก ารคงไว้ และการเปลี่ ย นแปลงระบบงาน (system.maintenance.and
chang.dimensions) หมายถึง การรับรู้ โคลงสร้างของงานมีความโปร่งใส่ชัดเจนมิติประกอบด้ว ย
4 ด้าน คือ
(1) ด้านความชัดเจนของงาน (clarity) หมายถึง การรับรู้ความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานประจําวัน โดยหน่วยงานมีการประกาศ หรือแจ้งให้บุคลากรทราบ
(2) ด้านการควบงาน (control) หมายถึง การรับรู้หน่วยงานมีกฏเกณฑ์หลักการ
แนวทางในการควบคุม และการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้การควบคุ มบริหารงาน
ระเบียบมาตรฐานที่กําหนดไว้
(3) ด้านการนํานวัตกรรมมาใช้งาน หมายถึง การรับรู้ว่าหน่วยงานมีการส่งเสริม
การนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในหน่วยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงจนสร้างความพึงพอใจในงาน
(4) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (physical.comfort) หมายถึง การที่หน่วยงาน
จั ด สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน ได้ แ ก่ แสง สี เสี ย ง หรื อ ธรรมชาติ ต่ า งๆ ให้ เ หมาะสมกั บ การ
ปฏิบัติงาน
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการมีส่วนร่วม
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แนวคิดทฤษฎี การมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงานของบุคคากรที่นํามาใช้มีความเชื่อมโยง
กับแนวคิดทฤษฎีของ เฮอร์เบิร์ก (hertzberg) ซึง่ เป็นทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวข้อง และสามารถโยงไปสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมได้ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับ การจูงใจที่เกี่ยวข้อง และสามารถโยงไปสู่กระบวนการ
มี ส่ ว นร่ ว มได้ . เป็ น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจู ง ใจ.ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความพึ ง พอใจ ทฤษฎี นี้ เ ชื่ อ ว่ า
ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะ
เขาจะเพิ่มความสนใจในงาน และมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะทํางาน ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิต
ของงานให้มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติ งาน ไม่พึงพอใจ
ในการทํา งานก็จะเกิดความท้อถอยในการทํางาน.และทําให้ เกิด ผลงานออกมาไม่มีประสิ ทธิภ าพ
ทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในองค์การ กล่าวคือ ถ้าบุคลากรได้เข้ามีส่วนร่วม
ในการดํา เนิ น งาน ได้ร่ ว มคิ ดตั ด สิ น ใจจะส่ งผลให้ บุ คลากรในองค์ การเกิ ดความรู้สึ ก เป็ นเจ้ า ของ
ในกิจ กรรมมากขึ้น ทําให้ ป ระสบความสํ าเร็จในการพัฒ นาได้ . นอกจากนี้ทฤษฎี การสร้างผู้ นําก็มี
ความสําคัญ คือ ผู้มีอํานาจที่ดี (positive.leader) มักจะนําความเคลื่อนไหวในการทํางานอยู่เสมอ
ในขณะที่ผู้มีอํานาจที่ไม่ดี (negative.leader).จะไม่มีผลงานที่สร้างสรรค์เลย การสร้างผู้มีอํานาจ หรือ
ผู้นําจะช่วยจูงใจให้บุคลากรเต็มใจที่จะทํางานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เนื่องจากผู้นําเป็น
ผู้ที่มีความสําคัญในการจูงใจ และรวมกลุ่มคนดังนั้นทฤษฎีสองปัจจัยนี้จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
บุคลากรในองค์การ เพราะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือร่วมแรงรวมใจกันในการทํางาน
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ข องบุ ค ลากร และผู้ นํ า ร่ ว มกั น
ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องมีผู้นําที่ดี จะนําสู่ความสําเร็จขององค์การได้
2.4.1 ความหมายการมีส่วนร่วม
ศิริลักษณ์ จันโภคา.(2548, หน้า.9) หมายถึง.การที่บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องร่วมคิดร่วม
ตัด สิ น ใจร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยตนเองในการดํ าเนิ นงานโดยเน้ น การมีส่ ว นเกี่ ยวข้ องอย่ า งแข่ ง ขั น
ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่ วมกับการใช้วิทยากรอย่างชํานาญและเหมาะสม.เพื่อแก้ ไขปัญหา.
สนับสนุนให้สัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาพร้อมกับติดตามงานขององค์การและผู้เกี่ยวข้อง
ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ (2551).ได้ให้ ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า .การมีส่ว นร่ ว ม
เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงความเห็น
พ้องต้องกันนั้นจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการ กล่าวคือ ต้องเป็นการเห็น
พ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนมาร่วมปฏิบัติการได้จะต้อง
ตระหนักว่าการปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุ่ม หรือในนามของกลุ่มหรือกระทําการผ่านองค์การ ดังนั้น
องค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวที่ทําให้การปฏิบัติการบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
นติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ (2551) ได้กล่าวถึง สาระสําคัญของการมีส่วนรวมของบุคลากรว่า
หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มตัดสินใจในการปฏิบัติ งาน และ
การร่วมรับ ผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัว ของบุคลากรเอง การที่จะสามารถทําให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และนํามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากร
ให้ดีขึ้นนั้น ผู้นําจะต้องย่อมรับในปรัชญาการพัฒนาว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถณาที่จะ อยู่ร่วมกับ
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ผู้อื่นอย่างมีความสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เป็นที่ย่อมรับของผู้อื่น และพร้อมที่จะอุทิศตน
เพื่อกิจกรรมของส่วนรวมในองค์การ
เออร์วิน (Erwin,.1976) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า ประกอบด้วยสามมิติ คือมิติ
ที่ห นึ่งการมีส่ว นร่ วมในการตัดสิน ใจว่าอะไรควรทําและทําอย่างไรมิติที่ส อง.คือ.มีส่ วนร่ว มในการ
เสี ย สละในการพั ฒ นาลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามที่ ไ ด้ ตั ด สิ น ใจไว้ แ ละมิ ติ ที่ ส ามมี ส่ ว นร่ ว มในการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์ ที่เกิดจากการดําเนิน งานการมีส่ ว นร่ว มเป็นสิ่ งสํ าคัญต่อความสํ าคัญต่อความสํ าเร็จ
ของการดํา เนิ น กิ จ กรรมหรื อโครงการต่ างๆ อย่ า งมากโดยเฉพาะการมี ส่ ว นร่ว มในการปรับ ปรุ ง
อย่างต่อเนื่องไคเซ็น.ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อให้การ
ดําเนินกิจกรรมนั้นประสบผลสําเร็จ
2.4.2 ลักษณะการมีส่วนร่วม
มณฑล จันทร์แจ่ มใส (2551) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการมีส่ว นร่วมไว้ว่า การมีส่วนร่วม
ของบุคคลจะต้องมี และเกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ขั้ นตอนการมีส่ว นร่วมในการวางแผน
โครงการการบริหารจัดการดําเนินงานตามแผน การเสียสละกําลังแรงงานของบุคคลตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์กําลังเงิน หรือทรัพยากรที่มีอยู่
ประชุม สุวัติถี (2551) ได้กล่าวถึง ลักษณะเงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของบุคคลเกิด
จากพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1) เป็นบุคคลที่จะต้องมีความสามารถที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพ
ที่จะเข้าร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น จะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการ
วางแผนการบริหารจัดการ การบริการองค์การตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2) เป็นบุคคลที่มีความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ ผู้นั้นจะต้องมีสภาพทาง
เศรษฐกิจวัฒนธรรม และกายภาพที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้
3) เป็นบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม กล่าวคื อ เป็นผู้ที่มีความเต็มใจสมัครใจ
ที่จะเข้าร่วมเล็งเห็นผลประโยชน์ของการมีส่วนร่วม จะต้องไม่เป็นการบังคับ หรือผลักดันให้เข้าร่วม
โดยที่ตนเองไม่ประสงค์จะไม่เข้าร่วม
4) เป็นบุคคลที่ต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้มีโอกาสที่จะเข้าร่วม
ซึ่งถือว่าเป็ นการกระจายอํานาจให้กับ บุคคลในการตัดสินใจ และกําหนดกิจกรรมที่ตนเองต้องการ
ในระดับที่เหมาะสมบุคคลจะต้องมีโอกาส และมีความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเองสําหรับลักษณะ
การมีส่วนร่วมของบุคคลโดยทั่วไปแล้ว ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่
เพศ อายุ สภาพครอบครัว ระดับการศึกษา สภาพทางสังคม และอาชีพรายได้ เป็นต้น
Parry.1972,.pp. 3-16; อ้างถึงใน.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.2554,.หน้า.623) มองว่าการมี
ส่วนร่วม หมายถึง การกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วม ในการดําเนินภารกิจอย่าง
ใดอย่างหนึ่งอย่างไรก็ดีพาร์รี.ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในแง่ของการใช้แนวความคิดเฉยๆ หากได้
ให้ความหมายแนวความคิดนี้ในลักษณะที่จะสามารถที่จะวัดได้ (operationalization.of.concept).กล่าวคือ
พาร์รีได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในลักษณะที่สามารถวัดได้โดยอาศัยมิติ 3 มิติด้วยกัน คือ
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1).วิธีการทางการมีส่วนร่วม.ซึ่งหมายถึง.ประเภทของกิจกรรมต่างๆ.ที่ผู้มีส่วนร่วม
ได้กระทําลงไปเช่น การออกเสียงเลือกตั้งการเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองการวิ่งเต้น (lobbying)
และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโครงการ
2).ความหนักเบาของการมีส่วนร่วม.ซึ่งหมายถึง.การหาคําตอบต่อคําถามที่ว่าใครบ้าง
เข้าไปมีส่วนร่วมและการเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นนั้น บ่อยครั้งแค่ไหน
3).คุณภาพของการมีส่วนร่วม ซึ่งหมายถึง การแสวงหาคําตอบต่อคําถามอย่างน้อ ย
ที่สุดสองประการด้วยกันกล่าวคือ .การเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นนั้นทําให้บังเกิดผลอะไรบ้าง.และเข้าไปมี
ส่วนร่วมดังกล่าวเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
อาร์นสไตน์ .(Arnstein,.1969,.pp..219-224;.อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,.
2544,.หน้า.623).ในการให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของอาร์นสไตน์นั้น .อาร์นสไตน์ได้เน้นมิติ
คุณภาพการมีส่วนร่วมเหมือนกับผลงานของพาร์รีนั้นเอง.กล่าวคือ.อาร์นสไตน์เห็นว่าการมีส่วนร่วมที่มี
“คุณภาพ”.นั้นบังเกิดผลขึ้นมา.หรือกล่าวอย่างสั้นๆ.ได้ว่า.อาร์นสไตน์เห็นว่าการมีส่วนร่วมก็คือการมี
อํานาจและการควบคุมกิจกรรมนั้นเอง โคเฮน และอัพฮอฟ.(Cohen & Uphoff,.1984).ได้แบ่งชนิด
ของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิดคือ
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ.(decision-making).ประกอบด้วย.ขั้นตอนการริเริ่ม
ตัดสินใจดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุน
ด้านทรัพยากรการบริหารและการประสานของความร่วมมือ
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ
ผลประโยชน์ทางด้านสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
4).การมีส่วนร่วมในการประเมินผล.(evaluation).การมีส่วนร่วมตรงกับภาษาอังกฤษ
ว่า participation.ได้มผี ู้ให้ความหมายไว้มากมายหลายทัศนะ.ดังนี้
Cohen & Uphoff (อ้างถึงใน จรัญญา บรรเทิง, 2548) ได้แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมเป็น
4 ด้าน คือ
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision-making)
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in implementation)
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (participation in benefits)
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (participation in evaluation)
สําหรับการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ นี้ นักวิชาการสาขาต่างๆ มีจุดเน้นของการมีส่วน
ร่วมแตกต่างกันออกไป.เช่น.นักเศรษฐศาสตร์จะให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนัก
บริ หารมักจะเน้ นถึงการมีส่ ว นร่ วมในการปฏิบัติและนักเศรษฐศาสตร์มักจะเน้นการมีส่ วนร่วมใน
ผลประโยชน์ .แต่สํ าหรั บ การมีส่ ว นร่ ว มในการประเมิ นผลนั้นยั ง ไม่ มีการศึก ษาที่ กว้า งขวางนั กซึ่ ง
(cohen and uphoff).ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วม ดังนี้
1).การมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจชนิ ด นี้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของการเกิ ด ความคิ ด
ที่หลากหลายมีการกําหนดและประเมินทางเลือกตัดสินใจเลือกเปรียบเทียบได้กับการวางแผนเพื่อนํา
ทางที่เลือกมาสู่การปฏิบัติ สามารถแบ่งการตัดสินในนี้ออกเป็น 3 ชนิด คือ
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(1) การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น (initial decisions) เป็นการเริ่มต้นหาความต้องการ
จากคนในท้องถิ่น และวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการที่สําคัญ ขั้นตอนนี้มีความสําคัญที่จะเลือก
เอาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรม.โดยผ่านการใช้กระบวนการตัดสินใจ
ในระยะนี้ส ามารถให้ ข้อมูลที่สํ าคัญของท้องถิ่นและปูองกันความเข้าใจที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอ
กลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหา.ซึ่งคนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้ งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการทั้งในเรื่อง
การเงิน .การจัดสรรบุคลากร.ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่ วนร่ว มในโครงการและสนับสนุนโครงการ
ที่จะนําเข้ามา
(2) การตัดสินใจในช่วงดําเนินการ (on-going decisions) คนในท้องถิ่นอาจไม่ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงเริ่ มต้น แต่ถูกขอร้องให้เข้ามาดําเนินการเมื่อโครงการเข้ามา ความสําเร็จในช่วงนี้
เกิดขึ้นได้มากกว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น .ซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการ
ของบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังนี้ .และจัดลําดับความสําคัญของโครงการและวิธีการดําเนิน
โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
(3) การตัดสินใจในช่วงปฏิบัติการ (operational decisions) เป็นความเกี่ยวข้อง
ในองค์การเมื่อโครงการเข้ามามีการเชื่อมโยงโครงการเข้ามาสู่คนในท้องถิ่น.มีการรวบรวมขององค์การ
ต่า งๆ ที่เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ กํา หนดกฎเกณฑ์สํ า หรั บ ปฏิ บั ติ กิ จกรรมในโครงการกรอบที่ ส มาชิ ก ยึ ด ถื อ
ประกอบด้วย การประชุมเพื่อจัดทํานโยบาย การคัดเลือกผู้นําที่จะมีอิทธิพลต่อองค์การ
2).การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติคนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ .แบ่งได้
เป็น 3 ชนิด คือ
(1).การมี ส่ ว นร่ ว มในการสละทรั พ ยากร.(resource.contribution).สามารถ
ดําเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่ แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้เป็นแหล่งทรัพยากร
หลักที่สําคัญซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นนํามาใช้เพื่อพัฒนาโครงการส่งเสริมโดยใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดี.
การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ.และอื่นๆ.แสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจน ของการมีส่วนร่วมสิ่ง
สําคัญของการมีส่วนร่วมนี้.คือ.การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและทําอย่างไรโดยวิธีการสมัครใจ.การได้รับ
ค่าตอบแทน.หรือโดยการบีบบังคับ .การสนับสนุน.เรื่องทรัพยากรบ่อยครั้งที่พบว่ามีความไม่เท่าเทียมกัน
และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
(2) การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน.(project demonstration
and co-ordination).คนในท้ องถิ่ นสามารถรวมตั ว กัน ในการปฏิบัติ งาน.โดยการเป็นลู กจ้ างหรื อ
สมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการ.เป็นสมาชิกอาสา.ซึ่งทําหน้าที่ประสานงานกิจกรรม
ของโครงการ.มี ก ารฝึ ก อบรมให้ รู้ เ ทคนิ ค การปฏิ บั ติ ง านในโครงการสํ าหรั บ ผู้ เ ข้า มาบริ ห าร.หรื อ
ประสานงานวิธีนี้นอกจากจะเพิ่มความไว้วางใจให้กับคนในท้องถิ่นแล้วยังช่วยให้เกิดความตระหนัก ถึง
ปัญหาของตนเองอีกด้วย.อีกทั้งยังทําให้เกิดการสื่อสารข้อมูลภายใน.และได้รับคําแนะนําซึ่งเป็นปัญหา
ของคนในท้องถิ่น.ตลอดจนผลกระทบที่ได้รับเมื่อโครงการเข้ามา
(3).การมี ส่ ว นร่ ว มในการขอความร่ว มมื อ .(enlistment).การขอความร่ว มมื อ
ไม่จําเป็นต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง.แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผลเสียที่ตามมาหลังจาก
นําโครงการเข้ามา.และผลที่เกิดกับคนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมในโครงการ
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3).การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจ
ซึ่งไม่ควรมองข้ามไป การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได้ 3 ชนิด คือ
(1).ผลประโยชน์ ด้ านวัต ถุ .(material.benefits).เป็ นความต้อ งการขั้ นพื้ นฐาน
ของบุคคล.เช่น.เป็นการเพิ่มการบริโภค.รายได้.และทรัพย์สิน.แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้การสรุปข้อมูล
ล้มเหลวได้.ซึ่งควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครคือผู้มีส่วนร่วม.และดําเนินการให้เกิดขึ้น
(2).ผลประโยชน์ด้านสังคม (social.benefits).เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานด้าน
สาธารณะ ได้แก่ บริการหรือความพึงพอใจการสาธารณูปโภค การเพิ่มโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
รูปแบบการผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนยากจน จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ทั้งในเรื่องปริมาณ การแบ่งผลประโยชน์.และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ
(3).ผลประโยชน์ด้านบุคคล (personal benefits) เป็นความปรารถนาที่จะเข้า
มาเป็นสมาชิกกลุ่มหรือได้รับการคั ดเลือกเข้ามา.เป็นความต้องการอํานาจทางสังคมและการเมือง.
โดยผ่านความร่วมมือในโครงการ.ผลประโยชน์สําคัญที่ได้จากโครงการมี 3 ชนิด.คือ.ความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเอง.อํ า นาจทางการเมื อ ง.และความรู้ สึ ก ว่ า ตนเองทํ า งานมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล.การมี ส่ ว นร่ ว ม
ในผลประโยชน์ ค วรศึ ก ษาผลเสี ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมาภายหลั ง ด้ ว ย.เพราะอั ต ราการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน .จะเป็นข้อมูลที่สําคัญในการวางนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องว่าจะให้
ใครมี ส่ ว นร่ ว ม.หากผลที่ อ อกมาตรงกั น ข้ า มกั บ ความคาดหวั ง .จะได้ แ ก้ ไ ขเพื่ อ หาแนวทางที่ มี
ความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่
4).การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล.เป็ น ส่ ว นที่ มี ก ารเขี ย นเป็ น รายงานไว้ น้ อ ย.
สามารถประเมิ น โครงการได้ .2.รู ป แบบคื อ .การมี ส่ ว นร่ ว มทางตรง.และการมี ส่ ว นร่ ว มทางอ้ อ ม.
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล.ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมากกว่าคนในท้องถิ่น .ซึ่งทํา
หน้าที่ประเมินผลด้านงบประมาณ.ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ.ประเมินว่ามีผู้เห็นด้วยกับ
โครงการหรือไม่ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง.มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ.
หรื อผ่ านตัว แทนที่เลื อกเข้าไปอย่ างไร.และทําอย่างไรความคิดเห็นต่างๆ.จึงจะได้รับการนําไปใช้
ประโยชน์
ไพโรจน์.บารัน.(2551) ให้ความหมายคําว่า.ทีมอาจมีภารกิจ.และเปูาหมายเฉพาะของแต่ละ
ทีมเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ.แต่ทีมจะมีลักษณะทั่วๆ ไปในการทํางานที่เหมือนกัน .คือทีมจะ
ตั้งเปูาหมายให้ชัดเจน และทําตามเปูาหมายที่วางใว้ให้ได้ มีความเห็นพ้องต้องกันในแนวทางดําเนิน
โครงการพั ฒ นากระบวนการทํ า งานที่ ว างไว้ ใ ห้ สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งถ่า ยทอดและฝึ กทั ก ษะซึ่ งกั น และกั น
การทํางานเป็ นทีมมีลักษณะร่ วมกันหลายประการ.คือทุกคนช่วยกันผลั กดันไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันยอมรับในความสามารถของทุกคนมีการเอาใจ
ใส่ซึ่งกันและกันละเว้นจากการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวทุกคนจะผลักดันงานในส่วนของตนเมื่อมี
ปั ญ หาช่ ว ยกั น แก้ ไ ข.และรั บ มื อ กั บ วิ ก ฤติ ก ารณ์ โ ดยปราศจากเสี ย งบ่ น สุ ด ท้ า ยยอมรั บ ผลแห่ ง
ความสํ า เร็ จ .และล้ ม เหลวร่ ว มกั น นั่ น เองนอกจากนี้ ก ารทํ า งานเป็ น ที ม ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี
(cohesiveness).ซึ่งมีความสําคัญเพราะความสามัคคี มีความสัมพันธ์กับผลผลิต.(productivity).เช่น
การมีทีมงานที่สามัคคีกลมเกลียวกันมากๆ.ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้นเอง
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59
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสามารถกระทําได้โดยการสร้างกิจกรรม และการทํางาน
ร่วมกัน.ควบคู่กับการสร้างจิ ตสํานึกด้านความรับผิดชอบร่วมกัน .ให้ความร่วมมือกันมีความรู้สึกที่ดี
ต่อกัน และกระตุ้นให้รู้จักใช้การระดมสมองร่วมกัน การทํางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพนั้นจําเป็น
ที่สมาชิกของทีมงานต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทักษะการอยู่ร่วมกัน และทักษะการทํางานร่วมกัน
ทีมงานที่มีวุฒิภาวะและมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนต้องเข้าใจความสําคัญ และหลักการทํางานเป็น
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ.ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้ ลักษณะและภาวะความเป็นผู้นําที่ เหมาะสม
ผู้นําต้องมีความรับผิดชอบ.มีหน้าที่บทบาทความเป็นผู้นําที่สมบูรณ์ .คือสามารถมอบหมายงานและ
แบ่งความรับผิดชอบงาน ให้ดําเนินการโดยทํางานเป็นทีม .หัวหน้าทีมหรือผู้นํา จึงจําเป็นต้องมีทักษะ
ด้านการงาน การขจัดปัญหาความขัดแย้งสร้างแรงจูงใจ เปูาหมาย.ผู้นําต้องวางแผนงานกําหนดเปูาหมาย
เพื่ อการดํ าเนิ น นโยบาย และประเมิ นผลงานการวางแผน.มี อ งค์ ประกอบสํ าคั ญ .คื อการกํ าหนด
เปูาหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้งานสําเร็จโดยมีเงื่อนไขข้อกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาปริมาณ.และ
คุณภาพ การตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับทางเลือกหรือกิจกรรมที่จะนําไปสู่วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์
ที่ต้องการ การประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกับเปูาหมายเป็นเครื่องชี้วัดความสามารถของผู้นํา และ
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพศักยภาพการผลิต การแข่งขันสูงสามารถทํารายได้สร้างความสําเร็จให้กับ
องค์การให้ ดีขึ้น ต้อ งเกินเปู าหมายที่ว างไว้ทุก ๆ.ปี . ความสามัคคีช่ ว ยให้ สมาชิกทีมงานมีความรู้สึ ก
เป็ น พวกเดี ย วกั น ไม่ มี ค วามคิ ด เห็ น และความสํ า นึ ก ที่ เ ห็ น แก่ ตั ว .มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพ ผู้นําต้องสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน.ความคิดสร้างสรรค์.ได้แก่.ความคิดแปลกใหม่
สามารถปฏิบัติได้ให้เห็นประโยชน์.การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ.คือ.เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่
ดีกว่า เพิ่มคุณค่าคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาต่างๆ.หมดสิ้นไปเป็นส่วนช่วยส่งเสริมทัศนคติวิ สัยทัศน์
การยอมรับวิทยาการใหม่ๆ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพบุคลากร แรงจูงใจ.การจูงใจ
เป็นสิ่งที่ทําให้ สมาชิกทีมงานมีประสิทธิภาพ.นั่นคือทีมงานได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจทั้งทางตรง
และทางอ้อม ผู้นํ าต้องทําหน้าที่ชักจูงให้ส มาชิกทีมงานทุ่มเทจิตใจและพลั งกายทํางานด้วยความ
กระตือรือร้นมากขึ้น ผลสําเร็จของการสร้างแรงจูงใจ คือเกิดพฤติกรรมร่วมช่วยให้สมาชิกทีมงาน
ร่วมกันทํางานด้วยความพึงพอใจ และมีความสุขกับการทํางานพฤติกรรมทางบวกของสมาชิกทีมงาน
เพิ่มขึ้น.ให้ ความสนใจงาน.มีความสามัคคีร่วมกันตัดสินใจเลื อกทางที่ดีที่สุด การพัฒนาทักษะและ
เพิ่มความรู้.เนื่องจากในโลกปัจจุบันอิทธิพลของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
การประดิษฐ์คิดค้น สิ่งใหม่ ๆ.ทําให้ สภาวะแวดล้อมขององค์การทั้งทางภาครัฐ และภาคเอกชนแปร
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน การบริหารองค์การให้สามารถอยู่รอด และเติบโต
