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 บทท่ี  1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 อุตสาหกรรมสิ่ งทอ คือปรากฏการณ์ที่ เกี่ ยวข้ องกับแฟชั่นสมัยใหม่ซึ่ งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กล่าว คือวัฏจักรอายุ (Life Cycle) ของแฟชั่นมีช่วงเวลาที่สั้นมาก ส่งผล
ให้ผู้ผลิตต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้รวดเ ร็วยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้นด้วย ดังนั้นในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตผู้ผลิตจึงจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องที่ดีในเร่ืองของการลดเวลาการท างาน เพื่อให้สามารถผลิตได้
รวดเร็วขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการส่งมอบสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 

สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันที่เข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น อุตสาหกรรมสิ่งทอได้น า
การผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในบริษัท เพื่อส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้กิจการของตนเอง
สามารถอยู่รอดได้ โดยการก าจัดความสูญเปล่า เพื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ทันเวลาที่ ต้องการ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ โดยในแต่
ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นมูลค่าสูงมาก และอีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
ในตลาดโลก การพัฒนาศักยภาพในการบริหารระบบการผลิตอย่างต่อเนื่องและระบบการจัดการ
โรงงานเป็นสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้ความสนใจ และได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและความอยู่รอดของอุตสาหกรรมในตลาดโลก 
 บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ( R.C. Textile Co., Ltd.) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงงานผู้ผลิต
ผ้ากีฬาและผ้าแฟชั่นเพื่อการส่งออก ในปัจจุบันบริษัทฯ ต้องได้รับผลกระทบต่างๆ จากปัญหาที่
กล่าวมาข้างต้นด้วยเช่นกัน ปัญหาการเปลี่ยนรุ่นการผลิตที่เกิดขึ้นใหม่ตามจ านวนที่ลูกค้าต้องการ
หลากหลายรูปแบบในแนวแฟชั่นใหม่ในปริมาณมากสู่ความคาดหวังว่าจะได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
ราคาไม่แพง ส่งตรงเวลา ดังนั้นบริษัทฯ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนการรับรู้การพัฒนา
ศักยภาพบุคคลในการผลิตเพื่อที่จะสามารถส่งมอบสินค้าได้ถูกต้องทั้งปริมาณและให้ทันตาม
ก าหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ 
 จากการสังเกตการณ์เบื้องต้นพบว่าปัญหาที่ บริษัทอาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ก าลังเผชิญ
อยู่สามารถแบ่งออกเป็นสองประเด็นหลักได้ดังต่อไปนี้
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1. สภาพปัญหาปัจจุบัน เป็นกระบวนการท างานพบปัญหาพนักงานขาดทักษะการ
เรียนรู้การอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถที่น ามาประยุกต์ใช้ได้ถูกวิธีการก่อเกิดปัญหาวัตถุดิบใน
คลังสินค้า มีปริมาณสูงกว่าพื้นที่เก็บจริง จึงท าให้สินค้าล้นพื้นที่ปฏิบัติงาน จนไม่สามารถจะจัดเป็น
ระบบได้ เวลาใกล้ถึงก าหนดส่งสินค้าไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ทันก าหนดเวลาการส่ง
มอบสินค้า (Due Date)  

2. ปัญหาที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้  สภาพการแข่งขันของตลาดโลกปัจจุบัน มี
ปริมาณการสั่งซื้อมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ให้ระยะเวลาการผลิตสั้นลงเพื่อให้ทันกับช่วงเวลาของแฟชั่น 
ซึ่งพบว่ามีอายุสั้นลง อีกทั้งความต้องการแบบใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
ท าให้การผลิตสินค้าใหม่ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ 

โดยในสมัยก่อนการผลิตรถยนต์ต่างๆ มีลักษณะเป็นแบบงานหัตถกรรมหรืองานฝีมือ 
ไม่มีสายการผลิต ดังนั้น จึงมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง แต่ก็สามารถผลิตสินค้าได้หลายหลาก
ชนิดตามความต้องการของลูกค้า  ได้ริเร่ิมแนวคิดในการสร้างสายการผลิตให้มีลักษณะคล้ายการ
ไหลของสายน้ าและถือว่าทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ในกระบวนการคือความสูญเปล่า  
โดยน าเอานวัตกรรมระบบสายพานล าเลียงมาใช้ในสายการประกอบรถยนต์ (Moving Assembly 
Line) ของบริษัทและใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานที่สามารถเปลี่ยนทดแทนกันได้ (Standardized 
Interchangeable Parts) ท าให้ใช้เวลาในการผลิตลดลง อย่างไรก็ตามด้วยวิธีการดังกล่าว ระบบการ
ผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) ท าให้อุตสาหกรรมสิ่งทอมีความคิดริเร่ิมจะเอารูปแบบ
การผลิตแบบนี้น ามาประยุกต์ปรับใช้เพื่อความรวดเร็วและลดความสูญเปล่ากับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็น
วิธีหนึ่งในการจัดการกระบวนการที่เป็นเลิศ เป็นวิธีการที่องค์การให้การสนับสนุนความสามารถ
ของบุคคลให้มีการจัดการความรู้เพิ่มมุ่งสติปัญญาสู่ความส าเร็จ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าลงและ
สร้างก าไรในอนาคต  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น องค์การต้องมีการสนับสนุนการวิเคราะห์และปรับปรุง
ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น เป็นกระบวนการที่ส าคัญ
ที่สุดในกระบวนการเรียนรู้เพิ่มศักยภาพพนักงาน เพื่อพัฒนาบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย
ให้มีคุณภาพ กับแนวความคิดของการผลิตแบบลีนเผยแพร่น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
กระบวนการผลิตในโรงงาน โดยมีงบประมาณต้นทุนต่ าและคุณภาพที่ยังต้องคงรักษาไว้  และเป็น
เร่ืองท้าทายต่อการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ใน
อนาคตอันใกล้ 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูล

ข่าวสาร การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร  

2. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ได้แก่ การสร้าง
แรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการ
ทบทวนความรู้  

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของ
พนักงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่าง 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การกับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1. พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิด
ระบบลีน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน า
ความรู้ไปใช้ และการทบทวนความรู้แตกต่างกัน 

1.1  พนักงานชายและหญิง มีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน
แตกต่างกัน 

1.2  พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบ
ลีนแตกต่างกัน 

1.3  พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีศักยภาพการจัดการความรู้ตาม
แนวคิดระบบลีนแตกต่างกัน 

1.4  พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีศักยภาพการจัดการความรู้ตาม
แนวคิดระบบลีนแตกต่างกัน 

1.5  พนักงานที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีศักยภาพการจัดการความรู้
ตามแนวคิดระบบลีนแตกต่างกัน 

1.6  พนักงานที่มีระดับเงินเดือนแตกต่างกัน มีศักยภาพการจัดการความรู้ตาม
แนวคิดระบบลีนแตกต่างกัน 
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2. การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ได้แก่  การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร 
การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร มีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ในด้านการสนับสนุน
ข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร  

2. ท าให้ทราบถึงศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ในด้านการสร้าง
แรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการ
ทบทวนความรู้ 

3. ท าให้ทราบความแตกต่างของศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

4. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ    
กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบ 

5. เพื่อใช้เป็นการพัฒนาระบบเดิมและเพิ่มระบบความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน เป็นผลในด้านการน าระบบลีนมาใช้ เพื่อการปรับกระบวนการท างานให้มีเวลาในการ
ผลิตเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตาม

แนวคิดระบบลีน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
สนับสนุนระบบลีนจากองค์การกับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด แต่ละแผนก 

จากฝ่ายบริหารงานบุคคล สรุปจ านวนทั้งสิ้น 3,505 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 360 คน  
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
   พื้นที่ในการเก็บข้อมูลแบ่งเก็บข้อมูลตามแผนก บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 

อ าเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 
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4. ขอบเขตด้านเวลา 
การก าหนดช่วงระยะเวลาในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ได้แบ่งระยะเวลาการ

ศึกษาวิจัยออกเป็น 3 ช่วง คือ 
4.1 ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนเมษายน – ตุลาคม 2554  
4.2 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน คือในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 – มกราคม 2555 
4.3 ระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลงานวิจัย น าเสนอผลงาน และท า

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2555 
 
ขั้นตอนกำรวิจัย 

1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวข้องปัจจัยกระบวนการท างาน และ
ระบบสนับสนุนการผลิตแบบลีน งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาระบบการผลิตแบบลีน ที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพนักงานในวิธีท างานของ
โรงงานกรณีศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 

3. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหากระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน ระยะเวลา และหาแนว
ทางการปรับปรุงระบบงานการผลิตของบุคลากรโดยละเอียด วิเคราะห์สถานะปัจจุบัน  

4. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล โดยสร้างแบบจ าลองสถานการณ์การตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานในการเรียนรู้กระบวนการผลิตสิ่งทอสถานะปัจจุบัน  

5. ปรับปรุงวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติปัจจัยด้านการจัดการความรู้แนวคิดแบบลีนมา
ประยุกต์ และเคร่ืองมือของระบบการผลิตแบบลีน  

6. เสนอผลงานการศึกษา แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอใน
รูปแบบการสรุปบรรยาย ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ 

7. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ และจัดท ารูปเล่มค้นคว้าอิสระ 
 
ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความที่ใช้ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเร่ือง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การและศักยภาพการจัดการความรู้
ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ดังนี ้
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1. ระบบการผลิตแบบลีน หมายถึง เป็นระบบที่มุ่งเน้นการจ าแนกและก าจัดความสูญ
เปล่าในกิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานและการผลิตให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องต่อเป้าหมาย เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การสามารถ เพิ่มก าลังการผลิตและท าให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถท าให้คงต้นทุนของการผลิตหรือสามารถลดลงจากเดิม
ได้ 

2. การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ หมายถึง ความเชื่อหรือความคิดเห็น
ของบุคลากรจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานในองค์การว่า องค์การให้คุณค่าในการทุ่มเท
ท างานและมีความห่วงใยความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร โดยองค์การให้การสนับสนุนระบบการผลิต
แบบลีนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน การสนับสนุนจากหัวหน้างาน การสนับสนุนด้านทรัพยากร ผ่านนโยบาย กฎระเบียน
องค์การ บรรทัดฐาน และตัวแทนขององค์การเพื่อให้บุคลากรมีการรับรู ้

2.1 การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่องค์การมีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสาร เร่ืองหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติงานตามระบบลีนในวิธีการ
ขององค์การอันมีแบบแผนและการกระท าที่ต่อเนื่อง โดยผ่านวิธีการจัดกิจกรรม สื่อสาร อบรม 
จัดท าเอกสารข้อมูล 

2.2 การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรใน
ด้านสนับสนุนจากองค์การในการจัดสภาพการท างานเพื่อใช้ในวิธีการผลิตแบบลีน ได้แก่ การรักษา
ความสะอาด/การจัดเก็บและก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ สะดวก ปลอดภัย อาคารสถานที่ 

2.3 การสนับสนุนจากหัวหน้างาน หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการ
สนับสนุนจากหัวหน้างานที่กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนระบบลีนให้บุคลากรมีความรู้และมี
ความก้าวหน้าในสายงาน ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมรู้จักแก้ปัญหา
เมื่อพบปัญหาหรือเมื่อลูกน้องท างานผิดพลาด หัวหน้างานพร้อมที่จะให้โอกาสกับพนักงานและให้
ค าปรึกษาแนะน าที่ดี 

