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การเรียนรู้ระบบการผลติแบบลนีของพนักงานฝ่ายผลติที่มีผลต่อการเพิม่ผลติภาพการผลติ 
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ  กรณีศึกษา : บริษัท ไดกิน้อนิดัสทรีส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
LEARNING LEAN MANUFACTURING SYSTEM FOR PRODUCTION 

AFFECTING TO PRODUCTIVITY IN AN AIR CONDITIONING INDUSTRY 
A CASE STUDY : DAIKIN INDUSTRIES (THAILAND) LTD 

กฤษฎา ปาลกะวงศ ์1  ดร.ณกมล จนัทร์สม 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบ

ลีนในดา้นองคก์าร ดา้นบุคคล และดา้นความรู้และเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนกังานฝ่ายผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในระดบัหัวหน้าทั้งหมด จ านวน 352 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน ANOVA t-test, F-test และการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการทดสอบแบบการ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอายุ 36 – 40 ปี 
จบการศึกษาสูงสุดระดบั ม. 6 / ปวช. ต าแหน่งงานอยูใ่นระดบัหวัหนา้กลุ่ม และอายุงาน
ของพนกังานส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 16 – 20 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.39 ซ่ึงการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิต ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ  1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และ
ต าแหน่งงาน มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  2) 
ปัจจยัองคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นวสิัยทศัน์ ดา้นวฒันธรรม และดา้นโครงสร้าง มีความสัมพนัธ์กบั
การเพิ่มผลิตภาพการผลิต อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  3) ปัจจยับุคคล ได้แก่ 
ดา้นผูจ้ดัการและผูน้ า และดา้นลูกคา้ หุ้นส่วน ซพัพลายเออร์ และชุมชน มีความสัมพนัธ์
กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และ 4) ปัจจยัความรู้
และเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ดา้นการแสวงหาและสร้างความรู้ ดา้นการจดัเก็บและการท าเหมือง
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2
 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความรู้ และดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ การผลิตแบบลีน ผลิตภาพ 

ABSTRACT 
 The purpose of this independent study were to study the learning lean 

manufacturing system in term of Organizational, Individual and Knowledge & 
Technology affecting to productivity. The sample were 352 superiors of Daikin 
Industries (Thailand) Ltd. The questionnaire was used as research instrument and the data 
was analyzed by using statistical software packages. Statistics for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, ANOVA t-test, and F-test. Hypotheses testing was 
done through Multiple Linear Regression analysis at the 0.05 level of statistically 
significant. 

The results showed that the majority are male, age range 36 - 40 years old, 
education level 6 degree / certificate-level, job position are leader, and service years in 
the range 16 - 20 years. The samples' opinion on increasing productivity in the overall 
averages 8.39. In this study, the learning lean manufacturing system affecting to 
productivity consists of four factors :  1) Personal factor such as education and job title  
2) Organizational factor such as vision, culture, and structure  3) Individual factor such as 
manager and customers, partners, suppliers, and community  and 4) Knowledge and 
technology factor such as creation, storage & data mining, and application. Among four 
factors correlated with increased productivity at the 0.05 level of statistically significant. 
KEYWORD: Learning, Lean Manufacturing System, Productivity 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ เป็นอุตสาหกรรมท่ีก าลังเจริญเติบโต

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการผลิตเคร่ืองปรับอากาศในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิต

เพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 90 ของยอดการผลิตเคร่ืองปรับอากาศทั้ งหมด 

ขณะเดียวกนัอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศยงัเป็นปัจจยัส าคญัต่อการฟ้ืนตวัของ GDP 

ภาคอุตสาหกรรมภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 เ น่ืองจากเป็น

อุตสาหกรรมท่ีฟ้ืนตวัไดค้่อนขา้งรวดเร็ว โดยสะทอ้นการจากผลิตเคร่ืองปรับอากาศท่ีหด
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ตวัร้อยละ 53.7 ต่อปี ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2554 มาเป็นขยายตวัท่ีร้อยละ 12.5 ต่อปีในไตร

มาส 2 พ.ศ. 2555 ตามล าดบั (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั)  

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศไทยก าลงัเผชิญภาวะการแข่งขนัใน

ตลาดโลกท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่ง ข้ึน  โดยเฉพาะการเติบโตของอุตสาหกรรม

เคร่ืองปรับอากาศจีน ท่ีสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกในตลาดโลกอยา่งต่อเน่ือง โดยมี

ส่วนแบ่งตลาดกวา่ 1 ใน 4 ของตลาดเคร่ืองปรับอากาศโลก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตไทย

ค่อนขา้งมาก แมไ้ทยจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโลกไดเ้พิ่มข้ึน แต่ก็จดัวา่เป็นอตัราเพิ่ม

ท่ีอยู่ในระดับต ่า และปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสหรัฐและสหภาพยุโรปท่ี

ส่งผลกระทบต่อก าลงัซ้ือ การเพิ่มกฎระเบียบขอ้บงัคบัของประเทศคู่คา้ต่อผลิตภณัฑ ์

ตลอดจนอุปสรรคภายในประเทศ อาทิ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ และตน้ทุนการ

ผลิตท่ีอาจจะเพิ่มข้ึนจากแนวโนม้ในการมีปรับอตัราภาษีดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการเคร่ืองปรับอากาศในประเทศไทย จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาแนว
ทางการปรับตวัและพฒันาเพื่อให้อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศมีศกัยภาพในการแข่งขนั
ต่อไปได้ ด้วยการให้ความส าคญัในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ไม่ว่าจะเป็นการ
จดัการด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน ด้านการส่งมอบ ด้านความปลอดภัย การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรม การเพิ่มทกัษะใหแ้รงงาน การค านึงถึงชุมชนและสภาพแวดลอ้ม 
เป็นตน้ ซ่ึงแนวคิดการผลิตแบบประหยดั หรือแนวคิดแบบลีน (Lean thinking) ท่ีมีจุด
ก าเนิดจากอุตสาหกรรมยานยนต์ นบัเป็นหลกัการหน่ึงท่ีผูบ้ริหารอุตสาหกรรมในระดบั
โลกส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั 