ในภาวะเช่ น นี้ นั บ เป็ น สิ่ ง ที่ ท้ า ทายความสามารถของผู้ บ ริ ห าร.และการทํ า งานเป็ น ที ม อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ.การพัฒนาทักษะเพิ่มความรู้แก่บุคลากรมีความสําคัญ และจําเป็นยิ่งนั่นคือผู้นําต้อง
สามารถสอนงาน หรือแนะนําวิธีการทํางาน.การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้บุ คลากร
องค์การ.ช่วยให้ ทีมงานต่างๆ เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพประสิทธิภาพที่สูง ลดต้นทุน.และมีศักยภาพ
ด้านการแข่งขันสูง.เป็นต้น
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บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด ตั้งอยู่พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ตําบลบางวัว .อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ .1.เมษายน พ.ศ..2539.ได้ร่วมมือระหว่างบริษัท ยานภัณฑ์
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ซังโก๊ะ จํากัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของประเทศญี่ปุน ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือ
ก่อตั้งและมีหุ้นส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
บริษัท ซังโก๊ะ จํากัด
77.10%
บริษัท ยานภัณฑ์ จํากัด
17.50%
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปเรชั่น กรุ๊ป
4.90%
บริษัท ซูมิโตโม ประเทศไทย จํากัด
0.50%
ด้วยเงินจดทะเบียนเริ่มต้น.130.ล้านบาท และมีการขยายกําลังการผลิต โดยเพิ่มเงินลงทุน
1,414.ล้านบาท ในปี พ.ศ..2548 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ท่อไอเสีย.ท่อแสตนเลส ท่ออลูมิเนียม
คุณภาพสูง ส่ งมอบสิน ค้าให้ กับ ลูกค้า โตโยต้าเป็นหลั ก จํานวนพนั กงานในบริษัทมีทั้งหมดในเดือน
พฤศจิ กายน 2558 มี 2,010 คน (ข้อมูล จากฝุายบุคลากรบริษัท .วาย.เอส ภัณฑ์. จํากัด ,.วันที่ 23
เมษายน 2558)
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด เป็นองค์การที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์ บริษัทได้ประกาศ
เป็นนโยบายส่งเสริมในเรื่องประสิทธิภาพการทํางาน โดยเน้นการปรับปรุงจุดที่ทํางานยาก การกําจัด
ความสู ญ เปล่ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ ส ร้ า งงาน และดํ า เนิ น งานจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การทํ า งานเป็ น ที ม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นพบว่า ตั้งแต่ในเดือนเมษายน-ธันวาคม พ.ศ..2558
พบว่า ประสิทธิภาพในการการทํางานนั้น ยังไม่ได้ตามเปูาหมายที่กําหนด โดยเปูาหมายค่าเฉลี่ ย
ร้อยละ.97.ผลการดําเนินงานในด้านประสิทธิภาพโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ.91.84 เท่านั้นเองซึ่งปัญหา
ที่ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานฝุายผลิตที่ต่ําเกิดจากมีของเสียในการผลิต คิดเป็นต้นทุน
ที่ต้องเสียไปโดยเฉลี่ย 74,228 บาทต่อเดือน ทําให้ต้องผลิตงานเพิ่มเพื่อทดแทนงานที่เสียไป และ
ส่งผลต่อในเรื่องคุณภาพตามมา ซึ่งพบมีงานที่มีข้อบกพร่องหลุดไปยังลู กค้าเฉลี่ยอยู่ที่เดื อนละ 2
ปั ญ หาส่ ว นในกระบวนการผลิ ต ปั ญ หาที่ พ บ คื อ การจั ด สรรงานที่ ไ ม่ ส มดุ ล ในแต่ ล ะขั้ น ตอน
ในกระบวนการผลิ ต ทํ า ให้ เ วลาของพนั ก งานแต่ ล ะขั้ น ตอนไม่ เ ท่ า กั น เกิ ด การรอคอยเกิ ด ขึ้ น
ในกระบวนการ การสูญเสียพื้นที่ในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการวางตําแหน่ งของเครื่องจักร
ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน ระยะการเดินที่ไกลทําให้เสียเวลาในการเดินมาก
การจัดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมระดับสูง-ต่ํา ส่งผลต่อการใช้เวลานานในการเอื้อมมือหยิบชิ้นงาน และ
การสู ญ เสี ย เวลาการแก้ ไขงานในกระบวนการผลิ ต จากปัญ หาดั ง กล่ าวจะส่ ง ผลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพ
การทํางานโดยตรง
ดัง นั้ น บริ ษั ท จึ ง มี น โยบายการบริ ห ารงานของบริ ษั ท วาย เอส ภั ณ ฑ์ จํ า กั ด เพื่ อ สร้ า ง
ข้อได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจต้องสร้างกลยุทธ์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพความปลอดภัย
เพิ่มผลกําไร และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร โดยจะเน้นการบริหารงานภายในองค์การ โดยจัดทํา
แผนการดําเนินงานให้สามารถบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้โดยบริษัทได้วางนโยบายไว้ 5 ข้อคือ
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ความปลอดภัย (safety).โดยการกําจัดการทํางานที่ไม่ปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางาน
ที่ไม่ปลอดภัยให้บรรลุตามเปูาหมาย คือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์
คุณภาพ (quality) คือการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าโดยสร้างกระบวนการผลิต
แบบของเสี ย เป็ น ศู น ย์ ด้ ว ยการปู อ งกั นการเกิ ด ปั ญ หาซ้ํ า อย่ า งจริ ง จั ง โดยไม่ส่ ง ของไม่ มี คุ ณ ภาพ
ไปยั ง ลู ก ค้ า .และรั ก ษาความสามารถในการผลิ ต ของกระบวนการผลิ ต .(process.capability)
ให้สามารถทันต่อความต้องการของลูกค้า
ประสิทธิภาพ (productivity) ปรับปรุงประสิ ทธิภ าพการผลิตให้ ได้ตามจํานวนที่จําเป็น
ในเวลาที่จําเป็น และปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ตามจํานวนที่จําเป็น ในเวลาที่จํากัด โดยสร้างพื้ นที่
ทํางานที่มีประสิทธิภาพด้วยการทําความเข้าใจความสูญเปล่าให้ชัดเจน (loss actualize) และทําการ
แก้ไขความสูญเปล่า
รักษาผลกําไร (cost.reduction) รักษายอดขายให้ บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ นํากิจกรรม
ข้อเสนอแนะในการลดต้นทุน (RC idea suggestion) มาทําการแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทํางาน
ให้ดียิ่งขึ้น
พัฒนาบุคลากรและการอบรม.(human resource.development.& training).โดยเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของการ.(management.human)โดยการใช้ .(competency.training).ให้ ครบตาม
ขัน้ ตอนที่กําหนด จุดมุ่งหมายที่บริษัทได้สร้างกลยุทธ์นี้ขึ้นมา เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการค้าเพื่อสร้าง
ผลกํ า ไรในการดํา เนิ น กิจ การโดยมุ่ ง เน้น ให้ ทุ ก คนในองค์ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ สร้า งความเข็ ม แข็ ง
ในองค์การสร้ างบุคคลกรที่มี ประสิ ทธิภาพ โดยยึดหลักไคเซ็น .(kaizen).ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบาย
ที่จะพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
2.5.1 นโยบายบริษัท
ความพอใจของลูกค้า คือ คุณภาพของ เราเนื่องด้วยผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง
ที่จะพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานให้เกิดขึ้นในองค์การและตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณ ภาพสิ น ค้าและบริ การให้ มี ม าตรฐานมากยิ่งขึ้ นดั งนั้ นผู้ บริห ารระดับสู งจึงได้ ว างแนวทาง
การดําเนิ นกิจกรรมการปรั บปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจและความไว้ว างใจของลูกค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทและพนักงานทุกคน
2.5.2 พันธกิจขององค์การ
บริษัทจะร่วมกันพัฒนาและปรั บปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดความพึงพอใจ
ของลู กค้า ภายในประเทศและต่างประเทศ.พร้อมมุ่งมั่นในการตรวจติดตามตรวจสมรรถนะ.และ
ทํ า การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง.ในการเพิ่ ม ความสามารถของพนั ก งานเพื่ อ ทํ า ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
การบริ ก ารมี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด .จะทํ า การปู อ งกั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ . กระบวนการผลิ ต และกิ จ กรรมต่ า งๆ.
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้บรรลุ
2.5.3 นโยบายคุณภาพ
มุ่งเน้ น ที่ลู กค้า เปูาหมายของบริษัท .วาย.เอส.ภัณฑ์ .เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลู กค้า
โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ข้ อ กํ า หนดและความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า เพื่ อ ทํ า ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ . และบริ ก าร
ได้ มาตรฐานสากล.มุ่ งเน้ นที่คุ ณภาพ.และพยายามพั ฒนาปรับปรุ งผลิ ตภั ณฑ์ การบริการให้ เกิดความพึงพอใจ
ของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ มุ่งเน้นที่บุคคลเราจะมุ่งมั่นในการตรวจติดตามตรวจสมรรถนะ.
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และทําการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ องในการเพิ่มความสามารถของพนักงานเพื่อทําให้ผลิตภัณฑ์และการ
บริการมีคุณภาพสูงสุด.ทั้งผลิตภัณฑ์.กระบวนการผลิต.และกิจกรรมต่างๆ.ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้
บรรลุตามการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้นโยบายคุณภาพระบบ ISO 9001: 2008 และ
ระบบ ISO/TS.16949: 2009.บรรลุประสิทธิภาพ.และประสิทธิผล.บริษัทจึงได้กําหนดวัตถุประสงค์
คุณภาพระบบ.ISO9001: 2008.และระบบ ISO/TS.16949: 2009.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
2.5.4 หลักการนวัตกรรมการผลิต
ระบบการผลิตแบบแนวดึง และยืดหยุ่นของบริษัทวาย เอส ภัณฑ์ จํากัด ทําการผลิตให้มี
ลักษณะที่สอดคล้องและเหมาะสม.ทําสินค้าคงเหลือในจํานวนน้อย ระบบการผลิตที่ทําให้ของเสีย
เป็นศูนย์ การจัดการด้านการผลิตให้ง่าย สั้น รวดเร็ว การจัดการเรื่องการไหลเวียนของสินค้าคงคลัง
ภายในโรงงานการควบคุ ม ด้ ว ยการมอง.(visual.control).และในเรื่ อ ง.สะสาง.สะดวก.สะอาด
สุขลักษณะ สร้างนิสัย (5S) ภายในโรงงานและระบบการจัดการด้านกําลังคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.5.5 วัฒนธรรมขององค์การ
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาสามารถนํามาพัฒนาบริษัทให้มีความเจริญเติบโตซึ่งเป็นวัฒนกรรม
ใหม่ที่ใช้ในบริษัทวาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
ความยุ ติ ธ รรมและการกระทํ า ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ . คื อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า .ทํ า ให้ ลู ก ค้ า มี
ความเชื่อมั่นในสินค้าโดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของตัวสินค้านั้น
การพัฒนาบุคคลกรและการมีทีมงานที่แข็งแกร่ง .คือพัฒนาความรู้ความสามารถบุค ลากร
ให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันโดยกําหนดเปูาหมายไว้อย่างชัดเจนสามารถบรรลุ
เปูาหมายนั้นได้ และการให้ความสําคัญในคุณลักษณะของแต่ละบุค คลให้แสดงความสามารถโดยรวม
ของทีม.พร้อมสร้างทีมงานให้แข่งแกร่งรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองมีความพร้อมใจจะให้ความร่วมมือกับ
หน่ ว ยงานอื่ น ในบริ ษั ท พร้ อ มมุ่ ง มั่ น จะทํ า ให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก มี ค วามสุ ข เสมื อ นทํ า งานกั บ บุ ค คล
ในครอบครั ว .การมี จิ ต สํ า นึ ก ในเรื่ อ งของความท้ า ท้ า ย คื อ การสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ซึ่ ง มี
ความเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าสูงกล้าที่จะคิดในเรื่องสิ่งใหม่ๆ.นวัตกรรมใหม่และความคิดสร้างสรรค์
คือมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเป็นเอกลักษณ์เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานเดิมโดยการตั้งเปูาหมายให้สูง
กว่าเดิมพร้อมกับการทํางานเชิงรุกโดยวิธีค้นหาจุดเสี่ยงที่ทํางานยากมาทําการวิเคราะห์แล้วทําการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น แล้วจัดทําเป็น มาตรฐานสามารถควบคุมสามารถมองเห็นด้วยสายตาทันที.การดูของ
จริงที่หน้างานจริง คือการเข้าไปตรวจสภาพข้ อเท็จจริงความแตกต่างระหว่างมาตรฐานและสภาพ
ปัจจุบัน แล้วทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง พร้อมทําการวางแผนงานในการแก้ไขและ
ทําการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการแก้ไขโดยใช้หลักการ PDCA
2.5.6 ความหมายวัฒนธรรมขององค์การ
ความเป็ น มิตร (You-I) เป็นมิตรมีน้ําใจช่วยเหลื อเกื้อกูล กันดูแลห่ ว งใยเอาใจใส่และกัน
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขจริงใจเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันแสดงท่าทีที่เป็นมิตรต่อ
ผู้อื่นโดยการกล่าวทักทาย ยิ้ม.โต้ตอบ.ให้คําปรึกษาช่วยเหลือตามโอกาสตามความสามารถของตนเอง
โดยลําพังให้อภัยเมื่อเพื่อนทําผิดต่อตนโดยไม่ติดใจ.มีน้ําใจเปิดกว้างรับแนวคิดเรื่องความแตกต่าง
ให้ความเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคลชนชันชาติและวัฒนธรรม สนองตอบต่อการพยายาม
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ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ และหาแนวร่วมกรณีไม่สามารถช่วยเหลือได้โดยลําพังโดยไม่ปฎิเสธโดยง่าย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ ยงการกระทบกระทั่งและความขัดแย้ง ใส่ใจความรู้สึกนึกคิด
ของผู้อื่นและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เสนอความช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นเดือดร้อนด้วยความเต็มใจ และ
เสียสละประโยชน์ส่วยตนในบางโอกาส เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ที่ลําบากกว่า เสมือนหนึ่งเป็น
พี่น้องญาติไม่แสดงความรู้สึกในแง่ร้ายต่อผู้อื่น
การมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในตนเอง (self.discipline).การมี วิ นั ย ควบคุ ม ตนเองให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบขององค์การเพื่อให้ส ามารถรับผิ ดชอบตนเองเป็นแบบอย่างที่ดี รู้กฎระเบียบข้อบังคับ
พื้น ฐานขององค์ก ารเข้ าร่ ว มในการอบรมสั ม มนาประชุม เพื่ อ รั บรู้ ห รื อ เผยแพร่ กฎระเบีย บต่ า งๆ
ตามนโยบาย มีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดไม่แสดง
หรือมีประวัติให้เห็นว่าฝุาฝืนกฎระเบียบของบริษัททํางานตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถสิ่งที่ควร
ทําก็ต้องทําถ้ารับปากแล้ว และรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา เป็นตัวอย่างและตักเตือนผู้อื่นเมื่อฝุา ฝืน
กฎระเบี ย บของบริ ษัท ทํา งานตามหน้ าที่ อ ย่ างเต็ม ความสามารถและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลที่ ตามมา
สามารถชักจูงหรือสร้างความเข้าใจให้เพื่อนเข้าใจกฎระเบียบ และสามารถช่วยเหลือให้ปฏิ บัติตาม
ได้อย่างถูกต้องต้อง นําเสนอโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
มีความรั บ ผิ ดต่อลู กค้า เพื่อนร่ ว มงานผู้ให้ ความร่ว มมือ และผู้ อยู่รอบข้างเป็นตัว อย่างที่ดีของคน
ที่ปฏิบัติตนน่าเชื่อถือทําให้เกิดความสําเร็จขององค์การหน่วยงาน
การทํางานเชิงรุก (proactive) ความสามารถในการเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาส และวางแผน
จัดการกับปัญหา ค้นหาปั ญหาและดําเนินการภายใต้อํานาจรับผิ ดชอบหรือแจ้งผู้ ที่เกี่ยวข้องทันที
มีแผนในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเหมาะสม ปลูกฝังจิตสํานึกแก่ผู้เกี่ยวข้อง
จากที่ บ ริ ษั ท ได้ ส ร้ า งกลยุ ท ธ์ ใ นการดํ า เนิ น งานที่ มุ่ ง เน้ น ผลกํ า ไรเพื่ อ ความเจริ ญ เติ บ โต
ของบริ ษั ท พร้ อ มปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพ สร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยปลุ ก ฝั ง
ให้ พ นั ก งานมี ก ารปรั บ ปรุ ง ในหน่ ว ยงานของตนเองจนเป็ น นิ สั ย แล้ ว ยั ง สร้ า งวั ฒ น ธรรมใจรั ก
ในการปรับปรุงงานขึ้นด้วย.เพื่อทําให้บริษัทมีความเจริญรุ่งเรืองเติบโตอย่างมีความยั่งยืน
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กิ ต ติ พ งศ์ .กลิ่ น กุ ล .(บทคั ด ย่ อ ,.2550).ได้ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย สํ า คั ญ แห่ ง ความสํ า เร็ จ ของ
กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์การที่มีการบริหารแบบอเมริกาและแบบญี่ปุนกรณีศึกษา
อุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิ คส์ . ผลการวิจัยที่ได้พบว่าปัจจัยสํ าคัญแห่ ง ความสํ าเร็จของกระบวนการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องระหว่างองค์การที่มีการบริหารแบบอเมริกาและแบบญี่ปุนมีความสอดคล้องกัน
ในด้านระบบคุณภาพและการจัดการ การควบคุมกระบวนการและการปรับปรุงการควบคุมและการ
ทํามาตรฐาน.แผนและกลยุทธ์.วัฒนธรรมต่างๆ.ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าการบริหารแบบอเมริกาจะเน้นปัจจัย
สําคัญหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวนั้น คือการศึกษาและการอบรมซึ่งอยู่ ในมุมมองหลักองค์การและ
วัฒนธรรมในทางเดียวกันพบว่าองค์การที่มีสไตล์การบริหารแบบญี่ปุนจะเน้นปัจจัยสําคัญหนึ่ง ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะตัวด้วยนั่นคือคํามั่นสัญญาของฝุายบริหารสูงสุดและความเป็นผู้นํา
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บุญทัน ปาณิทานะโต (2550) ศึกษาการเพิ่มผลผลิตสเต็ปปิ้งมอเตอร์โดยเทคนิคลดความสูญเปล่า
กรณีศึกษาสายการผลิตมอเตอร์สําหรับรถยนต์รุ่น HVCA พบว่าความสูญเปล่าเกิดขึ้นจากการขนส่ ง
ขาดประสิทธิภาพรอคอยมากเกินไปได้ปรับปรุงโดยทําสายพานเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
ดุ สิ ต .ศรี เ มื อ ง.(2551,บทคั ด ย่ อ ).ศึ ก ษาเรื่ อ งเจตคติ ต่ อ การทํ า กิ จ กรรมไคเซ็ น .การรั บ รู้
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของที ม งานและผลสํ า เร็ จ ในการทํ า กิ จ กรรมไคเซ็ น .พบว่ า เจตคติ ต่ อ
การทํ า กิ จ กรรมไคเซ็ น การรั บ รู้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของที ม งานมี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ
ในการทํากิจ กรรมไคเซ็น .โดยองค์การควรพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับการทํากิจกรรมไคเซ็นและ
การทํางานเป็นทีมอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้พนักงานมีเจตคติที่ ดีต่อการทํากิจกรรมไคเซ็น .และสามารถ
ทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณัฐ วรรณ ราชโส (2551) ได้ศึกษาการปรับปรุงงานโดยใช้เทคนิคไคเซ็น กรณีศึกษาอู่ศรี
สมหวังนักการช่าง ผลการศึกษาพบว่า มีความสูญเสีย 7 ประการเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทางผู้วิจัย
ได้นํามาวิเคราะห์หาสาเหตุจาก 4 M แต่ละแผนกมีปัญหาที่แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่จะมีปัญหา
ในเรื่ อ งการรอคอยวิ ธี ก ารทํ า งานไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ข องเสี ย ทางผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ทํ า มาตรฐาน
การฝึกอบรมพนักงาน ได้ดําเนินกิจกรรมไคเซ็น และจัดทํา มาตรฐานการทํางานที่ถูกต้องของแต่ละ
แผนกโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ทิพรัตน์ โคตรชมพู (2552) ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพด้วยแผนกประกันคุณภาพเพิ่มการ
ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่แผนกฉีดพลาสติก พบว่าการปรับปรุงคุณภาพด้วยการเพิ่มแผนกประกัน
คุณภาพสามารถลดความสูญเสียจากการผลิตลงได้ ลดข้อจํานวนข้อร้องเรียน และช่วยทําให้ต้นทุน
ในการผลิตลดลง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับพนักงานในการแสดงศักยภาพในการทํางาน
กุ ร ดิ ต ซิ ง ห์ พุ ท ธราชา.(2552).ได้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการปรั บ ปรุ ง งานผล
การศึกษาพบว่า พนักงานที่มีการรับรู้นโยบายบริษัทในการทําไคเซ็นของพนักงานอยู่ในระดับดี และมี
พฤติกรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อยู่ ในระดับดี ผลการศึกษาตัวแปรต่างๆ.เป็นดังนี้
ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา.มีผลต่อ
พฤติกรรมการปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) และการรับรู้นโยบายของพนักงานไม่แตกต่างกัน
จิร พงษ์ .ผ่องแผ้ ว .และคณะ.(2554, บทคัดย่อ).ได้วิจัยเรื่องการรับรู้และพฤติกรรมการใช้
เทคนิคแบบไคเซ็นของผู้บริหารการผลิตอุตสาหกรรมยางยานยนต์ในประเทศไทย พบว่าการรับและ
พฤติกรรมใช้เทคนิคแบบไคเซ็นของผู้บริหารการผลิตอุตสาหกรรมยางยานยนต์ในประเทศไทย พบว่า
การรับรู้การใช้เทคนิคแบบไคเซ็นอยู่ในระดับสูงและมีพฤติกรรมในการใช้เทคนิคแบบไคเซ็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูงผลการเปรียบเทียบการรับรู้การใช้เทคนิคแบบไคเซ็น .พบว่าผู้บริหารการผลิตที่มีเพศ
อายุ .ระดับการศึกษา.และประสบการณ์การทํางานในส่ว นงานผลิตที่แตกต่างกันมีการรับรู้การใช้
เทคนิคแบบไคเซ็นไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าผู้บริหารการผลิตที่มีการฝึกอบรมการใช้เทคนิคแบบไคเซ็น
แตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิคแบบไคเซ็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01.ผู้บริห ารการผลิตอยู่ในขนาดของธุรกิจ .และสัญชาติของผู้ ถือหุ้ นใหญ่ที่แตกต่างกันมีการรับรู้
เกี่ยวกับการใช้เทคนิคแบบไคเซ็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.0.05.ผลการเปรียบเทียบ
พฤติ ก รรมการใช้ เ ทคนิ ค แบบไคเซ็ น .พบว่ า ผู้ บ ริ ห ารการผลิ ต ที่ มี .เพศ.อายุ . ระดั บ การศึ ก ษา.
ประสบการณ์ทํางานในส่วนงานผลิต.แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เทคนิคแบบไคเซ็นไม่แตกต่างกัน.
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แต่พบว่าผู้บริหารการผลิตที่มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคนิคแบบไคเซ็น.และสัญชาติของผู้ถือหุ้น
ใหญ่ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้เทคนิคแบบไคเซ็น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .
0.01.การรับรู้และพฤติกรรมการใช้เทคนิคแบบไคเซ็นของผู้บริหารการผลิตมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01.โดยมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับ ปานกลาง (r = 0.515)
ซารีน่า.ไวยสุภี (2554, บทคัดย่อ).ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน: กรณีศึกษา.บริษัท.โซนี่เทคโนโลยี.(ประเทศไทย).จํากัด ผลการศึกษา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชายอายุระหว่าง 25-30.ปีการศึกษาปริญญาตรี.ตําแหน่ง
ระดับพนักงานปฏิบัติการ มีประสบการณ์การทํางาน 3.ปีถึง 5.ปีมีทัศนคติต่อกิจกรรม kaizen.ทุกด้าน
ในระดับเห็นด้วยมาก.ได้แก่.ด้านวัตถุประสงค์.จุดเด่นด้านบุคคล ด้านประโยชน์ด้านลักษณะ และด้าน
ทัศนคติที่สนับสนุนความสําเร็จของไคเซ็น มีส่วนร่วมกิจกรรมไคเซ็น (kaizen).อยู่ในระดับมากที่สุดใน
ทุกด้าน ได้แก่ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ และด้านการติดตาม
และประเมิ น ผลส่ ว นปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มได้ แ ก่ . อายุ . ระดั บ การศึ ก ษา.ตํ า แหน่ ง งาน
ประสบการณ์ทํางานที่แตกต่างกัน มีผลให้การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้านการ
จัดสรรผลประโยชน์ และด้านการติดตามและประเมินผลแตกต่างกัน
อดิเรก เพ็ชรรื่น (2554, บทคัดย่อ).ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องไคเซ็น ของพนักงานฝุายผลิต บริษั ท ทีซีแอล ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
จํากัด ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่ วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไคเซ็น ของพนักงานฝุายผลิ ต
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.82) โดยพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับไคเซ็นอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ
91.50) มี ทัศ นะคติ แรงจู ง ใจ และมีขวั ญกํ าลั งใจต่ อการมีส่ ว นร่ว มในการปรับ ปรุ งอย่า งต่ อเนื่อ ง
(ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.52,3.74.และ.3.44.ตามลําดับ) มีการติดต่อสื่อสารต่อการมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.59) และมีการรั บรู้นโยบาย
บริษัทต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.65)
พนิดา หวานเพ็ชร (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใช้
หลักแนวความคิดไคเซ็น กรณีศึกษาแผนกบัญชีค่าใช้จ่าย ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานแผนกบัญชีค่าใช้จ่ายให้สามารถรองรับงาน และจํานวน
ปริมาณเอกสารทางบัญ ชีที่เพิ่มขึ้น.โดยเฉลี่ยพนักงาน.1.คน สามารถรองปริมาณงานที่เพิ่มในเดือน
ธัน วาคมได้ ถึ ง ร้ อ ยละ.139.39.จากปริ ม าณเฉลี่ ย เดิ ม ร้อ ยละ.2.05.ของจํ านวนการทํ า งานทั้ง หมด
ในเดือนธันวาคม ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ย ร้อยละ.7.7.ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน.มกราคม.ถึงเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2555
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การศึกษาวิจั ย เรื่ อง การเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพการทํางานโดยใช้แนวคิด ไคเซ็น กรณีศึกษา
บริ ษั ท วาย เอส ภั ณ ฑ์ จํ า กั ด ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (quantitative.research).โดยมี
วิธีดําเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การจัดทําข้อมูล
3.5 วิธีประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