2.4 การสนับสนุนด้านทรัพยากร หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรการจัดสรร
จ านวนงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
เทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ บุคลากรน ามาใช้ในกระบวนการผลิตแบบลีนอย่างเพียงพอ ลด
ความสูญเปล่าและเพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพยากรที่องค์การมีอยู่ 

3. ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน หมายถึง วิธีการที่มีระบบแบบ
แผนแนวความคิดแบบลีน น ามาพัฒนาการและก าจัดความสูญเปล่าหรือสิ่งที่ไม่เพิ่มคุณค่าภายใน
การท างานเพื่อเพิ่มกระแสคุณค่าของกระบวนการเรียนรู้ใน ความสามารถสูงสุดที่เป็นไปได้ของ
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บุคคลนั้น โดยอาศัยการด าเนินตามจังหวะการพัฒนาคุณลักษณะความรู้ ท าให้เกิดสภาพการไหล
ของงานอย่างต่อเนื่องราบเรียบ และท าการปรับปรุงศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
ระบบอยู่เสมอ 

3.1 การสร้างแรงจูงใจ หมายถึง การศึกษาการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนที่ดี 
เป็นการเรียนรู้ที่ตระหนักประจักษ์แจ้งถึงปัญหาในกระบวนการท างานและเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะ
เรียนรู้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมเข้าท า
กิจกรรมขององค์การในกระบวนการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 

3.2 การเสาะแสวงหาความรู้ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียนรู้เลือกใช้วิธี
การศึกษาระบบลีนที่เหมาะสมในการแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรผู้อ่ืน หรือใช้ความรู้ของตนเองในการทดลองเพื่อน ามา
วิธีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์ในการท างานของตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

3.3 การสร้างองค์ความรู้ หมายถึง การจัดการความรู้ของการปฏิบัติงานเพื่อเป็น
แนวทางการเรียนรู้ที่ดี เพิ่มทักษะกระบวนการปฏิบัติงานในการคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้กระบวนการคิดเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ามากับความรู้และประสบการณ์เดิม น ามา
ประมวลผลในการปฏิบัติงาน 

3.4 การน าความรู้ไปใช้ หมายถึง การเรียนรู้แนวคิดระบบการผลิตแบบลีน น า
วิธีการมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน และสามารถน ากระบวนการหรือความรู้ที่ได้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อศักยภาพตนเองและองค์การร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ 

3.5 การทบทวนความรู้ หมายถึง การน าแนวทางกระบวนการท างานที่ดีมา
ปรับปรุงทบทวนการเรียนรู้เพิ่มเติม การเรียนรู้ที่สามารถน าปัญหามาวิเคราะห์ ตรวจสอบ ปรับปรุง
แนวทางการท างาน และพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองให้ถูกต้อง  
 
ตัวแปรท่ีใช้ในงำนวิจัย 
 1.  ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 

1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและ
ประสบการณ์ในการท างานในองค์การ และระดับเงินเดือน 

1.2 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสาร การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน การสนับสนุนจากหัวหน้างาน  และการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร 

2.  ตัวแปรตาม ประกอบด้วยศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 5 ด้าน  
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2.1 การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 
2.2 การเสาะแสวงหาความรู้ 
2.3 การสร้างองค์ความรู้ 
2.4 การน าความรู้ไปใช้ 
2.5 การทบทวนความรู้ 

 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นประเด็นเพื่อก าหนดตัว
แปรที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัย ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตำม 

กำรรับรู้กำรสนับสนุนระบบลีน 
จำกองค์กำร 

      1. การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร 
     2. การสนับสนุนสภาพแวดล้อม 

   ในการท างาน 
3. การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 
4. การสนับสนุนด้านทรัพยากร 
 

 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. ประสบการณ์ในการท างานในองค์การ 
6. ระดับเงินเดือน 

 

ศักยภำพกำรจัดกำรควำมรู้ 
ตำมแนวคิดระบบลีน 

 
 
ตำมแนวคิดระบบลีน 
 

    1. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 
    2. การเสาะแสวงหาความรู้ 
    3. การสร้างองค์ความรู้ 
    4. การน าความรู้ไปใช้ 
    5. การทบทวนความรู้ 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ
และศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  ได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนระบบลีน น าไปเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามปรับปรุงขั้นตอนการท างาน และรวมถึงขอบข่ายของงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ประวัตอุิตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
2. แนวความคิดการผลิตแบบลีน   
3. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 
4.   องค์การแห่งการเรียนรู้  
5.   ศักยภาพการจัดการความรู้ 
6.   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ประวัติอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นการน าระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง เป็นอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อยๆ หลายส่วนประกอบ ตั้งแต่ ต้นน้ า คือ อุตสาหกรรมการผลิต
เส้นใย ใช้เงินทุนและเทคโนโลยีระดับสูง ใช้แรงงานไม่มาก อุตสาหกรรมกลางน้ า คือ การปั่นด้าย 
การทอผ้า การถักผ้า อุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งส าเร็จ ต่อเนื่องจนถึงอุตสาหกรรม
ปลายน้ า คือ อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม และเสื้อผ้าส าเร็จรูป โรงงานส่วนมากร้อยละ 90 ที่เป็น
โรงงานขนาดกลางและเล็ก และใช้แรงงานเป็นจ านวนมากที่ พยายามปรับปรุงสภาพของการผลิต
อย่างต่อเน่ือง พร้อมกับลดความสูญเปล่าในการผลิต เพื่อช่วยให้เกิดความส าเร็จในอนาคตต่อไป 

บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2514 เดิมมีชื่อว่า  
“บริษัท อุตสาหกรรม จ ากัด” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด” เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 หมู่ 9
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ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 บนเนื้อที่ 150 ไร่ มี
พนักงานประมาณ 3,505 คน เป็นองค์การที่ด าเนินธุรกิจด้านสิ่งทอครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเส้นด้าย 
ทอผ้า ย้อมผ้าโดยผลิตภัณฑ์ผ้าที่ผลิตได้มีทั้งชนิดที่เป็น Polyester nylon และ cotton ลูกค้าของ
องค์การมีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น  

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตที่ยาวนานประกอบกับเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และ
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมัน ฝร่ังเศส อิตาลี ญ่ีปุ่น ท าให้องค์การ สามารถผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพสูง และส่งสินค้าได้ตรงเวลา องค์การจนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 
9001 Version 2000 จากสถาบันรับรองคุณภาพ SGS 

ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ท าให้องค์การมีการศึกษาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง สามารถผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพสูงให้ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ แกรนด์สปอร์ต ฟุตบอลไทย 
NIKE ADIDAS และ REEBOK โดยมีการน าแนวความคิดระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในองค์การ
เพื่อพัฒนาบุคลากร บริษัทได้ด าเนินการเฝ้าติดตาม วัดผลและวิเคราะห์กระบวนการผลิตตาม 
ตลอดจนด าเนินการทั้งปวง เพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนอย่างต่อเนื่อง
ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อวัดผลกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรและจ านวนตัวอย่างแต่ละแผนก 
 

ล าดับ แผนก จ านวนประชากร (คน) 
1 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  25 
2 ไฟฟ้า  40 
3 ซ่อมบ ารุง 68 
4 คลังสินค้า 186 
5 จัดส่ง  86 
6 การเงิน-บัญชี  18 
7 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  72 
8 สโตร์  9 
9 กรอด้าย  168 

10 ไซซิง-วีพวิ่ง  33 
11 นิตติ้ง 436 
12 ทอปก  151 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ล าดับ แผนก จ านวนประชากร (คน) 
13 ย้อมด้าย  126 
14 Lab test  101 
15 QA  37 
16 QC  131 
17 วาร์ปนิตต้ิง  265 
18 พิมพ์ผ้า  65 
19 ย้อม 1,2,3,4    136 
20 R&D   43 
21 โปรแกรมเมอร์  12 
22 KPO   7 
23 ฝึกอบรม 2 
24 วางแผน   28 
25 ส านักงานกลาง  36 

รวม 3,505 
ที่มา: แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด, เอกสารข้อมูลทั่วไป (ม.ป.ท., 2554), 8. 
 
แนวความคิดการผลิตแบบลีน  

1.   ความส าคัญของการผลิตแบบลีน 
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เป็นเคร่ืองมือในการจัดการ

กระบวนการที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์การ โดยการพิจารณาคุณค่าในการด าเนินงานเป็น
ระบบที่มุ่งเน้นการจ าแนกและก าจัดความสูญเปล่าในกิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการ
ท างานและการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อเป้าหมาย เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้
องค์การสามารถ เพิ่มก าลังการผลิตและท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถท าให้
คงต้นทุนของการผลิตหรือสามารถลดลงจากเดิมได้ (Womack and Jones 1996: 59) 

ค าว่าลีน แปลว่า ผอมหรือบาง ในที่นี้มีความหมายหากได้เปรียบกับร่างกายของ
คนเรา คือ การที่ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากไขมัน ว่องไว กระฉับกระเฉง แต่ถ้าเปรียบกับ
องค์การจะหมายถึง องค์การที่ด าเนินการโดยปราศจากความสูญเปล่าในทุกๆกระบวนการท างาน
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หรือกระบวนการผลิต และมีความสามารถในการปรับตัว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งขัน  

การผลิตแบบลีนเป็นกระบวนทัศน์ใหม่มีแนวคิดให้เห็นและเข้าใจในกระบวนการ
ผลิตมากขึ้น และเป็นระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ เป็นอย่างดี ระบบการ
ผลิตแบบลีนเป็นการพัฒนาด้านการบริหารเวลาและการท างานโดยการลดความสูญเปล่า 
(Wasto/Muda) เมื่อบริษัทต้องการที่จะให้ระบบมีความยึดหยุ่นและลดเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึง
การขนส่งในกรณีที่เป็นการสั่งซื้ออย่างต่อเร่งด่วน หลักการที่ส าคัญก็คือการลดช่วงเวลาโดยการ
ก าจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งความสูญเปล่า (Wasto/Muda) ที่ส าคัญใน
กระบวนการทัศน์ของระบบการผลิต คือ การผลิตมากเกินไป (Overproduction) และการจัดเก็บไว้
จนกระทั่งกลายเป็นสินค้าที่สะสมไว้นานในคลังสินค้า (Inventory) ท าให้เกิดการรักษาที่ยุ่งยาก จาก
รูปแบบการผลิตที่ เป็นแบบแบทซ์ (Batches) ของผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่มุ่งเน้นในเร่ืองความ
ประหยัดเวลาในการผลิตแบบจ านวนมาก ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้ภายใน
การผลิตแบบลีน ที่มีเคร่ืองจักรที่เหมือนกัน การด าเนินงานในทางที่เหมือนกันแต่สามารถมองเห็น
ความแตกต่างในการป้องกันปัญหาอย่างสมบูรณ์แบบ 