โตโยตา้ (Toyota) ไดคิ้ดคน้ “การผลิตแบบลีน” (Lean production) หรือเป็นท่ี
ทราบกนัทัว่ไปในช่ือ “ระบบการผลิตแบบโตโยตา้” (Toyota Production System; TPS) ได้
จุดประกายให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัว่โลกในเกือบทุกอุตสาหกรรมให้ใช้ปรัชญาและ
วิธีการผลิต และการจดัการโซ่อุปทานแบบโตโยตา้ (ไลเคอร์, 2549 : 22-23) ซ่ึงเป็น
หลกัการท่ีมีระบบแบบแผนในการระบุและก าจดัความสูญเสีย หรือส่ิงท่ีไม่เพิ่มคุณค่า
ภายในกระแสคุณค่าของกระบวนการ โดยอาศยัการด าเนินตามจงัหวะความตอ้งการของ
ลูกคา้ดว้ยระบบดึง ท าให้เกิดสภาพการไหลอย่างต่อเน่ืองราบเรียบ และท าการปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่ระบบอยูเ่สมอ อยา่งไรก็ตามความส าเร็จต่อเน่ืองของโต
โยตา้ ในการน าเคร่ืองมือเหล่าน้ีไปใชป้ฏิบติั เกิดจากปรัชญาทางธุรกิจท่ีลึกมากข้ึน โดยมี
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พื้นฐานเก่ียวกบัความเขา้ใจในตวับุคลากร และความเขา้ใจต่อการกระตุน้ทรัพยากรบุคคล 
ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนนั้นเก่ียวพนัอยา่งมากกบัความสามารถในการพฒันาความเป็นผูน้ า การ
ท างานเป็นทีม และวฒันธรรมองค์กร เพื่อท่ีจะวางแผนกลยุทธ์ สร้างความสัมพนัธ์กบัผู ้
จดัส่งวตัถุดิบ (Suppliers) และด ารงความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 บริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทัผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 
และคอมเพรสเซอร์ ท่ีเป็นฐานการผลิตท่ีส าคญัทั้งในภูมิภาคเอเชียและระดบัโลก ไดใ้ห้
ความส าคญัต่อการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกคา้ บนพื้นฐานความเช่ือมัน่ของ
ลูกค้าและพนักงาน ภายใต้วิสัยทศัน์ “ความสะดวกสบายของลูกค้า...คือพื้นฐานการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของไดกิน้” ไดก้ินไม่เคยหยุดน่ิงในการสร้างสรรค์คุณภาพให้กบั
เคร่ืองปรับอากาศ สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้พลงังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
สภาพแวดลอ้มภายในโรงงานมีบรรยากาศท่ีดี ปลอดภยั เป็นท่ีพึงพอใจกบัพนกังานทุกคน 
ไดก้ินกรุ๊ป มีระบบการผลิตท่ีเรียกวา่ “ระบบการผลิตของไดก้ิน” (Production of Daikin 
System; PDS) ซ่ึงบริษทัฯไดน้ ามาเป็นพื้นฐานในการท างานของทุกคนในองคก์ร โดย
ระบบจะเนน้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Kaizen)  ให้พนกังานท่ีท างานในพื้นท่ีมีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดและพฒันาปรับปรุง เพื่อก าจดัความสูญเปล่าให้เป็นศูนย ์ มีความ
ยดืหยุน่ท่ีสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงได ้มีสายการผลิตท่ีหลากหลายรูปแบบ ทั้งท่ีเป็น
แบบสายพาน (Conveyer system) แบบเซลล์การผลิต (Cell system) และการผลิตแบบ
ผสมผสาน (Mix production) เพื่อสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์และตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวคงไม่สามารถท าไดเ้ฉพาะแต่ในระดบัผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน 
หรือคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้ น ทุกคนในองค์กรต้องเรียนรู้และปฏิบติัร่วมกันไปใน
แนวทางเดียวกนั โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั เพื่อให้เกิดพลงัการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
จะท าใหอ้งคก์รมีศกัยภาพท่ีจะแข่งขนัในภาวะปัจจุบนัได ้
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนด้านองค์การของบริษทั ไดก้ิน
อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. เพื่อศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนด้านบุคคลของพนักงานฝ่ายผลิต
ของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

4. เพื่อศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนด้านความรู้และเทคโนโลยีของ
บริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ได
ก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 

2. การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนด้านบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

4. การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นความรู้และเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กบั
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาเร่ือง การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนของพนกังาน
ฝ่ายผลิตท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ศึกษาเฉพาะในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิต ปัจจยัการเรียนรู้ดา้นองคก์ารประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ วฒันธรรม กลยุทธ์ 
และโครงสร้าง ปัจจยัการเรียนรู้ดา้นบุคคลประกอบดว้ย ผูจ้ดัการและผูน้ า พนกังาน ลูกคา้ 
หุน้ส่วนซพัพลายเออร์ และชุมชน ปัจจยัการเรียนรู้ดา้นความรู้และเทคโนโลยีประกอบดว้ย 
การแสวงหาและสร้างความรู้ การจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ การประยกุตใ์ชค้วามรู้ และเทคโนโลยใีนการจดัการความรู้ 

ขอบเขตประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานของฝ่ายผลิตใน
ระดบัหวัหนา้ของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนทั้งส้ิน  352 คน 
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ขอบเขตระยะเวลา การวิจยัคร้ังน้ีส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน 
กนัยายน ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 
กรอบแนวความคิด 
              ตัวแปรอสิระ                                                                         ตัวแปรตาม 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
  -  เพศ                    

  -  อาย ุ

  -  ระดบัการศึกษา 

  -  ต าแหน่งงาน 
  -  อายงุาน 
  -  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเพ่ิมผลิตภาพ 
 

ปัจจยัการเรียนรู้ด้านองค์การ 
  -  วสิยัทศัน์ 
  -  วฒันธรรม 
  -  กลยทุธ์ 
  -  โครงสร้าง 
 