มห
าว

3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการอยู่ใน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
ซึ่งมีจํานวนพนักงาน 2,010 คน (ข้อมูลจากฝุายบุคลากร บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด วันที่ 23 เมษายน 2558)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณโดย
ใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ความคลาดเคลื่อน 0.05 เพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตร ดังนี้
สูตร n
= N
2
1+ Ne
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 2,010 คน
e = 0.05 ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะย่อมให้เกิดขึ้นได้โดยการวิจัยครั้งนี้ กําหนดให้
เท่ากับร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
แทนค่าในสูตร
n =
2,010
1+ 2,010(0.05)2
n = 333.6 หรือ ประมาณ 334 คน
ขนาดของตัวอย่างที่คํานวณได้เท่ากับ.334 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการกําหนด
กลุ่มตัวอย่างแบบกําหนดสัดส่วน การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น.(stratified .random sampling) โดยจําแนก
เป็ น พนั ก งานปฏิ บั ติการ 5 แผนก จากจํ านวนพนั กงาน 2,010 คน.แล้ วใช้ วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ างแบบอย่ างง่ าย
(simple random sampling) ในแต่ละชั้นให้ได้จํานวนตัวอย่าง 334 คน
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ตาราง 1 จํานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ระดับปฏิบัติการ ดังนี้
ฝุาย/แผนก
จํานวน
จํานวน
ประชากร
ตัวอย่าง
1. แผนกปั๊มขึ้นรูป
361
60
2. แผนกประกอบชิ้นส่วน
745
124
3. แผนกเชื่อมประกอบ
480
80
4. แผนกผลิตท่อ
106
18
5. แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ
318
53
รวม
2,010
334

3.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย

มห
าว

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
3.2.1.ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ . (secondary.data).ศึ ก ษาจากตํ า รา.เอกสาร.หนั ง สื อ วิ ช าการ.
วิทยานิพนธ์บทความทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อกําหนด
ขอบเขตของการวิ จั ย และสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ยให้ ค รอบคลุ ม ความมุ่ ง หมายของการวิ จั ย
3.2.2.ข้อมูลปฐมภูมิ .(primary.data).ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อกําหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบจะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้น
3.2.3 นําข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม
3.2.4 นําแบบสอบถามที่ร่าง ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา.(content.validity) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ.โดยทดสอบจากเครื่องมือ .(IOC).index.of.item.objiective หาความ
เที่ยงตรงของแบบทดสอบ.และขอคําแนะนําทําการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัย
3.2.5.นําแบบสอบถามที่แก้ไขตามคําแนะนําแล้วมาดําเนินการทดสอบกับ ไม่ใช่ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย คือพนักงานฝุายการผลิตใน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด (pretest) จํานวน 30 คน
3.2.6.นําแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวมได้ทดสอบความความเชื่อมั่น .(reliability).แล้วนําผลที่
ได้ มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการหาค่าสั มประสิ ทธิแอลฟาของครอนบาคความเชื่อมั่นเท่ากับ ..8094
Cronbach.s.coefficient.alpha.(1954,.p..54,.(อ้างถึงใน.ศิริลักษณ์.คงสัตยกุล,.2546,.หน้า.51)
3.2.7.ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้งแล้วนําเสนอผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม เพื่อแก้ไขปรั บปรุงจน
ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
3.2.8 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
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การศึ กษาวิจั ย ครั้ ง นี้ เป็ นการศึ กษาวิ จั ยเชิง สํ า รวจ.(survey.research).โดยจุ ด มุ่ง ศึก ษา
การเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้หลักไคเซ็นของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัดมีวิธีการดําเนินการดังนี้คือ
3.3.1.การศึ กษาเชิ งสํ ารวจ.(survey. research).โดยเป็ นแบบสอบถาม (questionnaire)
ประกอบด้วยจํานวน 43 ข้อโดยแบ่งเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ทํางาน และรายได้
เป็นข้อคําถาม check list จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ในบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด จํานวน 16 ข้อ
ด้านบรรยากาศในการทํางาน
จํานวน 5 ข้อ
ด้านความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงาน
จํานวน 4 ข้อ
ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน
จํานวน 4 ข้อ
ด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสําเร็จ จํานวน 4 ข้อ
ลั กษณะคําถามเป็ นแบบ.likert.Scale.ซึ่ง ใช้มาตรส่ ว นประมาณค่ า .(rating.scale
method).โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค.(interval.scale).แบ่งออกเป็น.5.ระดับ.ซึ่งมี
เกณฑ์การกําหนดคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง สภาพแวดล้อม ดีมาก
ระดับคะแนน 4 หมายถึง สภาพแวดล้อม มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง สภาพแวดล้อม ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง สภาพแวดล้อม น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง สภาพแวดล้อม น้อยที่สุด
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว .จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมา
พิจารณาความถี่ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณความกว้างของ
อันตรภาคชั้นดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2449, หน้า 129)