ผู้บริหารอุตสาหกรรมในระดับโลกมีแนวโน้มที่จะใช้การผลิตแบบลีนเป็นการ
ผลิตจ านวนมากตามความต้องการของลูกค้า (Mass Customization) ที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการผลิต
แบบจ านวนมาก (Mass Production) โดยการจัดการอย่างง่ายๆ ก็คือการรวมกลุ่มเคร่ืองจักรจาก
กระบวนการและสร้างรูปแบบการไหลชิ้นเดียว (One - piece Flow) เป็นกลุ่มสินค้าที่คล้ายกับที่ท า
ให้เกิดประสิทธิผล ความยืดหยุ่น และคุณภาพ ซึ่งมีการประสานรวมระหว่างโรงงานกับลูกค้าที่
ต้องการข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ในบางบริษัทต้องการสร้างวิสาหกิจแบบลีนที่เชื่อมต่อระหว่าง
โรงงานแบบลีน (Lean Factories) ซึ่งท าให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า 

2.   แนวคิดการผลิต  
ปัจจุบันแนวความคิดการผลิตแบบลีนเปรียบเสมือนอาวุธส าหรับการแข่งขันที่

ส าคัญโดยมุ่งเป้าหมายส าหรับการปรับปรุง เช่น การลดต้นทุน การเพิ่มความสามารถท าก าไร และ
การปรับปรุงคุณภาพ ดังนั้น Lean production ของบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด (R C Textile Co., 
Ltd.) จึงน ามาใช้มุ่งการขจัดความสูญเปล่าในทุกพื้นที่ของสายการผลิตและเชื่อมโยงถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง ดังเช่น การบริหารลดต้นทุนโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลดต้นทุน ความสัมพันธ์กับ
บุคลากรด้วยการใช้ปัจจัยทรัพยากรในการลดต้นทุนการด าเนินงาน เช่น แรงงาน รอบเวลาการผลิต 
พื้นที่การจัดเก็บ ต้นทุนการผลิต เป็นต้น โดยมุ่งผลลัพธ์และประสิทธิผล (โกศล ดีศีลธรรม 2547: 
20) คือการเพิ่มผลิตภาพสูงขึ้น การลดของเสีย การลดช่วงเวลาการส่งมอบ ผลการตอบแทนจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

สินค้าสูงขึ้น ลดระดับงานที่ค้างในกระบวน ปรับปรุงการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า และปรับปรุงคุณภาพ
มากขึ้น 

นอกจากนี้แนวคิดการผลิตแบบลีน ยังมุ่งปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินด้วยการ
สร้างให้เกิดการไหลของงาน ตลอดทั้งกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เหล่านี้จะต้องระบุการจ าแนกความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการผลิต ซึ่งรวมถึงกิจกรรมขั้นตอน
หรือกระบวนการที่ไม่สร้างมูลค้าเพิ่ม เช่น กิจกรรม 6 ส. แผนภูมิพาเรโต้ การควบคุมด้วยสายตา 
เป็นต้น 

โดยการผลิตลีน เป็นระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TOYOTA Production System: 
TPS) วิวัฒนาการของกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigrn) เป็นโครงสร้างของระบบการผลิตแบบ
โตโยต้า ในการที่จะบรรลุถึงคุณภาพที่ดีที่สุดต้นทุนที่ต่ าที่สุด และเวลาน าที่สั้นที่สุดนั้น สิ่งส าคัญ 
คือ กระบวนการเรียนรู้ให้มีโครงสร้างคล้ายกับอาคารที่แสดงความมั่นคงแข็งแรงซึ่งเปรียบเสมือน
ตัวบ้านของเรา ฐานะรากที่ต้องมีเพื่อความมั่นคงก็ คือเปรียบเสมือนพนักงานทุกคนในองค์การ
จะต้องเกิดความตระหนักถึงความสูญเปล่า การผลิตที่สม่ าเสมอ (Heijunka) รวมถึงการปฏิบัติงานที่
มีคุณภาพ (Work Standardization) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ก็จะช่วยให้เสาทุกต้นที่
เป็นโครงสร้างของอาคารมั่นคงแข็งแรงเช่นกัน ต่อมาก็มีเสาก็  คือ Just in Time (JIT) และ Jidoka 
(มังกร โรจน์ประภากร 2551: 2) ดังนี ้
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ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างของระบบการผลิตแบบโตโยต้า 
ที่มา: ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง และคณะ, Lean in Action (กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
ไทย-ญ่ีปุ่น, 2552), 5. 

2.1 ระบบการผลิตแบบ JIT คือการที่ชิ้นส่วนที่จ าเป็นเข้ามาถึงกระบวนการผลิตใน
เวลาที่จ าเป็นและด้วยจ านวนที่จ าเป็นหรืออาจกล่าวได้ว่า JIT คือการผลิตหรือการส่งมอบ “สิ่งของที่
ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจ านวนที่ต้องการ” ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเคร่ืองก าหนด
ปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ ซึ่งลูกค้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะลูกค้าผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น แต่
ยังหมายรวมถึงบุคลากรในส่วนงานอ่ืนที่ต้องการงานระหว่างท าหรือวัตถุดิบเพื่อท าการผลิต
ต่อเนื่องด้วย โดยใช้วิธีดึง (Pull Method of Material Flow) ควบคุมวัสดุคงคลังและการผลิต ณ 
สถานีที่ท าการผลิตน้ันๆ ซึ่งถ้าท าได้ตามแนวคิดน้ีแล้ววัสดุคงคลังที่ไม่จ าเป็นในรูปของวัตถุดิบ งาน
ระหว่างท าและสินค้าส าเร็จรูปจะถูกขจัดออกไปอย่างสิ้นเชิง  

2.1.1 วัตถุประสงค์ของการผลิตแบบทันเวลาพอดี ดังต่อไปนี้ 

 
 

(ทันเวลาพอดี) 
“การผลิตที่ต้องการ , ส่ง มอบ
ให้ได้ตามเวลาทีต่้องการ 
และในปริมาณทีต่้องการ” 

 
 

การปรับแบบปรับเรียบ (Heijunka /Leveling Production) 
งานมาตรฐานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Standardized Work  Kaizen) 

 
 

