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  ปัทมา  กุลโสภณ : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ
และศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด. อาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ : อ.ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. 147 หน้า. 

การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจาก
องค์การเพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการ
จัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิด
ระบบลีน การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 360 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการวิจัย พบว่าพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีศักยภาพการจัดการความรู้
ตามแนวระบบลีนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวระบบ
ลีนมากที่สุดในด้านการสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตาม
แนวระบบลีน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ กับศักยภาพการจัดการความรู้
ตามแนวระบบลีน พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
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The purposes of this research were aimed to study of lean supporting system 
recognition from the organization, to study the performance of lean knowledge management, 
to compare the performance of lean knowledge management, to find the relation of lean 
supporting system recognition from organization and the performance of lean knowledge 
management. 

The questionnaires were performing as research instruments. The 360 samples of 
questionnaires from the population were analyzed by using the statistical analysis program 
(SPSS). The statistic parameters which were used for this study were Frequency Distribution, 
Percentage, Mean and Standard Deviation, Factor Analysis (Referential Statistics) and 
Pearson Product-Moment correlation coefficient with 95% significance. 

The results of the performance of the lean knowledge management of employees 
at R.C. TEXTILE CO., LTD are in the middle range. The most efficiency is motivation in lean 
knowledge management. For the result of comparison of lean knowledge management by 
individual factor is found that it is contrast with no statistical significant. Finally, the result of 
relation in lean supporting system recognition and lean knowledge management are well 
agreed in the same trend. 
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 การค้นคว้าอิสระเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจาก
องค์การและศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ประธานสอบการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร.สวรรยา 
ธรรมอภิพลอาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร.วิโรจน์ 
เจษฎาลักษณ์ ที่ได้สละเวลา และให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ท าให้การค้นคว้าอิสระ
ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ท าให้ส าเร็จลงได้ด้วยดี และขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้ให้วิชาความรู้ แนวคิดอัน
เป็นประโยชน์ต่อการท าการค้นคว้าอิสระในคร้ังนี้ 
 ขอขอบคุณบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด และพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ 
ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 
  ขอขอบพระคุณบิดาและมารดาที่ให้โอกาส ให้การสนับสนุนในเร่ืองการศึกษาเสมอมา 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ าคณะวิทยาการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ช่วยประสานงานต่างๆ ท าให้การท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นไปอย่างราบรื่น 
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