มห
าว

ความกว้างของอันตรภาคชั้น

= ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ําสุด
จํานวนชั้น

= 5 - 1
5
= 0.80
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ ยของความคิดเห็ นต่อสภาพแวดล้ อม
ที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานระดับ ปฏิบัติการ ในบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
มีดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21 - 5.00
สภาพแวดล้อม ดีมาก
3.41 - 4.20
สภาพแวดล้อม มาก
2.61 - 3.40
สภาพแวดล้อม ปานกลาง
1.81 - 2.60
สภาพแวดล้อม น้อย
1.00 - 1.80
สภาพแวดล้อม น้อยที่สุด
ตอนที่.3.แบบสอบถามการปรับปรุงวิธีการทํางาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด จํานวน.8.ข้อ
ประกอบด้วย
ด้านกระบวนการ
จํานวน 4 ข้อ
ด้านการออกแบบ
จํานวน 4 ข้อ
ลักษณะคําถามเป็นแบบ likert scale ซึ่งใช้มาตรส่วนประมาณค่า (rating scale
method) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (interval scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมี
เกณฑ์การกําหนดคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง การปรับปรุงวิธีการทํางาน ดีมาก
ระดับคะแนน 4 หมายถึง การปรับปรุงวิธีการทํางาน มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง การปรับปรุงวิธีการทํางาน ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง การปรับปรุงวิธีการทํางาน น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง การปรับปรุงวิธีการทํางาน น้อยที่สุด
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมา
พิจารณาความถี่ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใช้สู ตรการคํานวณความกว้างของ
อันตรภาคชั้นดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549, หน้า 129)
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5 - 1
5
= 0.80
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อการปรับปรุงวิธีการ
ทํางาน ทีส่ ่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด
มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.21 - 5.00
การปรับปรุงวิธีการทํางาน ดีมาก
3.41 - 4.20
การปรับปรุงวิธีการทํางาน มาก
2.61 - 3.40
การปรับปรุงวิธีการทํางาน ปานกลาง
1.81 - 2.60
การปรับปรุงวิธีการทํางาน น้อย
1.00 - 1.80
การปรับปรุงวิธีการทํางาน น้อยที่สุด
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จํากัด จํานวน 12 ข้อ
ประกอบด้วย
การมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์
จํานวน 4 ข้อ
การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ
จํานวน 4 ข้อ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
จํานวน 4 ข้อ
ลักษณะคําถามเป็นแบบ.likert scale.ซึ่งใช้มาตรส่วนประมาณค่า .(rating scale
method).โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล ประเภทอันตรภาค.(interval.scale) แบ่งออกเป็น.5.ระดับ.ซึ่งมี
เกณฑ์การกําหนดคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง
การมีส่วนร่วม ดีมาก
ระดับคะแนน 4 หมายถึง
การมีส่วนร่วม มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง
การมีส่วนร่วม ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง
การมีส่วนร่วม น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง
การมีส่วนร่วม น้อยที่สุด
เมื่อรวบรวมข้อมูล และแจกแจงความถี่แล้ ว .จะใช้คะแนนเฉลี่ ยของกลุ่ มตัว อย่าง
มาพิจารณาความถี่ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใช้สูตรการคํานวณความกว้าง
ของอันตรภาคชั้นดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549, หน้า 129)
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด - ข้อมูลที่มีค่าต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5 - 1
5
= 0.80
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ ยของความคิดเห็นต่อ การมีส่ วนร่วมที่
ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน.ของพนักงานระดับปฏิบัติการ.ในบริษัท.วาย.เอส.ภัณฑ์.จํากัด
มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับการมีส่วนร่วม
4.21 - 5.00
การมีส่วนร่วม ดีมาก
3.41 - 4.20
การมีส่วนร่วม มาก
2.61 - 3.40
การมีส่วนร่วม ปานกลาง
1.81 - 2.60
การมีส่วนร่วม น้อย
1.00 - 1.80
การมีส่วนร่วม น้อยที่สุด
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การประมวลผลข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โ ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมี
ลําดับขั้นการวิเคราะห์ ดังนี้
3.4.1.ผู้ วิจั ย ตรวจสอบความสมบูรณ์แ ละความถูก ต้องของแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวม
มาพร้อมจัดทําคู่มือลงรหัสเพื่อดําเนินการปูอนข้อมูลในคอมพิวเตอร์
1) บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ
2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
3) ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานผู้วิจัยตั้งไว้
การวิเคราะห์ ข้อมูล .ในการศึกษาทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําแบบสอบถามที่ได้มา
วิเคราะห์ โ ดยใช้โ ปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป การทดสอบสมมติฐ านในการศึกษาครั้งนี้ได้กําหนดค่าความ
มีนัยสําคัญทางด้านสถิติที่ระดับ 0.05 โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังต่อไปนี้
สถิติเชิงพรรณนา.(descriptive).เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้อธิบาย
บรรยายตามวัตถุประสงค์
1) ค่าสถิติร้อยละ.(percentage).ใช้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มลี ักษณะส่วนบุคคล และ
การแจกแจงข้อมูลของกลุ่ มตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็น .และปัจจัยที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพโดยใช้
แนวคิดไคเซ็นของพนักงานฝุายผลิต
2) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ที่ใช้อธิบาย
ความคิ ดเห็ น และปั จ จั ย ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องกับ ประสิ ท ธิภ าพของกลุ่ ม ตัว อย่า งลั กษณะการกระจาย
ของข้อมูล
สถิติอ้างอิง .(inference.statistics).เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ มตัว อย่าง
โดยการสุ่มตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง.มีดังต่อไปนี้
1) การทดสอบสมมติฐานใช้วิธี T-test.เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัว
แปรสองกลุ่ม
2) วิเคราะห์ค่า.F-test.ซึ่งใช้ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่าง
ค่าสองกลุ่มขึ้นไป โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One.Way.ANOVA) ในการทดสอบ ด้าน อายุ
เพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ประสบการณ์การทํางาน แล้วทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ด้วยวิธีของ LSD ของ fisher เพื่อเปรียบเทียบประชากร (กัลยา วานิชย์ปัญญา, 2548, หน้า 333)
3).ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (pearson.product.moment correlation
coefficient) ใช้วิเ คราะห์ ความสั มพัน ธ์ของตั ว แปร.(correlation.analysis).ที่เป็ น อิส ระต่อกั นคื อ
ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของพนักงานฝุายผลิตที่มีผลต่อกิจกรรมไคเซ็นและ
การเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของบริษัท.วาย.เอส.ภัณฑ์.จํากัด
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ระดับความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ํามาก
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ํา
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก
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บ
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ตาราง 2 การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์สหพันธ์
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
0.01-0.20
0.21-0.40
0.41-0.60
0.61-0.80
0.81-1.00

มห
าว

ที่มา: (กัลยา วานิชย์ปัญญา, 2548, หน้า 333)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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การนาเสนอผลการวิจัย.เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen)
ของพนักงาน บริษัท.วาย เอส ภัณฑ์.จากัด ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น.2.ตอน.และ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสื่อความหมายที่ตรงกัน .ผู้วิจัยได้กาหนด.สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล.ดังต่อไปนี้
n
หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
̅
หมายถึง ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง (mean)
S.D.
หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
MS
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของผลบวกกาลังสองของคะแนน (mean of squares)
df
หมายถึง ชั้นของความเป็นอิสระ (degrees of freedom)
SS
หมายถึง ผลบวกกาลังสองของคะแนน (sum of squares)
F-Ratio หมายถึง สถิติทดสอบที่ใช้ในการพิจารณาในการแจกแจงแบบเอฟ
(f-distribution)
t
หมายถึง สถิติทดสอบที่ใช้ในการพิจารณาในการแจกแจงแบบที
(t-distribution)
r
หมายถึง ค่าสถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
*
หมายถึง ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

มห
าว

ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนาเสนอในรูปของตารางประกอบคาอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม
ได้แก่ ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ทางาน และราย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่ 1 พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ทางาน
และรายได้ต่อเดือนต่างกันมี ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)
ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
ส่ ว นที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มในการท างาน มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
ส่ ว นที่ 3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท างาน มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
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ส่ ว นที่ 4 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
แผนกทีป่ ฏิบัติงาน ประสบการณ์ทางาน และรายได้ จานวน 334 คน โดยมีรายละเอียดการศึกษา ดังตาราง 1
ถึงตาราง 6
ตาราง 1 จานวน (ความถี่) และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน(คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

280
54

83.80
16.20

รวม

334

100.00

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 334 คน เป็นเพศชาย จานวน 280 คน
โดยเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 83.80 และเป็นเพศหญิง จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20

ตาราง 2 จานวน (ความถี่) และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจาแนกตามอายุ

มห
าว

อายุ
22-28 ปี
29-34 ปี
35 - 40 ปี
41 - 46 ปี
47 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน(คน)
40
90
190
10
4
334

ร้อยละ
12.00
26.90
56.90
3.00
1.20

100.00

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน.334.คน.ส่วนใหญ่ที่มีอายุช่วง.35 -.40 ปี.
จานวน 190 คน รองลงมา อายุช่วง 29-34 ปี จานวน 90 คน และอายุช่วง 47 ปีขึ้นไป จานวน 4 คน
น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56.90, 26.90 และ 1.20 ตามลาดับ
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ตาราง 3 จานวน (ความถี่) และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจาแนกตามระดับ
การศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน(คน)
ร้อยละ
มัธยมศึกษาตอนต้น
81
24.30
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
208
62.30
อนุปริญญา/ปวส.
35
10.50
ปริญญาตรี
9
2.70
สูงกว่าปริญญาตรี
1
0.30
รวม

334

100.00

จากตาราง.3.พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบจ านวน 334 คน ส่ ว นใหญ่ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช..จานวน 208 คน.รองลงมาระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จานวน.81คน.
และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี.จานวน 1 คนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.30,24.30 และ0.30
ตามลาดับ
ตาราง 4 จานวน (ความถี่) และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจาแนกตามแผนก
ที่ปฏิบัติงาน
แผนกที่ปฏิบัติงาน
จานวน(คน)
ร้อยละ
ปั๊มขึ้นรูป
71
21.30
ประกอบชิ้นส่วน
143
42.80
เชื่อมประกอบ
97
29.00
ผลิตท่อ
14
4.20
จัดเตรียมวัตถุดิบ
9
2.70
รวม
334
100.00

มห
าว

จากตาราง 4 พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบ จานวน 334 คน ส่ว นใหญ่ที่มี แผนกที่ปฏิบัติงาน
แผนกประกอบชิ้นส่วน จานวน 143 คน รองลงมาแผนกที่ปฏิบัติงานแผนกเชื่อมประกอบ จานวน 97 คน
และ แผนกที่ปฏิบัติงานแผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ จานวน 9 คน น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 42.80, 29.00
และ 2.70 ตามลาดับ
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ตาราง 5 จานวน (ความถี่) และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจาแนกตามประสบการณ์ทางาน
จานวน(คน)
58
64
84
106
22
334

ร้อยละ
17.40
19.20
25.10
31.70
6.60
100.00
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ประสบการณ์ทางาน
1 - 3 ปี
มากกว่า 4 - 6 ปี
มากกว่า 7 - 9 ปี
มากกว่า 10 -13 ปี
มากกว่า 14 ปี ขึ้นไป
รวม

จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบ จานวน 334 คน ส่วนใหญ่ที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า
10 -13 ปี จ านวน 106 คน รองลงมาประสบการณ์ทางาน มากกว่า 7-9 ปี จานวน 84 คน และ
ประสบการณ์ทางานมากกว่า 14 ปี ขึ้นไปน้อยที่สุด จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.70, 25.10 และ
6.60 ตามลาดับ
ตาราง 6 จานวน (ความถี่) และค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจาแนกตามรายได้
รายได้
11,000-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน(คน)
114
85
92
30
13
334

ร้อยละ
31.10
25.40
27.50
9.00
3.90
100.00

มห
าว

จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบ จานวน 334 คน ส่วนใหญ่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 11,000-15,000 บาท จานวน 114 คน รองลงมารายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง.20,001 -25,000.บาท
จานวน 92 คน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001 บาท ขึ้นไปน้อยที่สุดจานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.10, 27.50 และ 3.90 ตามลาดับ
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ส่ ว นที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มในการท างาน ที่ มีผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน แบ่งออกเป็น 4.ด้าน ได้แก่
ด้านบรรยากาศในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา และด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ โดยมีรายละเอียด
การศึกษาดัง
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานด้านบรรยากาศ
ในการทางาน
บรรยากาศในการทางาน

1. ที่ทางานของมีการจัดการ มีการปรับปรุงงาน
ด้านสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
2. ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องจักร
ทุกครั้งก่อนเริ่มงานเสมอ
3. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้มี
กลางความเพียงพอ กับปริมาณงาน
4. ระบบป้องกันอันตรายในการทางานมี
ครบถ้วน มีความเหมาะสมกับงานที่ทา
5. มีความสบายใจ เมื่อเข้าไปใน
สถานที่ปฏิบัติงานเสมอ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ระดับสภาพแวดล้อม
̅
S.D.
3.17
0.93

ระดับความคิดเห็น
ปาน

3.93

0.63

มาก

3.08

0.80

ปาน

3.87

0.78

มาก

3.56

0.91

มาก

3.52

0.82

มาก

มห
าว

จากตาราง 7 ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่มีผลต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน.ด้านบรรยากาศในการทางาน
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศในการทางาน
ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความคิดเห็นต่อ บรรยากาศในการทางาน
เท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ในเรื่องเกี่ยวกับ
ตรวจความพร้อมของอุป กรณ์เครื่องจักรทุกครั้งก่อนเริ่มงานเสมอ รองลงมาคือเรื่องเกี่ยวกับ ระบบ
ป้องกันอันตรายในการทางานมีครบถ้วน มีความเหมาะสมกับงานที่ทา และเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ที่ใช้มีความเพียงพอกับปริมาณงานน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93, 3.87 และ 3.08
ตามลาดับ

78
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน
ระดับสภาพแวดล้อม
̅
S.D.
3.93
0.67
3.68
0.83

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก

สาํ น
ทิ ย กั วทิ
าลยั
ย
บ
ราช ริก
ารฯ
ภฏั
ราช
นค
ริน
ทร์

ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน
1. เพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2. การทางานร่วมกับคนอื่น ผลงานที่ได้รับเป็นที่
พอใจแก่ทุกคน
3. ได้รับความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานจาก
เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี
4. มีส่วนในการนาเสนอการปรับปรุงงาน
ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยเสมอ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

3.89

0.81

มาก

3.11

0.82

ปานกลาง

3.65

0.78

มาก

มห
าว

จากตาราง.8.ผลวิ เคราะห์ ระดั บความคิ ดเห็ น ต่อ สภาพแวดล้ อ มในการท างาน.ที่ มีผ ลต่ อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับ เพื่ อ นร่ ว มงานเมื่ อ พิ จ ารณาโดยภาพรวม.พบว่ า .ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานในระดับ มาก เป็นส่วนใหญ่ มีระดับค่าเฉลี่ย
โดยรวมของระดับความคิดเห็นต่อ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน เท่ากับ.
3.65.เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากในเรื่องเกี่ยวกับ เพื่อน
ร่ว มงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รองลงมาคือเรื่ องเกี่ยวกับ ท่านได้รับความร่ว มมือ เพื่อนร่ว มงาน
เป็ น อย่ างดี และท่า นมีส่ ว นในการน าเสนอการปรั บปรุง งานให้ มี คุณ ภาพ มี ความปลอดภัย เสมอ
น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93, 3.89 และ 3.11 ตามลาดับ

79
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา
ระดับสภาพแวดล้อม
̅
S.D.
3.03
0.79

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

สาํ น
ทิ ย กั วทิ
าลยั
ย
บ
ราช ริก
ารฯ
ภฏั
ราช
นค
ริน
ทร์

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับผู้บังคับบัญชา
1..ได้รับมอบหมายงาน และ การสนับสนุน
การปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเสมอ
2..หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา
สามารถให้คาแนะนาปรึกษาได้เป็นอย่างดี
3..หัวหน้างานใช้เหตุผล ความยุติธรรมในการ
ปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมรับฟังความ
คิดเห็นเสมอ
4..ได้รับความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

3.13

0.85

ปานกลาง

2.90

0.82

ปานกลาง

2.83

0.84

ปานกลาง

2.97

0.82

ปานกลาง

มห
าว

จากตาราง.9.ผลวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็ นต่อสภาพแวดล้ อมในการท างานที่มีผ ลต่ อ
การเพิ่มประสิทธิ ภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นต่อด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาในระดับปานกลาง เป็นส่วนใหญ่
มี ร ะดั บ ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมของระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
กับผู้บังคับบัญชา เท่ากับ 2.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ในเรื่องเกี่ยวกับหากมีปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา สามารถให้คาแนะนาปรึกษาได้เป็นอย่างดี
รองลงมาคือเรื่องเกี่ยวกับได้รับมอบหมายงานและการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเสมอ
และได้รับความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ.3.13, 3.03 และ 2.83 ตามลาดับ

80
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการสนับสนุน
ด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ
ด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ

ระดับสภาพแวดล้อม
̅
S.D.
3.24
0.78

ปานกลาง

สาํ น
ทิ ย กั วทิ
าลยั
ย
บ
ราช ริก
ารฯ
ภฏั
ราช
นค
ริน
ทร์

1. มีความเข้าใจเป้าหมายของการทางาน
ได้ถูกต้องตรงกัน
2. ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนเสมอ 2.96
3. หัวหน้างานมีการติดตามผลงานและให้คาแนะนา 2.85
แก้ไขจุดที่บกพร่อง
4. งานต้องมีการวางแผน ควบคุมปรับปรุงการผลิต 3.44
เพื่อให้ได้ตามแผนที่กาหนด
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
3.12

ระดับความคิดเห็น

0.86
0.86

ปานกลาง
ปานกลาง

0.79

มาก

0.82

ปานกลาง

จากตาราง 10 ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน ด้านการสนับสนุน
ให้ ป ระสบผลส าเร็ จ เมื่อ พิ จ ารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีร ะดับ ความคิ ดเห็ น
ต่อ ด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ ในระดับปานกลาง เป็นส่วนใหญ่ มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวม
ของระดับความคิดเห็นต่อด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ เท่ากับ 3.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ในเรื่องเกี่ยวกับ งานต้องมีการวางแผนควบคุมปรับปรุงการผลิต เพื่อให้ได้ตามแผนที่กาหนด
รองลงมาคือเรื่องเกี่ยวกับ ความเข้าใจเป้าหมายของการทางานได้ถูกต้องตรงกัน และหัวหน้างาน
มีการติดตามผลงานเสมอและให้คาแนะนาแก้ไขจุดที่บกพร่องน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44,
3.24 และ 2.85 ตามลาดับ