(จิโดกะ) 
“หลักประกันคุณภาพ โดย

พนักงาน และอุปกรณ์ควบคุม
อัตโนมัต”ิ 

 
 

Jidoka 

1. ผลิตรถยนตค์ุณภาพสูงสุด 
2. ผลิตรถยนต์ด้วยตน้ทุนที่ต่ าสุด 
3. ระยะเวลาตั้งแต่ผลติแต่ผลิตจนส่งมอบให้กบัลูกน้อยที่สุด 

 
Just In Time 

หลักการที่น ามาใช้ระบบ JUST-IN-TIME(JIT) มีดังนี้ 
1.ระบบดึง (Pull system) 
2. ระยะเวลาในการผลิต (TAKT TIME) 
3. กระบวนการผลิตที่ไหลอย่างต่อเนื่อง (COMTINUOUS 
FLOW PROCESSING) 

 
 
 

เครื่องมือสนับสนุนในระบบ JIDOKA 
1.แผงป้ายไฟขนาดใหญ่ที่บอกสถานะกระบวนการผลิต 
(ANDON) 
2.ระบบก าหนดหยุด (FIXED POSITION STOP SYSTEM) 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจเช็คความผิดปกติ (POKAYOKE) 
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1.  ควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรือให้เท่ากับศูนย์ 
 (Zero inventory)   

2.  ลดเวลาน าหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต (Zero leadtime) 
3.  ขจัดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต (Zero failures) 
4.  ขจัดความสูญเปล่าในการผลิต (Eliminate 7 Types of Waste)   

4.1 การผลิตมากเกินไป (Overproduction): ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ถูก
ผลิตมากเกินความต้องการ 

4.2 การรอคอย (Waiting): วัสดุหรือข้อมูลสารสนเทศ หยุดนิ่งไม่
เคลื่อนไหวหรือติดขัดเคลื่อนไหวไม่สะดวก 

4.3 การขนส่ง (Transportation): มีการเคลื่อนไหวหรือมีการขนย้าย
วัสดุในระยะทางที่มากเกินไป 

4.4 กระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ (Processing itself): มีการ
ปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น 

4.5 การมีวัสดุหรือสินค้าคงคลัง (Stocks): วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปมีเก็บไว้มากเกินความจ าเป็น 

4.6 การเคลื่อนไหว (Motion): มีการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

4.7 การผลิตของเสีย (Making defect): วัสดุและข้อมูลสารสนเทศ
ไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ 

2.1.2 ผลกระทบจากการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
1.  ปริมาณการผลิตขนาดเล็ก (Small lot size) ระบบ JIT จะพยายาม

ควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดเพื่อไม่ก่อให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บและต้นทุนค่าเสีย
โอกาส จึงผลิตในปริมาณที่ต้องการ 

2.  ระยะเวลาการติดตั้งและเร่ิมด าเนินงานสั้น (Short setup time) ผลจาก
การลดขนาดการผลิตให้เล็กลง ท าให้ฝ่ายผลิตต้องเพิ่มความถี่ในการจัดการขึ้น ดังนั้นผู้ควบคุม
กระบวนการผลิตจึงต้องลดเวลาการติดตั้งให้สั้นลง เพื่อไม่ให้เกิดเวลาว่างเปล่าของพนักงานและ
อุปกรณ์และให้เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ 

3.  วัสดุคงคลังในระบบการผลิตลดลง (Reduce WIP inventory) เหตุผล
ที่จ าเป็นต้องมีวัสดุคงคลังส ารองเกิดจากความไม่แน่นอน ไม่สม่ าเสมอที่ เกิดขึ้นระหว่าง
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กระบวนการผลิต ระบบ JIT มีนโยบายที่จะขจัดวัสดุคงคลังส ารองออกไปจากกระบวนการผลิตให้
หมด โดยให้คนงานช่วยกันแก้ไขปัญหาความไม่สม่ าเสมอที่เกิดขึ้น 

4.  สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างทั่วถึง ในระบบ JI ผู้ปฏิบัติงาน
จะเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพด้วยตนเอง หรือที่เรียกว่าคุณภาพ ณ แหล่งก าเนิด (Quality at 
the source) ประโยชน์ที่เกิดจากการผลิตแบบทันเวลาพอดี 

5.  เป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้นและลดของเสียจากการผลิต
ให้น้อยลงเมื่อคนงานผลิตชิ้นส่วนเสร็จก็จะส่งตอ่ไปให้กับคนงานคนต่อไปทันที ถ้าพบข้อบกพร่อง
คนงานที่รับชิ้นส่วนมาก็จะรีบแจ้งให้คนงานที่ผลิตทราบทันทีเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขให้ถูกต้อง 
คุณภาพสินค้าจึงดีขึ้น ต่างจากการผลิตคร้ังละมากๆ คนงานที่รับชิ้นส่วนมามักไม่สนใจข้อบกพร่อง
แต่จะรีบผลิตต่อทันทีเพราะยังมีชิ้นส่วนที่ต้องผลิตต่ออีกมาก 

6.  ตอบสนองความต้องการของตลาดได้เร็ว เนื่องจากการผลิตมีความ
คล่องตัวสูง การเตรียมการผลิตใช้เวลาน้อยและสายการผลิตก็สามารถผลิตสินค้าได้หลายอย่างใน
เวลาเดียวกัน จึงท าให้สินค้าส าเร็จรูปคงคลังเหลืออยู่น้อยมาก เพราะเป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดอย่างแท้จริง การพยากรณ์การผลิตแม่นย าขึ้นเพราะเป็นการพยากรณ์ระยะสั้น ผู้บริหารไม่ต้อง
เสียเวลาในการแก้ไขปัญหาต่างๆในโรงงาน ท าให้มีเวลาส าหรับการก าหนดนโยบาย วางแผน
การตลาด และเร่ืองอื่นๆได้มากขึ้น 