ปัจจยัการเรียนรู้ด้านบุคคล 
  -  ผูจ้ดัการและผูน้ า 
  -  พนกังาน 
  -  ลูกคา้ หุ้นส่วน ซพัพลายเออร์ และชุมชน 

 
ปัจจยัการเรียนรู้ด้านความรู้ 

และเทคโนโลย ี
  -  การแสวงหาและสร้างความรู้ 
  -  การจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ 
  -  การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ 
  -  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
  -  เทคโนโลยใีนการจดัการความรู้ 

 

การเพิม่ผลติภาพการผลติ 

ดา้นคุณภาพ ตน้ทุน การส่งมอบ 
ความปลอดภยั ขวญัและก าลงัใจ 
ส่ิงแวดลอ้ม และจรรยาบรรณ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าใหท้ราบถึงลกัษณะส่วนบุคคลและปัจจยัการเรียนรู้ดา้นต่างๆ ของระบบการ

ผลิตแบบลีนท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทัฯ 
2. เพื่อขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นแนวทางให้กบับริษทัฯ น าไปวางแผนการ

พฒันาบุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3. เพื่อผู ้บริหารสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการ
วางแผนและปรับปรุงวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ต่อไป 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบ
ลีนของพนกังานฝ่ายผลิตท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ 
ดงัน้ี 
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 

เซงเก ้ (Senge, 1990, อา้งถึงใน สกล บุญสิน, 2555) ไดอ้ธิบายวา่ องคก์รแห่งการ
เรียนรู้ คือ สถานท่ีซ่ึงทุกคนสามารถขยายศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง  สามารถ
สร้างผลงานตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ เป็นท่ีซ่ึงเกิดรูปแบบการคิดใหม่ๆ หลากหลายมากมาย  
ท่ีซ่ึงแต่ละคนมีอิสระท่ีจะสร้างแรงบนัดาลใจ และเป็นท่ีซ่ึงทุกคนต่างเรียนรู้วิธีการเรียนรู้
ร่วมกนั 

การ์วิน (Garvin, 1993, อา้งถึงใน สกล บุญสิน, 2555) ไดอ้ธิบายวา่ องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ คือ องค์การท่ีมีลกัษณะในการสร้าง  แสวงหา  และถ่ายโยงความรู้  และมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากความรู้ใหม่  และการเขา้ใจในส่ิงต่างๆ อยา่งถ่อง
แท ้

มาร์ควอร์ท (Marquardt, 1996, อา้งถึงใน วีรพงษ์ ไชยหงษ์, 2555) ไดอ้ธิบายว่า 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้  คือ  องคก์ารท่ีมีอ านาจแห่งการเรียนรู้ มีวิธีการเรียนรู้ท่ีเป็นพลวตั 
มีการจดัการและใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือไปสู่ความส าเร็จ ควบคู่กบัการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัในการเพิ่มผลผลิต 

มาร์ควอร์ท (2548 : 49-63) ไดอ้ธิบายว่า ในการน าองค์การเพื่อกา้วสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ จะตอ้งอาศยัความเขา้ใจและความมุ่งมัน่ในการจดัตวัแบบของ
องคก์ารเรียนรู้ในเชิงระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยระบบยอ่ยอยู ่ 5 องคป์ระกอบ อนัไดแ้ก่ การ
เรียนรู้ (Learning)  องคก์าร (Organization) คน (People) ความรู้ (Knowledge) และ
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เทคโนโลยี (Technology) ให้เป็นตวัขบัเคล่ือนและพฒันาองค์การ เพราะการเรียนรู้
ประเภทน้ีไม่สามารถจะเกิดข้ึนและคงอยูไ่ดห้ากปราศจากความเขา้ใจ การพฒันาระบบยอ่ย
ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ใหมี้ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
แนวคิดการผลติแบบลีน 

ค าวา่ “ลีน” (Lean) แปลวา่ ผอมหรือบาง ในท่ีน้ีมีความหมายในแง่บวก ถา้เปรียบ
กบัคนก็หมายถึง คนท่ีมีร่างกายสมส่วนปราศจากชั้นไขมนั แขง็แรง วอ่งไว กระฉบักระเฉง 
แต่ถา้เปรียบกบัองคก์ารจะหมายถึง องคก์ารท่ีด าเนินการโดยปราศจากความสูญเสียในทุกๆ 
กระบวนการ มีความสามารถในการปรับตัว ตอบสนองความต้องการของตลาดได้
ทนัท่วงที และมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขนั เราเรียกองค์การท่ีมีลกัษณะดงักล่าวว่า 
“วสิาหกิจแบบลีน” (Lean enterprise) 

วอแม็กและโจนส์ (Womack & Jones, 2003) ไดอ้ธิบายวา่ แนวคิดการผลิตแบบ
ลีน คือ วิธีช่วยในการจดัการให้ท าได้มากข้ึนด้วยแรง อุปกรณ์ เวลา และพื้นท่ีท่ีน้อยลง 
ขณะเดียวกนัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

เกียรติขจร โฆมานะสิน (2550) ไดอ้ธิบายว่า แนวคิดการผลิตแบบลีน คือ การ
ด าเนินการขององค์การท่ีปราศจากความสูญเปล่าในทุกๆ กระบวนการ ท าให้องค์การ
สามารถปรับตวัตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดท้นัท่วงทีและมีประสิทธิภาพเหนือ
คู่แข่ง 

วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี, 2556) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของการผลิตแบบลีนไว ้คือ 
การใช้หลักการชุดหน่ึงในการระบุและก าจดัความสูญเปล่า เพื่อส่งมอบสินค้าท่ีลูกค้า
ตอ้งการ และทนัเวลา หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ลีน คือ ปรัชญาในการผลิต ซ่ึงถือว่าความสูญ
เปล่านั้น เป็นตวัท าใหเ้วลาท่ีใชใ้นการผลิตยาวนานข้ึน และควรมีการน าเทคนิคต่างๆ มาใช้
ในการก าจดัความสูญเปล่าออกไป โดยมุ่งเน้นก าจดัความสูญเสีย (Waste/Muda) ทั้ ง 8 
ประการ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน 
แนวคิดผลติภาพการผลติ 