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานพนักงานทีม่ ีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานโดยรวม
ระดับสภาพแวดล้อม
̅
S.D.
1..ด้านบรรยากาศในการทางาน
3.52
0.82
2..ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน 3.65
0.78
3..ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา 2.97
0.82
4..ด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ
3.12
0.82

มห
าว

ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานโดยรวม

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

3.31

0.81

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

81

สาํ น
ทิ ย กั วทิ
าลยั
ย
บ
ราช ริก
ารฯ
ภฏั
ราช
นค
ริน
ทร์

จากตาราง 11 ผลวิ เ คราะห์ ร ะดั บ สภาพแวดล้ อ มในการท างานที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen).ของพนักงาน.ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการทางาน ในระดับปานกลาง
เป็นส่วนใหญ่มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมของสภาพแวดล้อมในการทางาน เท่ากับ 3.31.เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในเรื่องเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานรองลงมาด้านบรรยากาศในการทางาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65, 3.52 และ 2.97 ตามลาดับ
ส่ ว นที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมู ล เกี่ ย วกับ การปรับปรุงงานวิ ธีการทางานที่ มีผ ลต่ อการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน ด้านการกระบวนการ และด้านการออกแบบ
โดยมีรายละเอียดการศึกษา ดังตาราง 12 ถึงตาราง 13
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวการปรับปรุงงานวิธีการทางานที่มีผล
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานด้านกระบวนการ
ด้านกระบวนการ

ระดับสภาพแวดล้อม
̅
S.D.
1..พื้นที่ปฏิบัติงานสามารถทางานได้มีความคล่องตัว 2.91
0.80
2..งานที่ท่านทามีจุดที่ทางานยากและควรปรับปรุง 3.21
0.79
เร่งด่วน
3..ทางานเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดทุกรอบ 3.66
0.65
4..งานที่ทาไม่มีงานซ่อมไม่มีของเสียที่เกิดขึ้น
2.93
0.84
จากกระบวนการผลิต
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
3.19
0.77

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง

มห
าว

จากตาราง 12 ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุงงานวิธีการทางานที่มี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen).ของพนักงาน.ด้านกระบวนการ
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการในระดับปานกลาง
เป็ น ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ ค่ าเฉลี่ ย โดยรวมของระดั บความคิ ดเห็ นต่ อ ด้ านกระบวนการ.เท่า กับ .3.19
เมื่อพิจารณาเป็ น รายข้อพบว่า ในเรื่องเกี่ยวกับ การทางานเป็นไปตามมาตรฐานที่ กาหนดทุกรอบ
รองลงมาคือเรื่องเกี่ยวกับงานที่ ทามีจุดที่ทางานยากและควรปรับปรุงเร่งด่วน.และพื้นที่ปฏิบัติงาน
ของท่ านสามารถทางานได้ มีความคล่ องตัว น้อยที่สุ ด โดยมีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ .3.66,.3.21.และ.2.91.
ตามลาดับ
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวการปรับปรุงงานวิธีการทางานที่มีผล
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ด้านการออกแบบ
ระดับสภาพแวดล้อม
̅
S.D.
1..ผลงานของท่าน ผลิตออกมาได้ตามเวลาที่กาหนด 3.85
0.73
2..การวางอุปกรณ์ เครื่องจักร มีความเหมาะสม
3.58
0.79
ทางานง่าย
3..มีส่วนเสนอการปรับปรุงขั้นตอน
3.12
0.77
การทางานที่ยาก เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงาน
4..มีการเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงพื้น
3.11
0.83
ที่ให้มีความสะดวก มีความคล่องตัว

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก

สาํ น
ทิ ย กั วทิ
าลยั
ย
บ
ราช ริก
ารฯ
ภฏั
ราช
นค
ริน
ทร์

ด้านการออกแบบ

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

3.41

0.78

ปานกลาง

ปานกลาง
มาก

จากตาราง 13 ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงงานวิธีการทางานที่มี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน ด้านการออกแบบ
เมื่อ พิจ ารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามมีร ะดับ ความคิด เห็ น ต่อ ด้านการออกแบบ
ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความคิดเห็นต่อด้านการออกแบบ เท่ากับ
3.41 เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลงานผลิตออกมาได้ตามเวลาที่กาหนด รองลงมาคือการวางอุปกรณ์
เครื่องจั กรมีความเหมาะสมทางานง่าย และมีการเสนอความคิดเห็ น ในการปรับปรุงพื้นที่ให้ มี
ความสะดวก มีความคล่องตัวน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.3.85,.3.58.และ.3.11.ตามลาดับ
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการปรับปรุงงานวิธีการทางานพนักงานทีม่ ีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานโดยรวม

การปรับปรุงงานวิธีการทางานโดยรวม

มห
าว

1.ด้านกระบวนการ
2.ด้านการออกแบบ

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ระดับสภาพแวดล้อม
̅
S.D.
3.19
0.77
3.41
0.78

3.30

0.77

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
มาก

ปานกลาง

จากตาราง 14 ผลวิ เ คราะห์ ร ะดั บ การปรั บ ปรุ ง งานวิ ธี ก ารท างาน ที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen).ของพนักงาน.มีการปรับปรุงงานวิธีการทางาน
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการปรับปรุงงานวิธีการทางาน ในระดับ มาก
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เป็นส่วนใหญ่มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมของการปรับปรุงงานวิธีการทางานเท่ากับ 3.30 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง ในเรื่องเกี่ยวกับด้านการออกแบบ
เท่ากับ 3.41 รองลงมาคือด้านการกระบวนการโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19

สาํ น
ทิ ย กั วทิ
าลยั
ย
บ
ราช ริก
ารฯ
ภฏั
ราช
นค
ริน
ทร์

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มผี ลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ด้านการมีส่วนร่วมการได้รับ
ผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์

1..มีส่วนพิจารณาในการนาเสนอจุดที่
จะสามารถเพิ่มงานในที่ประชุม
2..เมื่อมีทักษะความสามารถมากขึ้นจะถูกเลือก
ให้ทางานที่ท้าทายมากขึ้น
3..เมื่อบริษัทมีกาไรได้ตามเป้าหมายจะแบ่งปัน
เป็นเงินพิเศษ ทุกๆ ปี
4..ได้รับการประเมินผลงานประจาปี
อยู่ในขั้นดีเสมอ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

การมีส่วนร่วมของพนักงาน
̅
S.D.
3.03
0.77

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

3.14

0.80

ปานกลาง

3.91

0.73

มาก

3.12

0.75

ปานกลาง

3.30

0.76

ปานกลาง

มห
าว

จากตาราง.15.ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อ
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการทางานโดยใช้ แ นวคิ ดไคเซ็ น (kaizen) ของพนัก งาน ในการมีส่ ว นร่ ว ม
การได้รับผลประโยชน์ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ
การมี ส่ ว นร่ ว มการได้ รั บ ผลประโยชน์ ใ นระดั บ ปานกลางเป็ น ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ ค่ า เฉลี่ ย โดยรวม
ของระดับความคิดเห็นต่อด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ เท่ากับ 3.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า เมื่อบริ ษัทมีกาไรได้ตามเป้ าหมายจะแบ่ง ปัน เป็นเงิน พิเศษ ทุกๆ รองลงมาคื อ เมื่อมีทักษะ
ความสามารถมากขึ้นจะถูกเลือกให้ทางานที่ท้าทายมากขึ้น และมีส่วนพิจารณาในการนาเสนอจุดที่จะ
สามารถเพิ่มงานในที่ประชุมน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91, 3.14 และ 3.03 ตามลาดับ
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมของพนักงาน
̅
S.D.
1..ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงงาน หัวหน้างานจะ 2.94
0.78
มีการเรียกเพื่อฟังความคิดเห็นของท่านเสมอ
2..สามารถคาดการณ์ ระยะปฏิบัติงาน
3.39
0.80
สามารถทางานเสร็จทันต่อความต้องการเสมอ
3..ในพื้นที่ปฏิบัติงานของท่าน มีงานตัวอย่างเพื่อ 3.17
0.76
ไว้เปรียบเทียบ กรณีที่ตัดสินใจไม่ได้
4..ในแผนกมีการส่งเสริมการทางานเป็นทีม
3.37
0.85
โดยเน้นการปรับปรุงงาน

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

สาํ น
ทิ ย กั วทิ
าลยั
ย
บ
ราช ริก
ารฯ
ภฏั
ราช
นค
ริน
ทร์

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

3.22

0.79

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

มห
าว

จากตาราง.16.ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้ แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในระดับปานกลางเป็นส่ วนใหญ่ มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความคิดเห็นต่อ การมีส่ว นร่ว ม
ในการตัดสิ น ใจ เท่ากับ 3.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในเรื่องเกี่ยวกับ สามารถคาดการณ์
ระยะปฏิบั ติ งานสามารถทางานเสร็จทั นต่อ ความต้องการเสมอ รองลงมาในแผนกมีก ารส่ ง เสริ ม
การทางานเป็นทีมโดยเน้นการปรับปรุงงาน และทุกครั้งที่มีการปรับปรุงงาน หัวหน้างานจะมีการเรียก
เพื่อฟังความคิดเห็นของท่านเสมอน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39, 3.37 และ 2.94 ตามลาดับ
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มผี ลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงานในการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

การมีส่วนร่วมของพนักงาน
̅
S.D.
3.02
0.87

ปานกลาง

สาํ น
ทิ ย กั วทิ
าลยั
ย
บ
ราช ริก
ารฯ
ภฏั
ราช
นค
ริน
ทร์

1..มีส่วนรวมในการติดตามและตรวจสอบ
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการทางาน
2..เมื่อมีการปรับปรุงงานเสร็จจะมีการสรุป
2.95
ผลงาน ให้ท่านทราบทุกครั้ง
3..ได้รับการชมเชยในที่ประชุมเมื่อผลงานออกมาดี 2.82
4..เมื่อพบปัญหาจากการดาเนินงานที่ผิดพลาด 2.90
เป็นคนเสนอแนวทางการแก้ไขกับระดับหัวหน้างานเสมอ

ระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

2.92

0.84

ปานกลาง

0.83
0.81

ปานกลาง
ปานกลาง

0.83

ปานกลาง

จากตาราง.17.ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ในระดับปานกลางเป็นส่ วนใหญ่ มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความคิดเห็นต่อการมีส่ว นร่ว ม
ในการประเมินผล เท่ากับ 2.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในเรื่องเกี่ยวกับมีส่วนรวมในการติดตามและ
ตรวจสอบผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการทางาน รองลงมาเมื่อมีการปรับปรุงงานเสร็จจะมีการสรุปผลงาน
ให้ทราบทุกครั้ง และได้รับการชมเชยในที่ประชุมเมื่อผลงานออกมาดี น้อยที่สุด.โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.02, 2.95 และ 2.82 ตามลาดับ

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานโดยรวม

มห
าว

ด้านการมีส่วนร่วมโดยรวม

1..การมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์
2..การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3..การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ระดับการมีส่วนร่วม
̅
S.D.
3.30
0.76
3.22
0.79
2.92
0.83
3.14
0.79

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง.18.ผลวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม ที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การท างานโดยใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น (kaizen).ของพนั ก งานเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม เมื่ อ พิ จ ารณา
โดยภาพรวม พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่ วนร่วม ในระดับ ปานกลางเป็นส่ วนใหญ่
มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม เท่ากับ 3.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า .พนักงาน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางในเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ.และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.30,
3.22 และ 2.92 ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด แตกต่างกัน
การมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)
ของพนักงาน
สมมติฐาน ข้อที่.1.1.เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานแตกต่างกัน ในการวิเคราะห์ครั้งนี้
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ คื อ การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ของประชากร 2 กลุ่ ม ( t-test)
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น .95%.ในการ
ทดสอบสมมติฐานจะยอมรับสมมติฐานเมื่อค่า F-Prob น้อยกว่า 0.05
ตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานจาแนกตามเพศ

มห
าว

การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น (Kaizen) ของพนักงาน
เพศ
ด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ชาย
หญิง
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ชาย
หญิง
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ชาย
หญิง
การมีส่วนร่วมของพนักงานโดยรวม
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

ชาย
หญิง

t-test for Equality of Mean

̅

3.30
3.30
3.31
2.75
2.76
3.76

S.D.
t
df
0.60 -10.96 332
0.83
0.60 9.93 332
1.03
0.66 8.87 332
1.11

p
0.00*

3.12
3.27

0.62 -9.92
0.99

0.00*

332

0.00*

0.00*
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จากตาราง 19 แสดงผลการเปรี ยบเทียบการมีส่ ว นร่ว มของพนักงานที่มีผ ลต่อการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน จาแนกตามเพศของผู้ ตอบ
แบบสอบถามด้วยค่าสถิติ.t-test เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า p = 0.00 < 0.05 แสดงว่าเพศของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่แตกต่างกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน แตกต่างกัน โดยที่เพศหญิงการมีส่วนร่วมของ
พนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน
มากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐาน ข้อที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีผลต่อการที่
ประสิทธิภาพในการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน แตกต่างกัน ในการวิเคราะห์
ครั้งนี้สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย ของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม (One
way Anova) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุที่แตกต่ างกัน โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น .95%.
ในการทดสอบสมมติฐานจะยอมรับสมมติฐาน เมื่อค่า F-Prob น้อยกว่า 0.05 และถ้าสมมติฐานถูกยอมรับ
จะนาไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (multiple comparisons) โดยวิธีทดสอบแบบ leastsignificant (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

มห
าว

ตาราง 20 ค่าสถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงานจาแนกตามอายุ
ANOVA
การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผล
แหล่งความ
df
SS
MS
F
sig
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
แปรปรวน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)
ของพนักงาน
การมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม
4 8.88 2.29 6.86 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 91.69 0.19
รวม
333 100.57
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ระหว่างกลุ่ม
4
4.56 1.81 4.58 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 72.53 0.13
รวม
333 77.09
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ระหว่างกลุ่ม
4 12.03 2.12 4.03 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 84.85 0.26
รวม
333 96.88
การมีส่วนร่วมโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
4
8.49 2.07 5.15 0.00*
ภายในกลุ่ม
329 83.02 0.52
รวม
333 89.99
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากตาราง.20.ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานจาแนกตามอายุ ด้วยค่าสถิติ
F-test เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า .sig =.0.00<0.05.แสดงว่าอายุที่แตกต่างกัน มีผลให้การมี
ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพท างานโดยใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น ( kaizen)
ของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05 มีความเห็นแตกต่างกันในด้าน การมีส่วนร่วม
การได้รับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
จึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดังตาราง 21 ถึงตาราง 24
ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)
ของพนักงานด้านการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์จาแนกตามอายุเป็นรายคู่
Multiple Comparisons
อายุ
2-28 ปี 29-34ปี 35-40ปี 41-46ปี 47 ปีขึ้นไป
̅
3.24
3.26
3.69
3.61
2.30
22-28 ปี
3.24
-0.03
-0.45
-0.40
0.20
(0.83) (0.00*) (0.00*) (0.45)
29-34 ปี
3.26
-0.40
-0.32
0.21
(0.00*) (0.00*) (0.42)
35-40 ปี
3.69
-0.06
0.58
(0.45)
(0.02*)
41-46 ปี
3.61
0.62
(0.07)
47 ปีขึ้นไป
2.30
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.21.ผลการทดสอบความแตกต่ า งของการมี ส่ ว นร่ว มของพนั ก งานที่ มี ผ ลต่ อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วม
การได้รับผลประโยชน์ จาแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มอายุต่างๆ มีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อ
การการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen) ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมได้รับ
ผลประโยชน์แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 35-40 ปีมี
ส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)
มากกว่ากลุ่ ม อื่น และพนั กงานที่มีอายุตั้งแต่ 47 ปี ขึ้นไป มีส่ ว นร่ว มได้รับผลประโยชน์ ที่มีผ ลต่ อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).น้อยที่สุด
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ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(kaizen) ของพนักงานด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจาแนกตามอายุเป็นรายคู่
อายุ
̅

3.43

29-34 ปี

3.51

35-40 ปี

3.74

41-46 ปี

3.78

41-46ปี
3.78
-0.34
(0.00*)
-0.28
(0.00*)
-0.05
(0.61)

47 ปีขึ้นไป
2.16
-0.26
(0.28)
-0.36
(0.13)
-0.57
(0.04*)
-0.61
(0.03*)
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22-28 ปี

Multiple Comparisons
22-28 ปี 29-34ปี 35-40ปี
3.43
3.51
3.74
0.07
-0.30
(0.12)
(0.00*)
-0.24
(0.00*)

47 ปีขึ้นไป
3.16
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.22.ผลการทดสอบความแตกต่า งของการมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานที่ มีผ ลต่ อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจจาแนกตามอายุเป็นรายคู่.พบว่ากลุ่มอายุต่างๆ.มีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิด ไคเซ็น (kaizen).ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ . 0.05.โดยพบว่ า พนั ก งานที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 41-46.ปี
มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานโดยใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น .
(kaizen).มากกว่ากลุ่มอื่น.และพนักงานที่มีอายุตั้งแต่.47.ปีขึ้นไป.มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ.ที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).น้อยที่สุด
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ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนั ก งานด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
จาแนกตามอายุเป็นรายคู่
Multiple Comparisons
อายุ
22-28 ปี 29-34ปี 35-40ปี 41-46ปี 47 ปีขึ้นไป
̅
3.41
3.27
3.68
3.77
3.80
22-28 ปี
3.41
-0.13
-0.28
-0.40
-0.41
(0.09)
(0.00*) (0.00*) (0.29)
29-34ปี
3.27
-0.41
-0.50
0.55
(0.00*) (0.00*) (0.15)
35-40ปี
3.68
-0.10
0.14
(0.48)
(0.73)
41-46ปี
3.77
0.50
(0.92)
47 ปีขึ้นไป
3.80
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.23.ผลการทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานโดยใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น .(kaizen).ของพนั ก งานในด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการประเมิน ผลจ าแนกตามอายุ เป็ นรายคู่ . พบว่า กลุ่ มอายุต่างๆ.มีส่ ว นร่ว มของพนักงานที่มีต่ อ
การเพิ่มประสิทธิภาพ การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่.0.05.โดยพบว่าพนักงานที่มีอายุตั้งแต่.
47.ปีขึ้นไปมีส่วนร่วมในการประเมินผล ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(kaizen) มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 29-34 ปีมีส่วนร่วมในการประเมินผล ที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).น้อยที่สุด
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ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานโดยภาพรวมจาแนก ตามอายุเป็นรายคู่
Multiple Comparisons
อายุ
22-28 ปี 29-34ปี 35-40ปี 41-46ปี 47 ปีขึ้นไป
̅
3.30
3.35
3.72
3.74
3.31
22-28 ปี
3.30
-0.04
-0.36
-0.38
-0.02
(0.75) (0.00*) (0.00*) (0.95)
29-34ปี
3.35
-0.34
-0.38
0.03
(0.00*) (0.00*) (0.95)
35-40ปี
3.72
-0.05
0.37
(0.65)
(0.20)
41-46ปี
3.74
0.39
(0.16)
47 ปีขึ้นไป
3.31
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.24.ผลการทดสอบความแตกต่ า งของการมี ส่ ว นร่ว มของพนั ก งานที่ มี ผ ลต่ อ
การเพิ่มประสิ ท ธิภ าพการท างานโดยใช้แนวคิด ไคเซ็ น .(kaizen).ของพนักงานในภาพรวมจ าแนก
ตามอายุเป็ น รายคู่ พบว่ากลุ่ มอายุ ต่างๆ มีส่ว นร่ว มของพนักงานที่มีต่อการการเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (Kaizen) ของพนักงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่าพนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 41-46 ปีมีส่วนร่วมโดยภาพรวมที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen).มากกว่ากลุ่มอื่น.และพนักงานที่มีอายุตั้งแต่
น้อยกว่า.28.ปีมีส่วนร่วมโดยภาพรวมที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(kaizen) น้อยที่สุด
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สมมติฐาน ข้อที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างการมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานแตกต่างกัน
ในการวิเคราะห์ค รั้งนี้สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ .การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย .ของประชากร
มากกว่า.2.กลุ่ม (One.Way.ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุที่แตกต่างกัน โดยใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95%.ในการทดสอบสมมติฐานจะยอมรับสมมติฐาน.เมื่อค่า.F-Prob.น้อยกว่า.0.05.
และถ้าสมมติฐานถูกยอมรับจะนาไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (multiple comparisons).โดยวิธี
ทดสอบแบบ least-significant (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