7.  คนงานจะมีความรับผิดชอบต่องานของตนเองและงานของส่วนรวม
สูงมาก ความรับผิดชอบต่อตนเองก็คือจะต้องผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพสูง ส่งต่อให้คนงานคนต่อไป
โดยถือเหมือนว่าเป็นลูกค้า ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก็คือคนงานทุกคนจะต้องช่วยกัน
แก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในการผลิต เพื่อไม่ให้การผลิตหยุดชะงักเป็นเวลานาน 

2.2 ระบบ JIDOKA เปน็ระบบการควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัต ิคือ การใช้เคร่ืองมือ
หรือเคร่ืองจักรในการป้องกันความผิดพลาดในการท างานที่อาจจะท าให้สินค้าเสียเกิดขึ้น  หรือใน
ทุก ๆ กระบวนการ หากเกิดการผิดพลาดขึ้น จะมีระบบอัตโนมัติเพื่อหยุดยั้งการส่งสินค้าที่มีความ
เสียหายไปยังกระบวนการต่อไป สาเหตุส าคัญที่ท าให้คุณภาพในการผลิตลดลงนั้น มี 3 สาเหตุ
ด้วยกัน คือ  

2.2.1 MUDA คือ การเคลื่อนไหวของพนักงานประกอบที่ไม่เกิดคุณค่า 
2.2.2 MURI คือ การรับภาระเกินความสามารถของบุคคลและอุปกรณ์ 
2.2.3 MURA คือ แผนการผลิตหรือปริมาณการผลิตที่ไม่สม่ าเสมอ 

2.3 การปรับเรียบการผลิต (Smooth Production Sequence) การปรับเรียบการผลิต
จะท าให้เกิดการไหลของงานอย่างราบเรียบอย่างสม่ าเสมอ  (Steady Flow) ซึ่งจะท าให้การควบคุม
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การผลิตเป็นไปได้อย่างง่าย การปรับเรียบการผลิต คือ การผลิตงานที่มีปริมาณสม่ าเสมอคงที่ตลอด
ช่วงเวลาในการผลิต โดยผลิตทุกรุ่น (Model) ทุกวัน ตามความต้องการของลูกค้า ถือว่าเป็นการลด
ความผันแปร (Mura/Variation) ในการผลิตการปรับเรียบการผลิตเป็นสิ่งที่ต้องท าก่อนการติดตั้ง
ระบบคัมบัง เนื่องจากระบบคัมบังจะใช้งานได้ดี เมื่อการผลิตมีการไหลของงานอย่างราบเรียบ
สม่ าเสมอก่อน 

2.4 ระบบดึง (Pull) ในแนวคิดแบบลีนสินค้าคงคลังหรือวัสดุคงคลังจะถูกพิจารณา
เป็นเร่ืองการสูญเปล่า ฉะนั้นการผลิตภัณฑ์ที่ขายไม่ได้จะเป็นการสูญเปล่า เช่นเดียวกัน ดังนั้นสิ่ง
ส าคัญคือการท าความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง โดยการดึงผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบ หลักการนี้เป็น
การผลิตตามปริมาณที่เพียงพอในช่วงเวลาที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
คือ การสร้างความสมดุลและความสัมพันธ์ของปริมาณการผลิตตลอดเวลา จึงเป็นเคร่ืองมือที่เชื่อม
ระหว่างการผลิตกับลูกค้า และเป็นตัวก าหนดอัตราการผลิต การประเมินสภาพการผลิต การค านวณ
แนวทางการท างาน การพัฒนาเส้นทางส าหรับการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งน าไปสู่การค้นหา
ปัญหาและหาค าตอบที่ต้องการ (นิพนธ์ บัวแก้ว 2547: 76) 

2.5 ระบบคัมบัง (Kanban) คือบัตรหรือสัญลักษณ์ที่น ามาใช้ในระบบการผลิตแบบ
ลีน ซึ่งบอกข้อมูลส าหรับการควบคุมการผลิตและเบิกวัสดุ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นบัตรขนาดเล็ก คัม
บังเปรียบเสมือนกับเงินที่จะน าไปซื้อวัสดุจากกระบวนการผลิตอ่ืนๆ กล่าวคือ ถ้าไม่มีคัมบังก็จะไม่
จ่ายวัสดุให้กฎ 6 ข้อ ในการใช้งานคัมบังให้มีประสิทธิผล มีดังนี ้

2.5.1 กระบวนการซึ่งเป็นลูกค้า (Customer Processes) ภายในสั่งชิ้นงานด้วย
จ านวนที่แน่นอนด้วยบัตรคัมบัง 

2.5.2 กระบวนการซึ่งผู้จัดส่งภายใน (Supplier Processes) ผลิตชิ้นงานด้วย
ปริมาณที่แน่นอนและเป็นไปตามล าดับตามที่ได้รับบัตรคัมบัง 

2.5.3 ห้ามผลิตหรือเคลื่อนย้ายชิ้นงาน โดยปราศจากคัมบัง 
2.5.4 ชิ้นงานทั้งหมดและวัตถุดิบต้องมีบัตรคัมบังแนบอยู่ด้วยเสมอ 
2.5.5 ชิ้นงานที่เป็นของเสียและจ านวนไม่ถูกต้อง  จะต้องไม่ถูกส่งไป

กระบวนการถัดไป 
2.5.6 จ านวนบัตรคัมบังจะได้รับการพิจารณาลดจ านวนลง เพื่อลดระดับของ

สินค้าคงคลังและท าให้เห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ (Reveal Problems) 
2.6 การจัดสายการผลิตแบบเซลล์ (Cellular Manufacturing) สายการผลิตแบบ