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Institute) ไดใ้ห้แนวคิดและ
ความหมาย การเพิ่มผลผลิต / ผลิตภาพการผลิต (Productivity) ไวคื้อ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและ/หรือมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน โดยค านึงถึงการ
ใช้ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพปัจจยัการผลิต 
ไดแ้ก่ วตัถุดิบ อุปกรณ์การผลิต ตลอดจนบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการผลิต 

ผลิตภาพการผลิต (Productivity) หมายถึง ขนาดของผลผลิต (Output) ท่ีผลิตได ้
จากการใส่ปัจจยัการผลิต (Input) เขา้ไปในกระบวนการผลิต ซ่ึงการวดัผลิตภาพการผลิต
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สามารถวดัได ้ 2 ลกัษณะ คือ 1) การวดัผลิตภาพการผลิตบางส่วน (Partial productivity)  
และ 2) การวดัผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity; TFP) (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

ผลิตภาพการผลิตบางส่วน (Partial productivity) เป็นการวดัผลิตภาพการผลิตของ
การใชปั้จจยัการผลิตชนิดใดชนิดหน่ึง โดยท่ีให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ผลิตภาพการผลิตเป็นการ
วดัอตัราส่วนของผลผลิตต่อการใชปั้จจยัการผลิต ซ่ึงแสดงถึง การใชปั้จจยัการผลิต (Input) 
1 หน่วย ก่อใหเ้กิดผลผลิต (Output) ก่ีหน่วย ดงัสมการ 
 

ผลผลิต

ปัจจยัการผลิต
=ผลิตภาพการผลิต

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ภาณุพงศ์ สุนทรไชยา (2554) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
การผลิตแบบลีน พบวา่ 1) ในภาพรวมระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการด าเนินงาน
ของระบบการผลิตแบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง  2) ในภาพรวมระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพของการน าระบบการผลิตแบบลีนมาใช ้อยูใ่นระดบัมาก  3) ปัจจยัใน
การด าเนินงานของระบบการผลิตแบบลีน ด้านการจัดองค์การ ด้านความรู้และ
ความสามารถของทีมงาน ดา้นการส่ือสาร และดา้นการบริหาร มีผลต่อประสิทธิภาพของ
ระบบการผลิตแบบลีน ยกเวน้ ดา้นความร่วมมือของทีมงาน 

เกรียงศกัด์ิ อินทาน (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการกา้วไปสู่
การเป็นองคก์ารเรียนรู้ของช่างเทคนิคในบริษทัริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ 1) ระดบั
ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นรูปแบบความคิดของบุคคลอยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัจจยั
ดา้นอ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลาง  2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารเรียนรู้ พบวา่ ช่างเทคนิคท่ีมีอายุงานต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการก้าวไปสู่การเป็นองค์การเรียนรู้ใน
ภาพรวม และในดา้นความรู้ความเช่ียวชาญแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ช่างเทคนิคท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การก้าวไปสู่การเป็นองค์การเรียนรู้ในภาพรวม รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยิ่งยศ เอกภูมิมาศ (2551) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็น
ตวัขดัขวางการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต ์ใน
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สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ 1) รายงานผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
อนัเน่ืองมาจากปัจจยัท่ีเป็นตวัขดัขวางการเพิ่มผลผลิตทั้ง 4 ดา้น มากท่ีสุดคือ ท าให้ผลผลิต
โดยรวมลดลง  2) ระดบัความคิดเห็นของพนกังานในการใหค้วามส าคญัของปัจจยัท่ีเป็นตวั
ขดัขวางการเพิ่มผลิตทั้งภาพรวมและรายปัจจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง  3) พนกังานท่ีมี เพศ 
อายุ ประสบการณ์การท างาน ระดบัการศึกษา การฝึกอบรมเก่ียวกบัการเพิ่มผลผลิต และ
ขนาดองคก์ร ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นในการให้ความส าคญัต่อปัจจยัท่ีเป็นตวัขดัขวาง
การเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต ์ในสวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

วชิรพนัธ์ุ ช้างศรี (2550)  ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า ปัจจยัด้านบุคคลเก่ียวกับ
ผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต พบว่า การมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิต ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นบุคคลเก่ียวกบัวิศวกรหรือหวัหนา้งาน 
พบวา่ การสอนงานพนกังานของวศิวกรหรือหวัหนา้งานส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด 
ปัจจยัดา้นบุคคลเก่ียวกบัพนกังานท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต พบวา่ อายุของพนกังานส่งผล
ต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นเคร่ืองจกัร วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต 
พบวา่ การน าเขา้เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยทีนัสมยัส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด ปัจจยั
ดา้นวิธีการท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต พบว่า การประชุมปรึกษาปัญหาหรือวิธีปฏิบติัก่อน
การด าเนินงาน ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นวตัถุดิบท่ีส่งผลต่อการเพิ่ม
ผลผลิต พบวา่ การควบคุมการเบิกจ่ายวตัถุดิบส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด ปัจจยัดา้น
เงินทุนท่ีส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต พบว่า การให้รางวลัพนักงานท่ีท างานส าเร็จตาม
วตัถุประสงคส่์งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อ
การเพิ่มผลผลิต พบว่า ความสะอาดบริเวณพื้นท่ีปฏิบติังานแสงสว่างส่งผลต่อการเพิ่ม
ผลผลิตมากท่ีสุด 
วธีิด าเนินการวจัิย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนกังานของฝ่ายผลิตในระดบัหัวหน้าของ
บริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ทุกคนจ านวนทั้งส้ิน  352 คน ประกอบดว้ย 
หวัหนา้กลุ่ม 180 คน หวัหนา้งาน 78 คน ช่างเทคนิค 57 คน เจา้หนา้ท่ี 12 คน และหวัหนา้
แผนก 25 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทมาตราวดัแบบประมาณค่า 
(Rating Scale) เป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชร้วบรวมขอ้มูลในการท าวิจยัคร้ังน้ี และน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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สถิติท่ีใช้ในการน าเสนอขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล โดยน าขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ี (Frequency)  
และค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายผลิตเก่ียวกบั
การเรียนรู้การผลิตแบบลีน และความคิดเห็นเก่ียวกบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยน า
ขอ้มูลมารายงานค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; SD.) 
ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต ่าสุด (Minimum) ส่วนการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจจยั
ส่วนบุคคลกบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต และ การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของการ
เรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตามล าดบั 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 
พนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ทั้งหมด 352 คน เป็นเพศชายจ านวน 230 คน เพศ

หญิงจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 และ 34.7 ตามล าดบั ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 36 – 
40 ปี จ  านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 41 – 45 ปี จ  านวน 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.3 จบการศึกษาสูงสุดระดบั ม. 6 / ปวช. จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.9 และรองลงมาจบระดบัปวส. จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1 ต าแหน่งงานส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัหวัหนา้กลุ่ม (Leader) จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาเป็น
ระดบัหวัหนา้งาน (Foreman) จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอายุงานของพนกังาน
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 16 – 20 ปี จ  านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาอยูใ่นช่วง 11 
– 15 ปี จ  านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 

พนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ทั้งหมด 352 คน ใชกิ้จกรรม 5 ส. เป็นเคร่ืองมือใน
การเพิ่มผลิตภาพมากท่ีสุด จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 รองลงมาเป็นการลดความ
สูญเปล่า จ  านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 และล าดบัถดัมาเป็นกิจกรรมไคเซ็น จ านวน 
246 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9 ส่วนเคร่ืองมือท่ีพนกังานเลือกใชใ้นการเพิ่มผลิตภาพนอ้ยท่ีสุด
คือ แผนผงัสายธารคุณค่า จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 

2. ปัจจัยองค์การ 
ดา้นวสิัยทศัน์ กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการ

เรียนรู้ขององคก์ารดา้นวสิัยทศัน์ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.35 โดยจะให้ความส าคญักบัการ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการผลิตท่ีชดัเจนร่วมกนัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.57) รองลงมา
เป็นการมององคก์ารส าหรับระบบการผลิตในอนาคต (ค่าเฉล่ีย 8.48) 
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ดา้นวฒันธรรม กลุ่มประชากรพนักงานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้ความส าคญักบั
การเรียนรู้ขององค์การดา้นวฒันธรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.18 โดยจะให้ความส าคญั
กบัการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือและบรรยากาศท่ีดีในการท างานมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.28) รองลงมาเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัในการเรียนรู้ระบบการผลิต
แบบลีน และ มีค ามัน่สัญญาต่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 8.22) 

ดา้นโครงสร้าง กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้ความส าคญักบั
การเรียนรู้ขององคก์ารดา้นโครงสร้าง โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.02 โดยจะให้ความส าคญั
กบัการท่ีแผนกต่างๆ มีความร่วมมือกนั ท างานเพื่อเป้าหมายการผลิตเดียวกันมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 8.14) รองลงมาเป็นล าดบัขั้นของการบงัคบับญัชาคล่องตวัเหมาะสมกบัการผลิต 
(ค่าเฉล่ีย 8.05) 

ดา้นกลยุทธ์ กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการ
เรียนรู้ขององคก์ารดา้นกลยทุธ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 7.99 โดยจะให้ความส าคญักบัการท่ี
ผูบ้ริหารให้เวลาส าหรับการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีน และ มีการสร้างสภาพแวดลอ้ม /
สถานท่ีท างาน เพื่อให้เอ้ือต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.03) รองลงมาเป็นการเรียนรู้
ระบบการผลิตแบบลีนจากการปฏิบติังานจริง (ค่าเฉล่ีย 8.02) 

3. ปัจจัยบุคคล 
ดา้นผูจ้ดัการและผูน้ า กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้ความส าคญั

กับการเรียนรู้ของบุคคลด้านผูจ้ดัการและผูน้ า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.12 โดยจะให้
ความส าคญักบัการท่ีผูน้ าสนบัสนุนความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์นวตักรรม ของระบบการผลิต 
และ ผูน้ าสนับสนุนโครงการปรับปรุงระบบการผลิตแบบลีนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.24) 
รองลงมาเป็นผูน้ าประสานทีมงานต่างๆ ในระบบการผลิตเขา้ดว้ยกนั (ค่าเฉล่ีย 8.17) 

ดา้นลูกคา้ หุน้ส่วน ซพัพลายเออร์ และชุมชน กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของ
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ของบุคคลด้านลูกคา้ หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และ
ชุมชน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 7.94 โดยจะให้ความส าคญักบัการรับฟังความคิดเห็นของ
ลูกคา้เพื่อให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.18) รองลงมาเป็นการให้ความรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑก์บัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 8.13) 

ดา้นพนกังาน กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการ
เรียนรู้ของบุคคลดา้นพนกังาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 7.78 โดยจะให้ความส าคญักบัการ
เรียนรู้ของทีม ท าให้เกิดการพฒันาการผลิตของบริษทัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.01) รองลงมา
เป็นพนกังานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหดี้ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 7.96) 
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4. ปัจจัยความรู้และเทคโนโลย ี
ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ กลุ่มประชากรพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทฯ ให้

ความส าคญักบัความรู้และเทคโนโลยีดา้นการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 
7.87 โดยจะใหค้วามส าคญักบัการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการประยุกตค์วามรู้ให้มากข้ึน
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.21) รองลงมาเป็นพนกังานน าเคร่ืองมือในการผลิตแบบลีนต่างๆ มา
ใชใ้นการผลิต (ค่าเฉล่ีย 7.88) 