มห
าว

ตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของพนักงานทีม่ ีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานจาแนกตามการศึกษา
ANOVA
การมีส่วนร่วมของพนักงาน
แหล่งความ
df
SS
MS
F
sig
ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
แปรปรวน
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(kaizen) ของพนักงาน
การมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม
4 15.20 4.50 19.40 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 65.50 0.20
รวม
333 80.70
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ระหว่างกลุ่ม
4
9.23 2.10 17.62 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 45.15 0.15
รวม
333 54.38
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ระหว่างกลุ่ม
4 29.50 8.56 35.93 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 75.12 0.23
รวม
333 104.62
การมีส่วนร่วมโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
4 17.97 5.05 24.31 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 61.92 0.19
รวม
333 79.90
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตาราง.25.ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานจาแนกตามระดับการศึกษา
ด้วยค่าสถิติ F-test เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า Sig=0.00<0.05 แสดงว่าระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน มีผลให้การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น.(kaizen) ของพนักงานแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ.0.05.มีส่วนร่วมของพนักงาน
ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานแตกต่างกัน

93
ในด้านการมีส่วนร่วมของการได้รับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล จึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดังตาราง 26 ถึงตาราง 29
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ตาราง 26 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์
จาแนก ตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่
Multiple Comparisons
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา/ ปริญญาตรี สูงกว่า
ตอนต้น
ตอนปลาย/ ปวส.
ปริญญาตรี
ปวช.
̅ 2.90
3.35
3.20
3.32
3.40
มัธยมศึกษาตอนต้น
2.90
-0.40
-0.35
-0.53 -0.62
(0.00*)
(0.00*)
(0.00*) (0.00*)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 3.35
0.07
-0.11 -0.20
ปวช.
(0.35)
(0.14) (-0.01*)
อนุปริญญา/ปวส.
3.20
-0.16 -0.26
(0.02*) (0.00*)
ปริญญาตรี
3.32
-0.08
(0.22)
สูงกว่าปริญญาตรี
3.40
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง 26 เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมการได้รับ
ผลประโยชน์ จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษาเป็ น รายคู่ พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษาต่ า งๆ มี ส่ ว นร่ ว ม
ของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน
ในด้านการมีส่ ว นร่ วมการได้รับ ผลประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัย ส าคัญ ทางสถิติที่ 0.05
โดยพบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงานที่มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มีส่วนร่วมมีการได้รับผลประโยชน์ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) น้อยที่สุด
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ตาราง 27 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่
Multiple Comparisons
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา/ ปริญญาตรี สูงกว่า
ตอนต้น
ตอนปลาย/ ปวส.
ปริญญาตรี
ปวช.
̅ 3.31
3.58
3.47
3.70
3.72
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.31
-0.25
-0.16
-0.41
-0.43
(0.00*)
(0.00*) (0.00*) (0.00*)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 3.58
0.12
-0.15
-0.17
ปวช.
(0.07)
(0.02*) (-0.03*)
อนุปริญญา/ปวส.
3.47
-0.24
-0.26
(0.00*) (0.00*)
ปริญญาตรี
3.70
-0.03
(0.70)
สูงกว่าปริญญาตรี
3.72
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง 27 เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่าระดับการศึกษาต่างๆ มีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสิ น ใจ แตกต่างกั น อย่ างมีระดับ นัยส าคัญ ทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่า พนั กงานที่มีระดั บ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น (kaizen) มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) น้อยที่สุด
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ตาราง 28 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่
Multiple Comparisons
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา/ ปริญญาตรี สูงกว่า
ตอนต้น
ตอนปลาย/ ปวส.
ปริญญาตรี
ปวช.
̅ 3.12
3.54
3.58
3.78
3.80
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.12
-0.42
-0.48
-0.65 -0.72
(0.00*)
(0.00*)
(0.00*) (0.00*)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 3.54
-0.16
-0.22 -0.25
ปวช.
(0.45)
(0.00*) (0.00*)
อนุปริญญา/ปวส.
3.58
-0.19 -0.22
(0.00*) (0.00*)
ปริญญาตรี
3.78
-0.03
(0.60)
สูงกว่าปริญญาตรี
3.80
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง 28 เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่าระดับการศึกษาต่างๆ มีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล .แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ .ทางสถิติที่.0.05.โดยพบว่า พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการประเมินผลที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
มี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานโดยใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น .
(kaizen).น้อยที่สุด
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ตาราง 29 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานโดยภาพรวมจาแนกตามระดับการศึกษา
เป็นรายคู่
Multiple Comparisons
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา/ ปริญญาตรี สูงกว่า
ตอนต้น
ตอนปลาย/ ปวส.
ปริญญาตรี
ปวช.
̅ 3.06
3.46
3.48
3.66
3.71
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.06
-0.38
-0.40
-0.58
-0.64
(0.00*)
(0.00*) (0.00*) (0.00*)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 3.46
-0.02
-0.21
-0.27
ปวช.
(0.79)
(0.00*) (0.00*)
อนุปริญญา/ปวส.
3.48
-0.17
-0.24
(0.00*) (0.00*)
ปริญญาตรี
3.66
-0.07
(0.29)
สูงกว่าปริญญาตรี
3.71
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง 29 เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในภาพรวม จาแนกตามระดับ
การศึ กษาเป็ นรายคู่ พบว่ าระดั บการศึ กษาต่ างๆ มี ส่ วนร่ วมของพนั กงานที่ มี ผลต่ อการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมในภาพรวมที่มี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงาน
ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีส่วนร่วมในภาพรวมที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) น้อยที่สุด
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สมมติฐาน ข้อที่ 1.4 แผนกที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างการมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ที่มีผลต่อการที่ประสิทธิ ภาพในการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงาน.แตกต่างกัน
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย ของประชากร
มากกว่า.2.กลุ่ม (One.Way.ANOVA).เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุที่แตกต่างกันโดยใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ในการทดสอบสมมติฐานจะยอมรับสมมติฐาน เมื่อค่า F-Prob น้อยกว่า.0.05.และถ้าสมมติฐาน
ถูกยอมรับจะนาไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน(multiple comparisons) โดยวิธีทดสอบแบบ.
least-significant (LSD) เพื่อหาว่าพบว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ.0.05
ตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานจาแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน
ANOVA
การมีส่วนร่วมของพนักงาน
แหล่งความ
df
SS
MS
F
sig
แปรปรวน
การมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม
4 8.25 2.75 14.50 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 64.45 0.20
รวม
333 100.57
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ระหว่างกลุ่ม
4
6.74 2.24 16.61 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 45.45 0.14
รวม
333 77.09
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ระหว่างกลุ่ม
4 11.30 3.77 18.42 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 65.60 0.18
รวม
333 96.88
การมีส่วนร่วมโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
4 8.75 2.92 16.52 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 58.50 0.52
รวม
333 67.26
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.30.ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน.จาแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน
ด้วยค่าสถิติ F-test เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า Sig=0.00<0.05 แสดงว่าแผนกที่ปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกัน มีผลให้การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น (kaizen)ของพนักงาน แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05 มีส่วนร่วมของพนักงาน
ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน แตกต่างกัน
ในด้านการมีส่วนร่วมของการได้รับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วม
โดยรวม.จึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดังตาราง.26.ถึงตาราง.34
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ตาราง 31 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์
จาแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงานเป็นรายคู่
Multiple Comparisons
แผนกที่ปฏิบัติงาน
ปั๊มขึ้นรูป เชื่อมประกอบ จัดเตรียม ประกอบ ผลิตท่อ
วัตถุดิบ ชิ้นส่วน
̅ 3.19
3.53
3.57
3.77
3.80
ปั๊มขึ้นรูป
3.19
-0.41
-0.46
-0.65
-0.69
(0.00*)
(0.00*) (0.00*) (0.00*)
เชื่อมประกอบ
3.53
0.06
-0.23
-0.27
(0.47) (0.00*) (0.00*)
จัดเตรียมวัตถุดิบ
3.57
-0.19
-0.22
(0.00*) (0.00*)
ประกอบชิ้นส่วน
3.77
-0.02
(0.64)
ผลิตท่อ
3.80
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.31.เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วม การได้รับ
ผลประโยชน์ จาแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ พบว่ากลุ่ม แผนกที่ปฏิบัติงานต่างๆ มีส่วนร่วม
ของพนักงานที่มีต่อการการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน
ในด้านการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ แตกต่างกัน.อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .0.05.โดยพบว่า
พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านผลิ ต ท่ อ มี ส่ ว นร่ ว มการได้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).มากกว่ากลุ่มอื่น.และพนักงานปฏิบัติงานปั๊มขึ้นรูปมีส่วนร่วม
การได้รับผลประโยชน์ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).น้อยที่สุด
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ตาราง 32 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานทีม่ ีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจาแนก
แผนกที่ปฏิบัติงานเป็นรายคู่
Multiple Comparisons
แผนกที่ปฏิบัติงาน
ปั๊มขึ้นรูป เชื่อมประกอบ จัดเตรียม ประกอบ ผลิตท่อ
วัตถุดิบ ชิ้นส่วน
̅ 3.83
3.30
3.45
3.60
3.70
ปั๊มขึ้นรูป
3.83
-0.44
-0.62
-0.76
-0.86
(0.00*)
(0.00*) (0.00*) (0.00*)
เชื่อมประกอบ
3.30
0.17
-0.31
-0.41
(0.02*) (0.00*) (0.00*)
จัดเตรียมวัตถุดิบ
3.45
-0.13
-0.23
(0.04*) (0.00*)
ประกอบชิ้นส่วน
3.60
-0.09
(0.22)
ผลิตท่อ
3.70
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.32.เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้ แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จาแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงานเป็นรายคู่.พบว่าแผนกที่ปฏิบัติงานต่างๆ.มีส่วนร่วมของพนักงานที่มี
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานปั๊มขึ้น
รูปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิท ธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen)
มากกว่ า กลุ่ ม อื่ น และพนั ก งานปฏิ บั ติ ง านผลิ ต ท่ อ มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) น้อยที่สุด
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ตาราง 33 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มผี ลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิลผล
จาแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงานเป็นรายคู่
Multiple Comparisons
แผนกที่ปฏิบัติงาน
ปั๊มขึ้นรูป เชื่อมประกอบ จัดเตรียม ประกอบ ผลิตท่อ
วัตถุดิบ ชิ้นส่วน
̅ 3.10
3.51
3.55
3.76
3.78
ปั๊มขึ้นรูป
3.10
-0.41
-0.46
-0.65
-0.69
(0.00*)
(0.00*) (0.00*) (0.00*)
เชื่อมประกอบ
3.51
0.05
-0.23
-0.27
(0.47)
(0.00*) (0.00*)
จัดเตรียมวัตถุดิบ
3.55
-0.19
-0.22
(0.00*) (0.00*)
ประกอบชิ้นส่วน
3.76
-0.04
(0.64)
ผลิตท่อ
3.78
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.33.เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิลผล
จาแนกแผนกที่ปฏิบัติงานเป็นรายคู่ พบว่าแผนกที่ปฏิบัติงานต่างๆ มีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิลผล
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่า พนักงานที่ปฏิบัติงานผลิตท่อรูปมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) มากกว่า
กลุ่มอื่น และพนักงานปฏิบัติงานปั๊มขึ้นรูป มีส่วนร่วมในการประเมินผลที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) น้อยที่สุด
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ตาราง 34 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานการมีส่วนร่วมจาแนกโดยภาพรวม
จาแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน
Multiple Comparisons
แผนกที่ปฏิบัติงาน
ปั๊มขึ้นรูป เชื่อมประกอบ จัดเตรียม ประกอบ ผลิตท่อ
วัตถุดิบ ชิ้นส่วน
̅ 3.04
3.43
3.45
3.63
3.69
ปั๊มขึ้นรูป
3.04
-0.38
-0.40
-0.58
-0.64
(0.00*)
(0.00*) (0.00*) (0.00*)
เชื่อมประกอบ
3.43
0.01
-0.19
-0.25
(0.79)
(0.00*) (-0.00*)
จัดเตรียมวัตถุดิบ
3.45
-0.17
-0.24
(0.00*) (0.00*)
ประกอบชิ้นส่วน
3.63
-0.06
(0.29)
ผลิตท่อ
3.69
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตาราง.34.เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงานในภาพรวม.จาแนกตามแผนก
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น รายคู่ . พบว่ า แผนกที่ ป ฏิ บั ติ ง านต่ า งๆ.มี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานที่ มี ต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานในภาพรวม.แตกต่างกันอย่างมี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานผลิตท่อรูปมีส่วนร่วมในภาพรวมที่มี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงาน
ปฏิบัติงานปั๊มขึ้นรูป มีส่วนร่วมในภาพรวมที่มีผลต่อการเพิ่มประสิท ธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิด
ไคเซ็น.(kaizen).น้อยที่สุด

