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กรณีศึกษา  :   บริษัทอุตสาหกรรม  ฟอก  ยอม  จํากัด.    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ :  ผศ.ดร. สุ
ธรรม  รัตนโชต.ิ   157 หนา.  

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประเมินผลการนําระบบการผลิตแบบลีนมาใช
ในองคการ กรณีศึกษา : บริษัทอุตสาหกรรม ฟอก ยอม จํากัด เปนการวิจัยเชิงประเมินผล  เก็บ
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS for Windows และ
วิเคราะหขอมูลจากเอกสารสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท ป พ.ศ 2550 ถึงป พ.ศ 2553 แลวนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Minitab ผลการศึกษาเปนดังนี ้

1. ดานบริบท (Context Evaluation) ตามความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีสวนรวมในระบบ
ลีน โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

2. ดานปจจัยนําเขา (Input Evaluation) ตามความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีสวนรวมใน
ระบบลีน โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  

3. ดานกระบวนการ (Process Evaluation) ตามความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีสวนรวมใน
ระบบลีน โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

4. ดานผลผลิต (Product Evaluation) มีคา %Growth Rate ของผลผลิตของบริษัท เทากับ 
0.18%/เดือน ,คุณภาพของการผลิต เทากับ 0.71%/เดือน, งานซอม เทากับ -1.23%/เดือนและ 
คาเฉล่ียกอนและหลังการนําระบบการผลิตแบบลีนมาใช ของผลผลิตของบริษัท เทากับ 28,058 พับ/
เดือน และ 30,640 พับ/เดือน ตามลําดับ ,คุณภาพของการผลิต เทากับ 52.85% และ  72.88% 
ตามลําดับ  ,งานซอม(%Rework) เทากับ 65.88% และ 36.36%  ตามลําดับ   

5. ดานผลลัพธ (Outcome Evaluation) มีคา %Growth Rate ของผลิตภาพ เทากับ 0.19%/
เดือน, ผลิตผล  เทากับ 0.11%/เดือน  และ คาเฉล่ียกอนและหลังนําระบบการผลิตมาแบบลีนมาใช
ของผลิตภาพ เทากับ 3.19  และ 3.49 ตามลําดับ, ผลิตผล  เทากับ 19,063  พับ/เดือน และ 20,053 
พับ/เดือน ตามลําดับ 

6. ดานผลกระทบ (Impact Evaluation) ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีสวนรวมในระบบ
ลีน โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
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This thesis aims to Evaluate the Lean Manufacturing System Application, Case Study 

of Bleching & Dyeing Factory Co., Ltd. The data collected the through questionnaires, and 
analyzed by the SPSS program for Windows and data from a report of the company’s 
performance during  2007 - 2010 were analyzed by the Minitab program. The findings are as 
follows: 

1. In context Evaluation; it was found that the employees participating in the Lean 
system was falling in high level.  

2. In input Evaluation; it was found that the employees participating in the Lean 
system was falling in average level.  

3. In process Evaluation; it was found that the employees participating in the Lean 
system was falling in high level. 

4. In product Evaluation; the growth rate of the company’s products was 
0.18%/month. The growth rate of production quality was 0.71%/month. The growth rate of 
rework was -1.23%/month.  

Means before and after implementation of the Lean system to the company’s 
products were 28,058 folds/month and 30,640 folds/month, respectively.  

Means before and after implementation of the Lean system to the company’s 
production quality were 52.85% and 72.88%, respectively.  

Means before and after implementation of the Lean system to the company’s rework 
were 65.88% and 36.36%, respectively.   

5. In outcome Evaluation; the growth rate of the company’s efficiency was 
0.19%/month and the company’s effectiveness was 0.11%/month.  

Means before and after implementation of the Lean system of the company’s 
efficiency were 3.19 and 3.49, respectively.  

Means before and after implementation of the Lean system of the company’s 
effectiveness were 19,063 folds/month and 20,053 folds/month, respectively. 

6. In impact Evaluation; it was found that the employees participating in the Lean 
system was falling in average level.  
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                   การวิจัยครั้งนี ้  สามารถประสบความสําเร็จไดดวยด ี ดวยความอนุเคราะห ความกรุณา
จาก ผศ.ดร สุธรรม รัตนโชติ อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษาแนะนํา 
ใหความรู ตลอดจนแนวคิด และขอคิดเห็นตางๆ ดวยความเอาใจใส จนการวิจัยครั้งนี้สําเร็จไปได
ดวยดี  

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย พรชัย เทพปญญา ประธานกรรมการ อาจารย ดร.
อาคม เจริญสุข กรรมการ และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม รัตนโชตกิรรมการในการสอบ
วิทยานิพนธครั้งนี้ ท่ีไดชวยกรุณาตรวจทานความถูกตอง และใหคําช้ีแนะอันเปนประโยชน เพ่ือให
วิทยานิพนธเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น  

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม  ท่ีใหท้ังความรัก ความเอาใจใส รวมถึงการ
สนับสนุนในทุกๆ เรื่องมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ คุณกัญญา  ปญญาเลิศ ท่ีใหท้ังความรักความเอาใจใส ดูแลทุกขสุข และ
เปนทุกส่ิงทุกอยางสําหรับทุกเรื่องตลอดมา 

ขอขอบคุณ เด็กชาย สิรภพ  ปญญาเลิศ  ท่ีเปนแกวตาดวงใจ และเปนแรงบันดาลใจ
สําหรับทุกเรื่องตลอดมา 

สุดทายขอขอบคุณเพ่ือน  ๆพ่ีๆ นองๆ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  (ตล่ิงชัน)  รุนท่ี 2 ทุกทานท่ีรวมแบงปนทุกขและสุขมาดวยกันมาตลอดระยะเวลาการศึกษา  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