ดา้นการแสวงหาและสร้างความรู้ กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ ให้
ความส าคญักบัความรู้และเทคโนโลยีด้านการแสวงหาและสร้างความรู้ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ีย 7.86 โดยจะให้ความส าคญักบัการเก็บรวบรวมความรู้ดา้นการผลิตแบบลีนจาก
ภายในองคก์ารมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.99) รองลงมาเป็นการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบดว้ยการ
วเิคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง (ค่าเฉล่ีย 7.95) 

ดา้นการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ 
ใหค้วามส าคญักบัความรู้และเทคโนโลยีดา้นการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ โดยภาพรวม
มีค่าเฉล่ีย 7.83 โดยจะใหค้วามส าคญักบัการถ่ายโอนความรู้การผลิตในรูปแบบการท าคู่มือ
การปฏิบติังานมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.02) รองลงมาเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อกนัก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ๆ ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 7.94) 

ด้านการจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ กลุ่มประชากรพนักงานฝ่ายผลิตของ
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัความรู้และเทคโนโลยีดา้นการจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 7.80 โดยจะให้ความส าคญักบัการมีโครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูล
ความรู้ในการผลิตอย่างเป็นระบบมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.00) รองลงมาเป็นการก าหนด
ประเภทของความรู้ท่ีตอ้งจดัเก็บในระบบ (ค่าเฉล่ีย 7.86) 

ดา้นเทคโนโลยีในการจดัการความรู้ กลุ่มประชากรพนกังานฝ่ายผลิตของบริษทัฯ 
ใหค้วามส าคญักบัความรู้และเทคโนโลยีดา้นเทคโนโลยีในการจดัการความรู้ โดยภาพรวม
มีค่าเฉล่ีย 7.68 โดยจะให้ความส าคญักบัการท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยผ่านทาง
อินทราเน็ต (Intranet) มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.96) รองลงมาเป็นมีการสร้างฐานขอ้มูลแบบ
ออนไลน์ท่ีทุกๆ หน่วยงานสามารถใชง้านได ้(ค่าเฉล่ีย 7.72) 

5. การเพิม่ผลติภาพการผลติ 
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มประชากรพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทฯ ให้

ความส าคญักบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 8.39 โดยจะใหค้วามส าคญั
การท่ีบริษทัด ารงไวซ่ึ้งจรรยาบรรณท่ีมีต่อลูกคา้ พนักงาน และสังคมมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
8.62) รองลงมาเป็นพนกังานมีความปลอดภยัในการปฏิบติังานมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 8.61) และ
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ล าดบัถดัมาเป็นบริษทัมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉล่ีย 
8.51) 
สรุปผลการวจัิย 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลมีเฉพาะระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2  การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นองคก์ารมีความสัมพนัธ์
กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวิจยั
พบวา่ปัจจยัองค์การดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นวฒันธรรม และดา้นโครงสร้าง มีความสัมพนัธ์กบั
การเพิ่มผลิตภาพการผลิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3  การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นบุคคลมีความสัมพนัธ์กบั
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวิจยั
พบวา่ ปัจจยับุคคลดา้นผูจ้ดัการและผูน้ า และดา้นลูกคา้ หุ้นส่วน ซพัพลายเออร์ และชุมชน 
มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4  การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นความรู้และเทคโนโลยีมี
ความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัความรู้และเทคโนโลยีดา้นการแสวงหาและสร้างความรู้ ดา้น
การจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ และดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ มีความสัมพนัธ์กบัการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน    
 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่า
นยัส าคญั 

ผลการ
ทดสอบ 

ทิศทาง
ความสัมพนัธ์ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
บริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนั 

เพศ t-test 0.481 ปฏิเสธ - 

อาย ุ F-test 0.702 ปฏิเสธ - 

ระดบัการศึกษา F-test 0.016 ยอมรับ - 

ต าแหน่งงาน F-test 0.002 ยอมรับ - 

อายงุาน F-test 0.389 ปฏิเสธ - 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นองคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ดา้นวสิัยทศัน์ MRA 0.002 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่า
นยัส าคญั 

ผลการ
ทดสอบ 

ทิศทาง
ความสัมพนัธ์ 

ดา้นวฒันธรรม MRA 0.000 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ดา้นกลยทุธ์ MRA 0.070 ปฏิเสธ ทิศทางตรงขา้ม (-) 

ดา้นโครงสร้าง MRA 0.000 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ดา้นผูจ้ดัการและผูน้ า MRA 0.000 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ดา้นพนกังาน MRA 0.102 ปฏิเสธ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ด้านลูกคา้ หุ้นส่วน ซัพ
พลายเออร์ และชุมชน 

MRA 0.000 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 
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สมมติฐานขอ้ท่ี 4 การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนดา้นความรู้และเทคโนโลยีมี
ความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษทั ไดก้ินอินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ดา้นการแสวงหาความรู้ MRA 0.000 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ดา้นการจดัเก็บความรู้ MRA 0.003 ยอมรับ ทิศทางตรงขา้ม (-) 

ดา้นการถ่ายโอนความรู้ MRA 0.194 ปฏิเสธ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ด้านก ารประยุ กต์ ใ ช้
ความรู้ 

MRA 0.000 ยอมรับ ทิศทางเดียวกนั (+) 

ดา้นการจดัการความรู้ MRA 0.370 ปฏิเสธ ทิศทางตรงขา้ม (-) 

 
อภิปรายผล 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1  พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมีเฉพาะระดบัการศึกษา 
และต าแหน่งงาน มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะงานของการผลิต 
ผูท่ี้ตอ้งดูแลและรับผดิชอบโดยตรงในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
แต่ละสายการผลิต คือ หวัหนา้งาน (Foreman) และหวัหนา้กลุ่ม (Leader) ซ่ึงก็จะมีประจ า
อยู่ในแต่ละสายการผลิต และระดับการศึกษาก็จะแบ่งกลุ่มกันชัดเจนซ่ึงสัมพนัธ์กับ
ต าแหน่งงาน  

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2  พบว่าปัจจยัองค์การด้านวิสัยทศัน์ ด้าน
วฒันธรรม และดา้นโครงสร้าง มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