มห
าว

สมมติฐาน ข้อที่ 1.5 ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างการมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ที่มีผลต่อการที่ประสิทธิ ภาพในการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงาน.แตกต่างกัน
ในการวิเคราะห์ครั้ งนี้สถิติที่ใช้ในการทดสอบคือ .การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย ของประชากร
มากกว่า.2.กลุ่ม (One.Way.ANOVA).เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุที่แตกต่างกัน .โดยใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95% ในการทดสอบสมมติฐานจะยอมรับสมมติฐาน เมื่อค่า F-Probน้อยกว่า 0.05 และ
ถ้าสมมติฐานถูกยอมรับจะนาไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (multiple comparisons) โดยวิธี
ทดสอบแบบ least-significant.(LSD).เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ.0.05
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ตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานจาแนกตามประสบการณ์ทางาน
ANOVA
การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผล แหล่งความ
df
SS
MS
F
Sig
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน แปรปรวน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)
ของพนักงาน
การมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม
4 11.58 2.60 14.04 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 65.36 0.19
รวม
333 76.94
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ระหว่างกลุ่ม
4
6.10 1.52 11.64 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 45.33 0.14
รวม
333 51.43
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ระหว่างกลุ่ม
4
7.88 1.99 7.23 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 94.87 0.28
รวม
333 102.75
การมีส่วนร่วมโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
4 8.52 2.03 10.97 0.00*
ภายในกลุ่ม 329 68.52 0.20
รวม
333 77.04
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.35.ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน จาแนกตามประสบการณ์ทางาน
ด้วยค่าสถิติ F-test เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม.พบว่า.Sig=0.00<0.05.แสดงว่าประสบการณ์ทางาน
ที่แตกต่างกัน มีผลให้การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิท ธิภาพการทางานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น.(kaizen) ของพนักงานแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ .0.05.มีส่วนร่วมของพนักงาน
ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิท ธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงานแตกต่างกัน
ในด้านการมีส่วนร่วมของการได้รับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วม
โดยรวม จึงต้องทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดังตาราง.36.ถึงตาราง.39
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ตาราง 36 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์
จาแนกประสบการณ์ทางาน
Multiple Comparisons
ประสบการณ์ทางาน
1-3 ปี มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า 14 ปี
4 - 6 ปี 7 - 9 ปี 10 -13 ปี ขึ้นไป
̅ 3.07
3.22
3.25
3.62
3.50
1 - 3 ปี
3.07
-0.14
-0.17
-0.55
-0.42
(0.17)
(0.09)
(0.00*) (0.01*)
มากกว่า 4 - 6 ปี
3.22
0.04
-0.40
-0.30
(0.57)
(0.00*) (0.06)
มากกว่า 7 - 9 ปี
3.25
-0.37
-0.24
(0.00*) (0.09)
มากกว่า 10 -13 ปี
3.62
-0.11
(0.41)
มากกว่า 14 ปี ขึ้นไป 3.50
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.36.เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงานด้านการมีส่ วนร่ว มการได้รับ
ผลประโยชน์จาแนกตามประสบการณ์ทางานเป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มแผนกที่ปฏิบัติงานต่างๆ มีส่วนร่วม
ของพนักงานที่มีต่อการการเพิ่มประสิท ธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงาน
ด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่า
พนั ก งานที่ มี ป ระสบการณ์ ท างาน 10-13 ปี มี ส่ ว นร่ ว มการได้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) มากกว่ากลุ่มอื่น.และพนักงานที่มีประสบการณ์
ทางาน.1-3.ปี.มีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ในที่มีผลต่อการเพิ่มประสิท ธิภาพการทางานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).น้อยที่สุด
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ตาราง 37 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงานด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจาแนก
ประสบการณ์ทางาน
Multiple Comparisons
ประสบการณ์ทางาน
1-3 ปี มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า 14 ปี
4 - 6 ปี 7 - 9 ปี 10 -13 ปี ขึ้นไป
̅ 3.25
3.44
3.55
3.75
3.66
1 - 3 ปี
3.25
-0.18
-0.29
-0.49
-0.40
(0.04*) (0.00*) (0.00*) (0.01*)
มากกว่า 4 - 6 ปี
3.44
0.10
-0.30
-0.19
(0.02*)
(0.00*) (0.09)
มากกว่า 7 - 9 ปี
3.55
-0.19
-0.09
(0.00*) (0.40)
มากกว่า 10 -13 ปี
3.75
-0.09
(0.43)
มากกว่า 14 ปี ขึ้นไป 3.66
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.37.เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen).ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จาแนกตามประสบการณ์ทางานเป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มประการณ์ทางานต่างๆ มีส่วนร่วมของพนักงาน
ที่มีต่อการการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ทางาน
10-13 ปีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .
(kaizen) มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงานที่มีประสบการณ์ทางาน 1-3 ปี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).น้อยที่สุด
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ตาราง 38 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
จาแนกประสบการณ์ทางานเป็นรายคู่
Multiple Comparisons
ประสบการณ์ทางาน
1-3 ปี มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า 14 ปี
4 - 6 ปี 7 - 9 ปี 10 -13 ปี ขึ้นไป
̅ 3.43
3.28
3.31
3.64
3.70
1 - 3 ปี
3.43
-0.15
-0.13
-0.21
-0.27
(0.25) (0.34)
(0.13)
(0.21)
มากกว่า 4 - 6 ปี
3.28
0.04
-0.37
-0.43
(0.68)
(0.00*) (0.02*)
มากกว่า 7 - 9 ปี
3.31
-0.34
-0.40
(0.00*) (0.03*)
มากกว่า 10 -13 ปี
3.64
-0.06
(0.75)
มากกว่า 14 ปี ขึ้นไป 3.70
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.38.เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
จ าแนกตามประสบการณ์ ท างานเป็ น รายคู่ พบว่ า กลุ่ ม ประสบการณ์ ท างานต่ า งๆ มี ส่ ว นร่ ว ม
ของพนักงานที่มีต่อการการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen).ของพนักงาน
ในด้านการมีส่วนร่วม ในการประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่.0.05.โดยพบว่า
พนั ก งานที่ มี ป ระสบการณ์ ท างาน.14.ปี ขึ้ น ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผลที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงานที่มีประสบการณ์
ทางาน.4-6.ปี มีส่วนร่วมในการประเมินผลที่มีผลต่อการเพิ่มประสิท ธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิด
ไคเซ็น.(kaizen).น้อยที่สุด
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ตาราง 39 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานโดยภาพรวมจาแนกตามประสบการณ์
ทางาน
Multiple Comparisons
ประสบการณ์ทางาน
1-3 ปี มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า 14 ปี
4 - 6 ปี 7 - 9 ปี 10 -13 ปี ขึ้นไป
̅ 3.26
3.36
3.42
3.71
3.63
1 - 3 ปี
3.26
-0.11
-0.18
-0.47
-0.11
(0.29)
(0.08)
(0.00*) (0.02*)
มากกว่า 4 - 6 ปี
3.36
0.07
-0.36
-0.28
(0.19) (0.00*) (0.04*)
มากกว่า 7 - 9 ปี
3.42
-0.30
-0.21
(0.00*) (0.12)
มากกว่า 10 -13 ปี
3.71
-0.09
(0.52)
มากกว่า 14 ปี ขึ้นไป 3.63
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.39.เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานโดยภาพรวมจาแนกตามประสบการณ์ทางาน
เป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มประสบการณ์ทางานต่างๆ มีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่า พนักงานที่มีประสบการณ์ทางาน 10-13 ปีมีส่วนร่วมในภาพรวมที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen) มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงานที่มี
ประสบการณ์ทางาน 1-3 ปี มีส่วนร่วมในภาพรวมที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น (kaizen) น้อยที่สุด
สมมติฐาน ข้อที่ 1.6 รายได้ที่แตกต่างการมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน แตกต่างกัน ในการวิเคราะห์ครั้ง
นี้ ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบคื อ การทดสอบความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ของประชากรมากกว่ า .2.กลุ่ ม .
(One.Way ANOVA).เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุที่ แตกต่างกัน โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น.
95%.ในการทดสอบสมมติฐานจะยอมรับสมมติฐาน เมื่อค่า.F-Prob.น้อยกว่า.0.05.และถ้าสมมติฐาน
ถูกยอมรับจะนาไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน.(multiple.comparisons).โดยวิธีทดสอบแบบ leastsignificant.(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ.0.05
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ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานจาแนกตามรายได้
SS

MS

F

Sig
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ANOVA
การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผล แหล่งความ
df
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน แปรปรวน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)
ของพนักงาน
การมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม 4
ภายในกลุ่ม 329
รวม
333
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ระหว่างกลุ่ม 4
ภายในกลุ่ม 329
รวม
333
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ระหว่างกลุ่ม 4
ภายในกลุ่ม 329
รวม
333
การมีส่วนร่วมโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม 4
ภายในกลุ่ม 329
รวม
333
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

10.38
64.36
74.74
6.07
45.33
51.40
7.88
94.87
102.75
8.11
68.18
76.29

2.60 14.04 0.00*
0.19

1.52 11.64 0.00*
0.14
1.98 7.23
0.26

0.00*

2.03 32.91 0.00*
0.59

มห
าว

จากตาราง.40.ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน จาแนกตามรายได้ด้วยค่าสถิติ
F-test เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า .Sig=0.00<0.05.แสดงว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีผลให้การมี
ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานโดยใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น ( kaizen)
ของพนั กงานแตกต่ างกัน อย่ างมีร ะดับ นัย ส าคัญ 0.05 มีส่ ว นร่ว มของพนัก งานที่ มีผ ลต่ อการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen).ของพนักงานแตกต่างกันในด้านการมี ส่วนร่วม
ของการได้รับผลประโยชน์การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ.และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลจึงต้อง
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดังตาราง 41 ถึงตาราง 44
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ตาราง 41 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานด้านการมีสว่ นร่วมการได้รบั ผลประโยชน์
จาแนกตามรายได้
Multiple Comparisons
รายได้
น้อยกว่า 11,000 - 15,00120, 001– 25,001 – 30, 001 บาท
15,000 บาท
20,000 บาท 25,000 บาท 30,000 บาท ขึ้นไป
̅ 3.09
3.24
3.27
3.64
3.53
น้อยกว่า 11,000 - 3.09
-0.16
-0.19
-0.57
-0.43
15,000 บาท
(0.18)
(0.10) (0.00*)
(0.01*)
15,001-20,000 บาท 3.24
20,001–25,000 บาท 3.27
25,001 – 30,000 บาท 3.64

0.04
(0.58)

-0.42
(0.00*)

-0.30
(0.06)

-0.39
(0.00*)

-0.25
(0.10)

-0.10
(0.40)

3.53
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
30,001 บาท ขึ้นไป

มห
าว

จากตาราง.41.เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen).ของพนักงานด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์
จ าแนกตามรายได้ เ ป็ น รายคู่ พบว่ า กลุ่ ม รายได้ ต่ า งๆ มี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานที่ มี ต่ อ การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานโดยใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น .(kaizen)..ของพนั ก งานด้ านการมี ส่ วนร่ วมการได้ รั บ
ผลประโยชน์.แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05 โดยพบว่าพนักงานที่มีรายได้ทางาน.
25,001-30,000.บาท.มีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิท ธิภาพการทางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen) มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า.15,000 บาท มีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) น้อยที่สุด

109
ตาราง 42 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจาแนก
ตามรายได้เป็นรายคู่
Multiple Comparisons
รายได้
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น้อยกว่า 11,000 - 15,00120, 001– 25,001 – 30, 001 บาท
15,000 บาท
20,000 บาท 25,000 บาท 30,000 บาท ขึ้นไป

̅

น้อยกว่า 11,000 15,000 บาท

3.28

3.28

15,001-20,000 บาท 3.47
20,001–25,000 บาท 3.58

25,001–30,000 บาท 3.78

3.47
-0.21
(0.04*)

3.58
3.78
-0.32
-0.52
(0.00*) (0.00*)

3.69
-0.43
(0.01*)

0.13
(0.02)

-0.33
(0.00*)

-0.23
(0.08)

-0.22
(0.00*)

-0.12
(0.43)
-0.12
(0.46)

3.69
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
30,001 บาท ขึ้นไป

มห
าว

จากตาราง.42.เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen).ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จาแนกตามรายได้เป็นรายคู่.พบว่ารายได้ต่างๆ.มีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อการการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแตกต่าง
กันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .0.05.พบว่า.พนักงานที่มีรายได้ทางาน.25,001-30,000.บาท.
มี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานโดยใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น .
(kaizen).มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า.15,000 บาท มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).น้อยที่สุด
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ตาราง 43 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีสว่ นร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น kaizen) ของพนักงานด้านการมีสว่ นร่วมในการประเมินผลจาแนก
ตามรายได้
Multiple Comparisons
รายได้
น้อยกว่า 11,000 - 15,00120, 001– 25,001 – 30, 001 บาท
15,000 บาท
20,000 บาท 25,000 บาท 30,000 บาท ขึ้นไป
̅ 3.40
3.25
3.28
3.61
3.67
น้อยกว่า 11, 000 - 3.40
-0.16
-0.14
-0.22
-0.28
15, 000 บาท
(0.25)
(0.34) (0.13)
(0.21)
15, 001-20,000 บาท

3.25

20, 001–25,000 บาท 3.28

25, 001 – 30,000 บาท 3.61

30, 001 บาท ขึ้นไป

0.04
(0.69)

-0.37
(0.00*)

-0.43
(0.02*)

-0.34
(0.00*)

-0.40
(0.03*)
-0.07
(0.75)

3.67

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.43.เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น kaizen).ของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
จาแนกตามรายได้เป็นรายคู่.พบว่ารายได้ต่างๆ.มีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อการการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แ นวคิ ดไคเซ็ น (kaizen).ของพนั กงานในด้า นการมี ส่ ว นร่ว มในการประเมิน ผล.
แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .0.05.โดยพบว่า.พนักงานที่มีรายได้ทางาน.30,001.บาท
ขึ้นไป.มีส่วนร่วม ในการประเมินผลที่มีผลต่อการเพิ่มประสิท ธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น .
(kaizen).มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า.15,000-20,000.บาท.มีส่วนร่วมในการประเมินผล
ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).น้อยที่สุด
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ตาราง 44 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานโดยภาพรวมจาแนกตามรายได้
Multiple Comparisons
รายได้

น้อยกว่า 11,000 - 15,00120, 001– 25,001 – 30, 001 บาท
15,000 บาท
20,000 บาท 25,000 บาท 30,000 บาท ขึ้นไป

3.26

3.36
-0.11
(0.29)

3.42
-0.18
(0.08)

3.71
-0.47
(0.00*)

3.63
-0.11
(0.02*)

0.07
(0.19)

-0.36
(0.00*)

-0.28
(0.04*)

-0.30
(0.00*)

-0.21
(0.12)
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̅

น้อยกว่า 11, 000 - 3.26
15, 000 บาท
15, 001-20,000 บาท

3.36

20, 001–25,000 บาท 3.42

25, 001 – 30,000 บาท 3.71

30, 001 บาท ขึ้นไป

-0.10
(0.52)

3.63

*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

มห
าว

จากตาราง.44.เมื่อทดสอบความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานโดยภาพรวมจาแนกตามรายได้
เป็นรายคู่พบว่ารายได้ต่างๆ มี ส่ว นร่วมของพนักงานที่มีต่อ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการทางานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
พบว่า .พนักงานที่มีรายได้ทางาน 25,001-30,000 บาทมีส่วนร่วมในภาพรวมที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) มากกว่ากลุ่มอื่น และพนักงานที่มีรายได้น้อยกว่า
15,000 บาท มีส่วนร่วมในภาพรวมที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(kaizen) น้อยที่สุด
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ตาราง 45 สรุปการทดสอบสมมติฐานระหว่างข้อมูลทั่วไปกับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน
การทดสอบสมมติฐาน

เพศ

อายุ

รายได้

การมีส่วนร่วมการได้รับ
ผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ระดับ
แผนก
ประสบการณ์
การศึกษา ปฏิบัตงิ าน ทางาน
√
√
√

√: มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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จากตาราง 45 การสรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี เ พศ
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(kaizen) ของพนักงาน ต่างกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการการมีส่วนร่วมการได้รับ ผลประโยชน์
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ส่วนอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน ต่างกันในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านการมี
ส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ส่วนระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน ต่างกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ .ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ.และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล
ส่วนแผนกปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน ต่างกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านการการมีส่วนร่วมการได้รับ ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล
ส่ ว นประสบการณ์ ท างานของผู้ ต อบแบบสอบถาม ที่ มีส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานที่ มี ผ ลต่ อ
การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน ต่างกันในทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมี
ส่ ว นร่ ว มในการประเมินผลและรายได้ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ที่มีส่ ว นร่ว มของพนั กงานที่ มีผ ลต่ อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน.ต่างกันในทุกด้านไม่ว่าจะ
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ในการประเมินผล
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สมมติ ฐ านส่ ว นที่ 2 ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
สมมติ ฐ านส่ ว นที่ 2.1 สภาพแวดล้ อ มในการท างาน ด้ า นบรรยากาศในการท างาน
มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
สมมติฐานส่วนที่ 2.2 สภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่ างผู้ปฏิบัติงาน
กับเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับการเพิ่ม ประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
สมมติฐานส่วนที่ 2.3 สภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
สมมติฐานส่วนที่ 2.4 สภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ
มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
ตาราง 46 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
Correlation
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)
ของพนักงาน
Pearson Sig ระดับความสัมพันธ์
1. ด้านบรรยากาศในการทางาน
0.77
0.00* ระดับสูง
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน 0.52
0.00* ระดับปานกลาง
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา 0.56
0.00* ระดับปานกลาง
4. ด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ
0.46
0.00* ระดับปานกลาง

มห
าว

ค่าเฉลี่ยรวม
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

0.57

0.00*

ระดับปานกลาง

ตาราง.46.ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสภาพแวดล้ อ มในการท างาน .ที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางาน.โดยใช้แนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงาน.บริษัท.วาย.เอส.ภัณฑ์.จากัด.
โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงานที่มี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน.ด้านบรรยากาศในการทางาน
มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในการทางาน.ด้านบรรยากาศในการทางานมีค่าเท่ากับ.0.77
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แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันระดับสูง มีค่าเป็นบวกความสัมพันธ์จึงเป็นในทิศทาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาและด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ มีค่าเท่ากับ 0.52, 0.56 และ
0.46 แสดงว่ามีค วามสั มพัน ธ์ กัน ระดับปานกลางมีค่าเป็นบวกความสั มพั นธ์ จึ งเป็น ไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านส่ ว นที่ . 3ด้ า นการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท างาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน.บริษัท.วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
สมมติฐานส่ วนที่. 3.1.การปรับปรุง วิธีการทางาน ด้านกระบวนการมีความสั มพันธ์กับการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน.บริษัท.วาย.เอส.ภัณฑ์.จากัด
สมมติฐานส่วนที่.3.2.การปรับปรุงวิธีการทางาน ด้านการออกแบบมีความสัมพันธ์กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน.บริษัท.วาย.เอส.ภัณฑ์.จากัด

ตาราง 47 ความสัมพั น ธ์ ระหว่างการปรับปรุงวิธีการทางาน ที่มผี ลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
Correlation
ด้านปรับปรุงงานวิธีการทางานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)
ของพนักงาน
Pearson Sig ระดับความสัมพันธ์
1..ด้านกระบวนการ
0.68
0.00*
ระดับสูง
2..ด้านการออกแบบ
0.61
0.00*
ระดับสูง
ค่าเฉลี่ยรวม
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

0.65

0.00*

ระดับสูง
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ตาราง.47.ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงวิธีการทางานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด โดยใช้ค่าสถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่า การปรับปรุงวิธีการทางานของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน โดยใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น (kaizen) ของพนั ก งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ด้ า น
กระบวนการและด้านการออกแบบ มีค่าเท่ากับ 0.68 และ 0.61 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันระดับสูง มี
ค่าเป็นบวกความสัมพันธ์จึงเป็นในทิศทางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานส่วนที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
สมมติฐานส่วนที่ 4.1 การมีส่วนร่วมของพนักงาน ด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์
มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัทวาย เอส ภัณฑ์ จากัด
สมมติ ฐ านส่ ว นที่ . 4.2.การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
สมมติฐานส่ วนที่. 4.3.การมีส่ วนร่ว มของพนักงาน ด้านการมีส่ว นร่วมในการประเมินผล
มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
ตาราง 48 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
Correlation
ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)
ของพนักงาน
Pearson Sig ระดับความสัมพันธ์
1. ด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์
0.66
0.00*
ระดับสูง
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
0.62
0.00*
ระดับสูง
3. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
0.61
0.00*
ระดับสูง
ค่าเฉลี่ยรวม
0.65
0.00*
ระดับสูง
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตาราง 48 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด โดยใช้ค่าสถิติ
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่า การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล มีค่าเท่ากับ 0.66, 0.62 และ0.61 แสดงว่ามีค่าเป็นบวกความสัมพันธ์ จึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

116

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

มห
าว

สาํ น
ทิ ย กั วทิ
าลยั
ย
บ
ราช ริก
ารฯ
ภฏั
ราช
นค
ริน
ทร์

การศึกษาวิจัย เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด ใช้ระเบียบเชิงปริมาณ การวิจัย เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยใช้แนวคิด (kaizen) ของพนักงานเพื่อศึกษาการปรับปรุงวิธีการทางาน
ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานเพื่อศึกษาการมี
ส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแนวคิดไคเซ็น .(kaizen).ของพนักงาน.ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านปรั บปรุงวิธีการทางาน และการมีส่ วนร่ว มของพนักงาน กับการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน
ของ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานปฏิบัติการ 5 แผนก พนักงานที่บรรจุเป็น
พนักงานบริษัท มีจานวนทั้งหมด จานวน 2,010 คน (ข้อมูลจากฝ่ายบุคลกร บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
วันที่ 15 เมษายน 2558) ได้กลุ่ มตัวอย่างจากการกาหนดขนาดโดยใช้ การกาหนดขนาดตัวอย่าง
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จากจานวนประชากร 2,010 คน จะได้จานวนตัวอย่าง 334 คน
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และนาเสนอในรูปของตารางประกอบคาอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่.1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนา.ได้แก่.การวิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ทางาน และ
รายได้
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่.1.พนักงานที่มีเพศ.อายุ.ระดับการศึกษา.แผนกที่ปฏิบัติงาน.ประสบการณ์ทางาน.และ
รายได้ต่อเดือนต่างกันมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน.
บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีผ ลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
ส่ ว นที่ 3 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ยวกับ ด้า นการปรับ ปรุ ง วิธี การท างาน มีผ ลต่อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
ส่ ว นที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมู ล เกี่ยวกับ ด้านการมีส่ ว นร่ว มของพนักงาน มีผ ลต่อการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
ส่ ว นที่ 5 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) พนักงาน
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ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปประเด็นได้ดังนี้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย.คิดเป็นร้อยละ.83.80.และเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ.16.20 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง.35-40.ปี.คิดเป็นร้อยละ.56.90.ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช..คิดเป็นร้อยละ.62.30.แผนกที่ปฏิบัติงานประกอบชิ้นส่วน.คิดเป็นร้อยละ.
42.80 มีประสบการณ์ทางาน มากกว่า.10-13 ปี คิดเป็นร้อยละ.31.70 มีรายได้.11,000-15,000.บาท.
คิดเป็น ร้อยละ 31.10
5.1.1.สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทาโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน
ผลการวิ เ คราะห์ ใ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มในการท างาน ที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทาโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงานพบว่า
ด้ า นบรรยากาศในการท างาน.เพื่ อ พิ จ ารณาโดยภาพรวมพบว่ า .ผู้ ต อบแบบสอบถาม
มีส ภาพแวดล้ อมในการทางานที่มีผ ลต่อการเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(Kaizen) ของพนักงาน ด้านบรรยากาศในการทางาน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศในการทางานในระดับ มาก เป็นส่วนใหญ่ มีระดับค่าเฉลี่ย
โดยรวมของระดับ ความคิดเห็นต่อบรรยากาศในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้อพบว่า พนั กงานมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับ มาก ในเรื่องเกี่ยวกับ การตรวจความพร้อ ม
ของอุปกรณ์ เครื่องจักรทุกครั้ งก่อนเริ่มงานเสมอรองลงมาคือเรื่องเกี่ยวกับ ระบบป้องกันอันตราย
ในการทางานมีครบถ้วนมีความเหมาะสมกับงานที่ ทา ท่านมีความสบายใจ เมื่อท่านเข้าไปในสถานที่
ปฏิบัติงานเสมอ ที่ทางานของท่านมีการจัดการ มีการปรับปรุงงานด้านสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
และเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้มีความเพียงพอกับปริมาณงาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม.พบว่า.
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน
ในระดับ มาก เป็ น ส่ ว นใหญ่ มีร ะดับค่าเฉลี่ ยโดยรวมของระดับความคิดเห็ นต่อ ด้านความสั มพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน เท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากในเรื่องเกี่ยวกับท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกัน รองลงมาคือเรื่องเกี่ยวกับ
ท่านได้รับความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี การทางานร่วมกับคนอื่น
ผลงานที่ได้รับเป็นที่พอใจแก่ทุกคน และท่านมีส่วนในการนาเสนอการปรับปรุง งาน ให้มีคุณภาพ
มีความปลอดภัยเสมอ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่า งผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา.เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ ผู้บังคับบัญชา
ในระดับปานกลาง เป็นส่วนใหญ่ มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความคิดเห็นต่อ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา เท่ากับ.2.97.เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า.พนักงานมีความคิดเห็น
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อยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องเกี่ยวกับหากมีปัญหาในการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาของท่าน สามารถให้
คาแนะนาปรึกษาได้เป็นอย่างดีเรื่องเกี่ยวกับท่านได้รับมอบหมายงาน.และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชาเสมอ.หัวหน้างานใช้เหตุผลความยุติธรรมในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อม
รับฟังความคิดเห็นเสมอ.และได้รับความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
ด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นต่อด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จในระดับปานกลาง เป็นส่วนใหญ่ มี ระดับ
ค่าเฉลี่ ย โดยรวมของระดับ ความคิดเห็ น ต่อ ด้ านการสนับสนุนให้ ป ระสบผลส าเร็จ เท่ากับ .3.12.
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากในเรื่องเกี่ยวกับงานต้องมีการวางแผน
ควบคุมปรับปรุงการผลิต เพื่อให้ได้ตามแผนที่กาหนด รองลงมาคือเรื่องเกี่ยวกับ ท่านมีความเข้าใจ
เป้าหมายของการทางานได้ถูกต้องตรงกันได้รับทราบผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนเสมอ.และหัวหน้า
งานมีการติดตามผลงานเสมอและให้คาแนะนาแก้ไขจุดที่บกพร่อง
5.1.2.สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การปรับปรุ งวิธี การทางานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน
ผลการวิเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีการทางาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทาโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานพบว่า
ด้านการกระบวนการ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
ต่อด้านการกระบวนการในระดับปานกลาง เป็นส่วนใหญ่ มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความคิดเห็น
ต่อด้านการกระบวนการ เท่ากับ 3.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
ในเรื่องเกี่ยวกับการทางานเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดทุกรอบ รองลงมาคือเรื่องเกี่ยวกับ งานที่ทา
มีจุดที่ทางานยากและควรปรับปรุงเร่งด่วนงานที่ทาไม่มีงานซ่อมไม่มีของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิต และพื้นที่ปฏิบัติงานของท่านสามารถทางานได้มีความคล่องตัว
ด้านการออกแบบ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
ต่อด้านการออกแบบในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความคิดเห็นต่อ
ด้านการออกแบบ เท่ากับ 3.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนั กงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
ในเรื่องเกี่ยวกับผลงาน ผลิตออกมาได้ตามเวลาที่ กาหนดและการวางอุปกรณ์ เครื่องจักร มีความเหมาะสม
ทางานง่าย รองลงมาคือเรื่องเกี่ยวกับ มีส่วนเสนอการปรับปรุงขั้นตอนการทางานที่ยาก เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพงาน และมีการเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสะดวกมีความคล่องตัว
5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน
ผลการวิเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทาโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงานพบว่า
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มการได้ รั บ ผลประโยชน์ เ มื่ อ พิ จ ารณาโดยภาพรวมพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่
มีระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความคิดเห็นต่อ ด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ เท่ากับ
3.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ในเรื่องเกี่ยวกับ เมื่อบริษัท
มีกาไรได้ตามเป้าหมายจะแบ่งปันเป็นเงินพิเศษทุกๆ ปี.รองลงมาคือเมื่อมีทักษะความสามารถมากขึ้น
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จะถูกเลือกให้ทางานที่ท้าทายมากขึ้นได้รับการประเมินผลงานประจาปีอยู่ในขั้นดีเสมอ และมีส่วนพิจารณา
ในการนาเสนอจุดที่จะสามารถเพิ่มงานในที่ประชุม
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ มีระดับค่าเฉลี่ย
โดยรวมของระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เท่ากับ 3.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางในเรื่องเกี่ยวกับสามารถคาดการณ์ระยะปฏิบัติงาน
สามารถท างานเสร็ จ ทั น ต่ อ ความต้ อ งการเสมอในแผนกมี ก ารส่ ง เสริ ม การท างานเป็ น ที ม โดยเน้ น
การปรับปรุงงาน ในพื้นที่ปฏิบัติงานมีงานตัวอย่างเพื่อไว้เปรียบเทียบ กรณีที่ตัดสินใจไม่ได้ และทุกครั้งที่มี
การปรับปรุงงาน หัวหน้างานจะมีการเรียกเพื่อฟังความคิดเห็นเสมอ
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นต่อด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ มีระดับ
ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เท่ากับ 2.92 เมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้อ พบว่ า พนั ก งานมี ค วามคิด เห็ น อยู่ใ นระดั บปานกลาง ในเรื่อ งเกี่ ย วกั บ การมีส่ ว นร่ ว ม
ในการติดตามและตรวจสอบผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการทางานเมื่อมีการปรับปรุงงานเสร็จจะมีการสรุป
ผลงานให้ทราบทุกครั้ง เมื่อพบปัญหาจากการดาเนินงานที่ผิดพลาดเป็นคนเสนอแนวทางการแก้ไข
กับระดับหัวหน้างานเสมอ และได้รับการชมเชยในที่ประชุมเมื่อผลงานออกมาดี
5.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ปัจจัย ส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณ ฑ์ จากัด เพศ อายุ ระดับการศึกษา
แผนกที่ป ฏิบัติงาน ประสบการณ์ทางาน รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกันที่มีผ ลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทาโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานแตกต่างกันจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน สรุปได้ดังนี้
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน โดยที่เพศหญิงการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน มากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า อายุที่ต่างกัน
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการมีส่วนร่วมการได้รับ ผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลแตกต่างกัน
ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยสาคัญ 0.05 พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการมีส่วนร่วม
ของการได้รั บ ผลประโยชน์ การมีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ นใจ และการมีส่ ว นร่ว มในการประเมิ นผล
แตกต่างกัน
แผนกที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า แผนกที่ปฏิบัติงานที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการมี
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ส่วนร่วมของการได้รับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิลผล
แตกต่างกัน
ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่ วนร่วมของพนักงานที่มีผ ลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าแผนกที่ปฏิบัติงานที่ต่างกันมี ผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการมี
ส่วนร่วมของการได้รับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิลผล
แตกต่างกัน
รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า
รายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการมีส่วนร่วมของการได้รับผลประโยชน์
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิลผลแตกต่างกัน
สมมติ ฐานการวิจั ย ส่ว นที่ 1 สภาพแวดล้ อมในการทางาน มีค วามสั มพั นธ์กั บการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด ในด้านบรรยากาศ
ในการทางานด้านความสั มพัน ธ์ร ะหว่างผู้ ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่ว มงาน.ด้านความสั มพันธ์ระหว่าง
ผู้ป ฏิบั ติงานกับ ผู้บั งคับ บัญชา และด้านการสนับสนุนให้ ประสบผลส าเร็จ จากการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดังนี้
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสภาพแวดล้ อ มในการท างานที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
พบว่า สภาพแวดล้ อมในการทางานของพนักงานที่มีผ ลต่อการเพิ่มประสิทธิภ าพการทางานโดยใช้
แนวคิด ไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานด้านบรรยากาศในการทางาน มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ในการทางาน.ด้านบรรยากาศในการทางานมีค่าเท่ากับ 0.77 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันระดับสูง มีค่าเป็นบวก
ความสัมพันธ์จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาและด้านการ
สนับสนุน ให้ประสบผลสาเร็จ มีค่าเท่ากับ 0.52, 0.56 และ 0.46 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันระดับปาน
กลางมีค่าเป็นบวกความสัมพันธ์.จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.0.05
สมมติฐานการวิจั ยส่วนที่ 2 การปรับปรุงงานวิธีการทางาน มีความสั มพันธ์กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen)ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด ในด้านกระบวนการ
และด้านการออกแบบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานสรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงงานวิธี การทางานที่มีผ ลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
พบว่า การปรับปรุงงานวิธีการทางานของพนักงาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้
แนวคิ ดไคเซ็น (kaizen) ของพนั ก งานมี ความสั มพั นธ์กับ ด้านกระบวนการและด้านการออกแบบ
มีค่าเท่ากับ 0.68 และ 0.61 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันระดับสูง มีค่าเป็นบวกความสัมพันธ์จึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติ ฐ านการวิ จั ย ส่ ว นที่ 3 การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด ในด้านการมี
ส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานสรุปได้ดังนี้
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
พบว่า การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(kaizen) ของพนักงานมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ด้านการมีส่วนร่วมการได้รับ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเท่ากับ
0.66, 0.62 และ0.61 แสดงว่ามีค่าเป็นบวกความสัมพันธ์ ระดับสูง จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.1.5 สรุปข้อเสนอแนะที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น
(kaizen).ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
การรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิด
ไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด ผู้ตอบแบบสอบถามแนะนา เพื่อเป็น
ประโยชน์ ใ นการท ากิ จ กรรม (kaizen).ไว้ แ ตกต่ า งกั น และสามารถสรุ ป เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ๆ
ได้ดังต่อไปนี้
1) ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน
2) ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนส่งเสริมสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอกับปริมาณงาน
3) ทุก คนในองค์ ก รมี ส่ ว นร่ ว มในการวางระบบควบคุ มการผลิ ต การสร้ า งระบบ
คุณภาพเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4) ผู้ บ ริ ห ารทุ กระดับมี ความมุ่งมั่น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นโดยการส่ งเสริมการท างาน
เป็นทีมผ่านงานที่ทา

5.2 อภิปรายผล

มห
าว

จากผลการวิ จั ย เรื่ องการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานโดยใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น .(kaizen).
ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด ผู้วิจัยมีประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปรายผล ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบเพศชาย มากกว่า เพศหญิง ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 35-40 ปี
ระดั บ การศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/ปวช. อยู่ ใ นแผนกที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ประกอบชิ้ น ส่ ว น
มีป ระสบการณ์ทางาน 10-13 ปี มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน น้อยกว่า 15,000 บาท จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าเพศอายุ ระดับการศึกษา แผนกที่ปฏิบัติ ประสบการณ์ทางาน และรายได้ ที่แตกต่าง
กัน ของพนั ก งานที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานโดยใช้ แ นวคิ ด ไคเซ็ น (kaizen) ของพนั ก งาน
แตกต่ า งกั น การทดสอบความสั ม พั น ธ์ พบว่ า ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างานมี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen). ของพนักงานแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น
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(kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพการทางาน.โดยใช้
แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน.ด้านบรรยากาศในการทางาน มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ในการทางาน ด้านบรรยากาศในการทางานมีค่าเท่ากับ .0.77.แสดงว่ามีความสั มพันธ์กันระดับสู ง
มี ค่ า เป็ น บวกความสั ม พั น ธ์ จึ ง เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05
ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
ผู้บังคับบัญชาและ ด้านการสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ มีค่าเท่ากับ 0.52, 0.56 และ 0.46 แสดงว่ามี
ความสั มพั น ธ์ กัน ระดับ ปานกลางมี ค่า เป็ นบวกความสั ม พัน ธ์ จึง เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าปัจจัยด้านการปรับปรุงวิธีการทางาน
มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภ าพในการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับปรุงวิธีการทางาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด โดยใช้ค่าสถิติสหสั มพั นธ์อย่างง่าย
ของเพียร์สัน พบว่าการปรับปรุงวิธีการทางานของพนักงาน ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงานมีความสัมพันธ์กับ ด้านกระบวนการและด้านการออกแบบ
มีค่าเท่ากับ 0.68 และ 0.61 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันระดับสูง มีค่าเป็ นบวกความสัมพันธ์จึงเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น (kaizen) ของพนักงาน บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จากัด
โดยใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่า การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน โดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน.มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน ด้านการมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลมีค่าเท่ากับ 0.66, 0.62 และ 0.61 แสดงว่ามีค่าเป็นบวกความสัมพันธ์ จึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.0.05.ซึง่ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณ ซารีน่า ไวยสุภี
ซึ่ ง ศึ ก ษาเรื่ อ งศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมไคเซ็ น ( kaizen)
ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด

5.3 ข้อเสนอแนะ
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จากการศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น.(kaizen).ของพนักงาน
บริษัท.วาย.เอส ภัณฑ์.จากัด.พบว่าด้านบรรยากาศในการทางาน.ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน.และ
การออกแบบความคิ ด เห็ น ของผู้ ต อบแบบสอบถามอยู่ ใ นระดับ ดี ดั ง นั้น ทางด้า นผู้ บ ริห ารควรให้
การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมไคเซ็น เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้เป็นมาตรฐาน
เพื่อเป็น แนวทางการเพิ่มประสิทธิภ าพการทางาน ผู้วิจัย พบประเด็นที่ต้ องมีการปรับปรุงเพิ่ม เติม
ดังต่อไปนี้
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5.3.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1) ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน พบว่าหัวหน้างานควรมีการส่งเสริม สนับสนุนในเรื่อง
ความสัมพันธ์อันดีกับทางด้านพนักงาน เช่น การย่อมรับฟังความคิดเห็น พนักงาน การดูแลเอาใจใส่
การแสดงอานาจหน้าที่ชัดเจน มีความยุติธรรมโปร่งใส และการส่งเสริมการทางานเป็นทีม ถ้าผลงาน
ออกมาดีก็ให้คาชมเชย ถ้าผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายก็ให้คาปรึกษาและลงไปช่วยเหลือ ถ้าสามารถ
ปฏิบัติได้เช่นนี้ จะทาให้พนักงานมีความรู้สึกดี มีความภาคภูมิใจ และมีความกระตือรือร้นต่องานที่ทา
นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อองค์ก าร สามารถทาให้บรรลุเป้าหมายในการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การสนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จ ผู้บริหารมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนส่งเสริม
การปฏิบั ติงานของพนั กงาน โดยให้ ความช่ว ยเหลื อในสิ่ ง อานวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทางาน เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมสาเร็จลุร่วงโดยมี
การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทราบ ถึง เป้าหมายที่วางไว้ โดยให้พนักงานทราบถึงนโยบาย
ที่ชัดเจน มีการวางแผนควบคุม มีการติดตามผลงานเป็นระยะเพื่อประเมินผลงานที่วางไว้
3) ด้านกระบวนการ ควรให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนในการเสนอแนะในการวางระบบ
การผลิต การสร้างระบบจัดการคุณภาพ ระบบการควบคุม และปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงการสร้าง
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และการควบคุมมาตรฐาน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในอนาคต
4) การมีส่วนร่วมของพนักงาน นั้นต้องเริ่มต้นจากผู้บริหารทุกระดับต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมไคเซ็น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และเพื่อแสดงความพร้อมที่จะมีส่ว นร่ว ม
ในการทากิจกรรม โดยแยกเป็น 3 ประเด็นคือ
(1) การมีส่วนร่วมการได้รับผลประโยชน์ ควรรับฟังความคิดเห็น ของพนักงาน
ในด้านการวางแผนงานเชิงนโยบาย การกาหนดเป้าหมาย เพื่อให้งานมีความท้าทาย พร้อมทั้งเปิด
โอกาสเสนอจุดที่ทางานยาก เพื่อแก้ไขปรับปรุง และมีการประเมินร่วมกันให้ทุกคนทราบ
(2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรมีการย่อมรับข้อเสนอแนะจากตัวผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้ทาการแก้ไขให้ตรงจุด และควรชี้แจ้งให้พนักงานถึงผลงานที่พนักงานทาหลังการปรับปรุงเพื่อให้
พนักงานทราบถึงเป้าหมายของงานที่ตนเองทา
(3) การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาควรมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การทางานเป็นทีมโดยผ่านงานที่ทา โดยการแก้ไขงานที่ทาทีละเล็กละน้อยให้มีความสะดวก สบาย
ในการปฏิบัติงาน การย่ อมรั บข้อผิดพลาด แล้ ว นาไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์กับหัวหน้างานในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ไคเซ็น(kaizen) เนื่องจากเป็นหัวข้อที่พนักงานมีความคิดเห็นที่ต่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง
2) ศึกษาปัจจัยความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของพนักงาน เนื่องจากผู้วิจัย ค้นพบว่า
การมี ส่วนร่วมในเรื่องการบริหารในเชิงนโยบาย เป้าหมายของบริษัทไม่ ได้นาเสนอจากผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรงทาให้การแก้ไขไม่ถูกจุด และอยากต่อการแก้ปัญหา
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