ดา้นวิสัยทศัน์ พนักงานให้ความส าคญักบัการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการ
ผลิตท่ีชดัเจนร่วมกนัมากท่ีสุด เน่ืองจากในแต่ละองค์การถึงแมจ้ะมีเป้าหมายเดียวกนัคือ
การเพิ่มผลิตภาพการผลิต แต่ในรายละเอียดของการผลิตอาจแตกต่างกนั เช่น มีการผลิต
แบบรุ่นเดียวต่อเน่ือง (Mass) หรือผลิตแบบ Small lot หรือระบบการผลิตท่ีแตกต่าง คือ ใช้
ระบบสายพาน หรือระบบเซลล์ ดงันั้น การก าหนดแนวทางหรือวิธีการท างานร่วมกนัเพื่อ
ส่งผลให้เกิดผลิตภาพการผลิตสูงสุด ย่อมเป็นส่ิงท่ีส าคญั เพื่อให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้อก
แนวความคิด ปฏิบัติ และรับผิดชอบร่วมกันในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิรพนัธ์ุ ชา้งศรี (2550 : บทคดัยอ่) พบวา่การมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมเพิ่มผลผลิตส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด 
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ดา้นวฒันธรรม พนักงานให้ความส าคญักบัการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิด
ความร่วมมือและบรรยากาศท่ีดีในการท างานมากท่ีสุด ซ่ึงแน่นอนในองค์การท่ีมี ค่านิยม 
ความเช่ือ หรือวิธีปฏิบติัท่ีดี เช่น การท างานเป็นทีม การบริหารจดัการตนเอง การเอ้ือ
อ านาจ และการแบ่งปัน เหล่าน้ีจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของคนในองคก์าร รวมถึงการ
สร้างวฒันธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้กับคนในองค์การ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจในระยะยาว 

ดา้นโครงสร้าง พนกังานให้ความส าคญักบัการท่ีแผนกต่างๆ มีความร่วมมือกนั 
ท างานเพื่อเป้าหมายการผลิตเดียวกนัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ มาร์ควอร์ท 
(2548) กล่าวคือ โครงสร้างจะประกอบดว้ย แผนก ฝ่าย ระดบั และองคป์ระกอบต่างๆ ของ
บริษทั โครงสร้างขององค์การแห่งการเรียนรู้จะเป็นแบนราบไม่มีขอบเขตท่ีจ ากดั และมี
ความคล่องตวัสูง ซ่ึงเป็นผลใหมี้การติดต่อ การไหลเวียนของขอ้มูล ความรับผิดชอบในแต่
ละหน่วยงาน และความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การเป็นไปดว้ยดี ดงันั้นทุกๆ 
หน่วยงานในองคก์ารตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนัในเร่ืองการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ตั้งแต่ การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ การจดัซ้ือจดัหา การวางแผนการผลิต การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
การฝึกอบรม การจดัเตรียมก าลงัการผลิต การผลิต การควบคุมคุณภาพ การจดัส่งสินคา้ 
ตลอดจนหน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีท าให้เกิดผลิตภาพการผลิตท่ีดีได้
ทั้งส้ิน 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3  พบวา่ปัจจยับุคคลดา้นผูจ้ดัการและผูน้ า และ
ดา้นลูกคา้ หุน้ส่วน ซพัพลายเออร์ และชุมชน มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

ดา้นผูจ้ดัการและผูน้ า พนักงานให้ความส าคญักบัการท่ีผูน้ าสนับสนุนความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ นวตักรรม ของระบบการผลิต และ ผูน้ าสนบัสนุนโครงการปรับปรุง
ระบบการผลิตแบบลีนมากท่ีสุด เน่ืองจากผูน้ าหรือผูจ้ดัการจะตอ้ง เป็นผูส้นับสนุนและ
ผลกัดนัการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร การน าความคิดริเร่ิมใหม่ๆ 
หรือน านวตักรรมเขา้มาใช ้ตอ้งมีการกระตุน้ให้พนกังานน ามาใชใ้นกิจกรรมการปรับปรุง
กระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการติดตามผลท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภาณุพงศ ์สุนทรไชยา (2554 
: 85) พบวา่การผลกัดนัให้การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานในการจดัท าระบบการผลิต
แบบลีนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบการผลิตแบบลีน 

ดา้นลูกคา้ หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และชุมชน พนกังานให้ความส าคญักบัการรับ
ฟังความคิดเห็นของลูกคา้เพื่อให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด ถึงแมว้่าการปรับปรุง
กระบวนการผลิตจะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต แต่เป้าหมายสุดทา้ยคือการสร้าง
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ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และคู่คา้ทางธุรกิจ ทั้งในดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และสามารถลดตน้ทุนลงไดเ้พื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงันั้น
การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน ย่อมเป็นการ
ยกระดบัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัต่อไปได ้ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ โกศล ดีศีลธรรม (2547 : 108) กล่าวคือ คุณภาพและการสร้างสรรคเ์ป็น
ผลลพัธ์จากการร่วมมือกบัคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทาน นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดการไหลท่ีส่งมอบ
คุณค่าใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจในระยะยาว 

ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4  พบว่าปัจจยัความรู้และเทคโนโลยีดา้นการ
แสวงหาและสร้างความรู้ ดา้นการจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ และดา้นการประยุกตใ์ช้
ความรู้ มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

ด้านการแสวงหาและสร้างความรู้ พนักงานให้ความส าคญักบัการเก็บรวบรวม
ความรู้ด้านการผลิตแบบลีนจากภายในองค์การมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
มาร์ควอร์ท (2548) กล่าวคือ ความรู้โดยนยั (Tacit knowledge) ไดแ้ก่ ความช านาญ ความ
ทรงจ า ความเช่ือ และสมมติฐานต่างๆ ของบุคคล ซ่ึงลว้นแต่มีค่าต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง 
ความรู้เช่นน้ียากท่ีจะอธิบายหรือส่ือสารออกมาได ้แต่สามารถท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์
อยา่งใหญ่หลวงต่อองคก์ารได ้องคก์ารอาจรวบรวมความรู้โดยใชว้ิธีการแบบรับหรือแบบ
รุกก็ได ้กล่าวคือองคก์ารอาจปล่อยใหค้วามรู้ค่อยๆ แทรกซึมไปทัว่ทั้งองคก์ารเอง หรืออาจ
ท าการตรวจสอบหาขอ้มูลจากภายในองคก์ารในเชิงรุก เพื่อเปล่ียนให้เป็นความรู้ท่ีน ามาใช้
ประโยชน์ได้ และการสร้างความรู้ก็เกิดจากการพฒันาความรู้โดยนัย ซ่ึงเป็นเร่ืองของ
นามธรรมจากการรู้แจง้รู้จริงรวมถึงสัญชาตญาณของบุคคล ดงันั้นการสร้างสรรคค์วามรู้จึง
เป็นการใชค้วามยอดเยี่ยมและความคิดต่างๆ เพื่อสร้างนวตักรรม ซ่ึงกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์
ความรู้ ไดแ้ก่ 1) การเรียนรู้เชิงปฏิบติั  2) การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ  3) การทดลอง  
และ 4) การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต 

ด้านการจดัเก็บและการท าเหมืองความรู้ พนักงานให้ความส าคญักับการมี
โครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ในการผลิตอยา่งเป็นระบบมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ปิยะนาถ   บุญมีพิพิธ (2551 : 244) พบวา่กระบวนการการจดัเก็บความรู้นั้น
เกิดจากผลของการแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ จึงเปล่ียนความรู้โดยนัย (Tacit 
knowledge) ให้เป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit knowledge)  หรือเกิดความรู้ใหม่ๆ ข้ึนจาก
กระบวนการกลัน่กรองและพฒันาความรู้ท่ีมีทุกคนเป็นส่วนร่วม การต่อยอดองคค์วามรู้ให้
เป็นนวตักรรมทางการเรียนรู้ท่ีองคก์ารและบุคคลจดัเก็บองคค์วามรู้ดงักล่าวเป็นคลงัความรู้ 
บุคคลากรสามารถน าความรู้จากคลงัความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการท างาน ท าให้การ
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ท างานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได ้ซ่ึงคลงัความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งง่าย
ต่อการคน้หา บุคคลากรสามารถใชค้วามรู้เป็นแนวทางในการตดัสินใจ การแกปั้ญหา และ
ครอบคลุมบริบทขององค์การ จะเป็นส่ิงช่วยส่งเสริมศกัยภาพขององค์การให้ได้รับการ
พฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดา้นการประยุกตใ์ชค้วามรู้ พนกังานให้ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้
ในการประยกุตค์วามรู้ใหม้ากข้ึนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ มาร์ควอร์ท (2548) 
กล่าวคือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาใช้จะท าให้องค์การสามารถสร้างกลยุทธ์
ใหม่ๆ เพื่อการเรียนรู้แบบทัว่ทั้งองค์การ สามารถให้การศึกษาแลปฏิรูปตนเองได้โดย
อตัโนมติั เทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้เกิดการจดัสรรอ านาจหน้าท่ีและการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิผลท่ีสุด และช่วยท าให้ การผลิต การประสานงาน และการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชิรพนัธ์ุ ชา้งศรี (2550 : บทคดัยอ่) 
พบวา่การน าเขา้เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยทีนัสมยัส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมากท่ีสุด 
ข้อเสนอแนะ 

1. ดา้นองคก์าร  ควรก าหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง และเป้าหมาย เพื่อก าหนดเป็นกล
ยุทธ์และกิจกรรมในการท างานเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตร่วมกบัทุกๆ หน่วยงาน และการ
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกนั เช่น การท างานเป็นทีม เปิดโอกาสให้พนกังานได้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการสร้างวฒันธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
ให้กบัคนในองค์การ รวมถึงการสนับสนุนทั้งทางด้านเวลาและงบประมาณ และมีการ
วดัผลการเรียนรู้ จะมีส่วนกระตุน้ให้ทุกคนในองคก์ารเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั และสามารถ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัขององคก์าร
ไดใ้นระยะยาว 

2. ด้านบุคคล  ผูน้ าหรือผูจ้ดัการต้องผลักดนั สนับสนุน และติดตามผลการท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การให้อิสระในการน าความคิดริเร่ิม
ใหม่ๆ หรือน านวตักรรมเขา้มาใช ้รวมถึงการฝึกอบรมและให้ความรู้ระบบลีนกบัพนกังาน
ทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต  

3. ดา้นความรู้และเทคโนโลยี  ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานของบุคคล ไม่วา่จะ
เป็นความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นความรู้โดยนัย ถ้ามีโอกาสได้
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนัในองค์การ แลว้แปรเปล่ียนเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ และน าไป
จดัเก็บอย่างเป็นระบบท่ีง่ายต่อการคน้หา ซ่ึงสามารถน าความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการท างาน รวมถึงการท าระบบท่ีสามารถให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (E-
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learning) จะเป็นส่ิงช่วยส่งเสริมศักยภาพขององค์การให้ได้รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิต ของอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อ
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีน 

2. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ในดา้นการเรียนรู้ เพื่อก้าวไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้ เช่น ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วมในงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร ค่านิยม 
เพื่อน าผลท่ีไดม้าท าการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. แบบวดัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนได้จากแนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
มาร์ควอร์ท เป็นแบบวดัท่ีครอบคลุมการเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการองคก์าร ดา้นบุคคล 
และดา้นความรู้และเทคโนโลยี ทั้งน้ียงัมีแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญอีกหลายท่าน ท่ีกล่าวถึง
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ครอบคลุมในดา้นอ่ืนๆ เช่น การคิดอย่างเป็นระบบ การ
ทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์และวิธีการท่ีดีท่ีสุดของผูอ่ื้น เป็นตน้ 
ซ่ึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้ในเร่ืององคก์ารแห่งการเรียนรู้ให้สมบูรณ์
มากยิง่ข้ึนต่อไป 
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