เซลล์เป็นผังของโรงงานชนิดหนึ่ง ซึ่งน าเคร่ืองจักรมาวางไว้ใกล้ตามล าดับของการผลิต  (Process 
Sequence) หรือตามทิศทางเดินของชิ้นงาน (Material Flow) โดยจะมีคนเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เป็น
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ของตนเอง โดยทั่วไปจะมี 3-12 คน และ 5-15 สถานีท างาน (Work Station) ถูกจัดไว้รวมกันใน
หนึ่งเซลล์ และจะถูกก าหนดไว้ แน่นอนว่าเซลล์นี้จะต้องผลิตสินค้าอะไรหรือรุ่น (Model) ไหน แต่
สามารถเปลี่ยนชนิดของสินค้าในการผลิตได้ หากว่าสามารถใช้เคร่ืองจักรร่วมกันในเซลล์นั้นๆ ได้
เซลล์จ าเป็นต้องท าให้สมดุล (Line Balancing) เพื่อรักษาการไหล (Flow) ที่ดีของงาน และควรใช้
สายการผลิตแบบเซลล์ร่วมกับระบบคัมบัง (Kanban) เพื่อให้เกิดการผลิตแบบดึง (Pull) ตามแนวคิด
ของลีนไม่จ าเป็นว่าทุกโรงงานที่จะมีระบบการผลิตแบบลีนต้องจัดสายการผลิตแบบเซลล์  บาง
ลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมส าหรับเซลล์ก็ได้  ให้ใช้หลักการของลีน ไม่ว่าจะเป็น
ระบบคัมบัง การผลิตที่เน้นการไหลของงาน การจัดการกับคอขวด เป็นต้น กับผังโรงงานที่เป็นอยู่
ปัจจุบันการวางผังโรงงาน คือ การจัดคน เคร่ืองจักร และวัสดุให้อยู่ในต าแหน่งต่างๆ เพื่อการผลิต
ซึ่งทั่วไปในโรงงาน สามารถแบ่งผังออกได้เป็น 2 ชนิด (นิพนธ์ บัวแก้ว 2547: 72) ดังนี้ 

2.6.1 ผังโรงงานแบบกระบวนการ (Process Layout/Functional Layout/Job 
Shop) เป็นการจัดให้เคร่ืองจักรชนิดเดียวกันอยู่ในบริเวณเดียวกัน ผังแบบนี้จะท าให้โรงงานถูกแบ่ง
ออกเป็นแผนกต่าง ๆ จะมีการผลิตสินค้าได้หลายชนิดในแผนก (Shop) ต่าง ๆ  

2.6.2 ผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ์ (Product Layout/Flow Shop) เป็นการจัด
เคร่ืองจักรให้วางเรียงตามล าดับของขั้นตอนการผลิตหรือตามทิศทางการไหลของชิ้นงาน  (Material 
Flow) นั่นเอง  

3.  ขั้นตอนการด าเนินการผลิตแบบลีน  
ขั้นตอนการผลิตแบบลีน สู่การเปลี่ยนแปลงมีทั้งหมด 8 ขั้นตอน (ประดิษฐ์ วงศ์

มณีรุ่ง และคณะ 2552: 28) ดังนี ้
3.1 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การผลิตแบบลีน (Adopt Lean Paradigm) 

ขั้นตอนนีผู้้บริหารสูงสุดและทีมผู้บริหารระดับสูงต้องยอมรับและมีความเห็น
พ้องกันในแนวคิดและประโยชน์ที่จะได้รับจากการผลิตแบบลีน และต้องศึกษาเข้าใจในหลักการ
ของลีนเป็นอย่างดี  เมื่อทีมผู้บริหารเข้าใจระบบการผลิตแบบลีนและก าหนดวิสัยทัศน์ได้แล้วควร
ประกาศเป็นนโยบายบริษัท  

3.2 การเตรียม (Prepare) เข้าสู่การผลิตแบบลีนโดยก าหนดกลยุทธ์และโครงสร้าง
องค์การ 

ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมการต่าง ๆ ซึ่งควรเขียนเป็นกลยุทธ์ (Strategy) และ
ก าหนดเป็นโครงสร้างขององค์การ (Organization Structure) โดยก าหนดทีมงานหรือบุคคลเพื่อเป็น
ตัวจักรในการขับเคลื่อนโดยใช้แผนนโยบาย (Roadmap) ซึ่งบางบริษัทอาจจะมีการก าหนดแผน
นโยบายตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 และควรมีแผนรองรับในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (Change 
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Management) เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่การผลิตแบบลีนมีการอบรมบุคลากรที่เป็นก าลัง
หลักและทุก ๆ คนในองค์การ สิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้คือ ต้องมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ผลงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

3.3 การก าหนดคุณค่า (Define Value) 
โดยมีกลยุทธ์ คือ การน าตัวชี้วัดผลงานที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 ที่จะท าให้

เกิดผลกระทบหรือผลตอบสูงสุดต่อวิสาหกิจแบบลีน (Lean Enterprise) มาประยุกต์เข้ากับการผลิต
แบบลีน โดยเลือกขอบเขตของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตจากจุดเร่ิมต้นจนกระทั่งถึงมือลูกค้า 
ซึ่งคุณค่าจะถูกก าหนดโดยลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยกระบวนการที่มีผลในการ
เปลี่ยนจากวัตถุดิบไปเป็นสินค้าส าเร็จรูปถือว่าเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดคุณค่าเพิ่ม (Value-
Added) และกระบวนการซึ่งไม่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปถือว่าไม่ท าให้เกิด
คุณค่าเพิ่ม (Nov-Value Added) 

3.4 การบ่งชี้สายธารคุณค่า (Identify Value Stream) 
ขั้นตอนนี้จะใช้การวาดแผนผังสายธารคุณค่า ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมใน

ปัจจุบัน เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านขั้นตอนและกระบวนการผลิตใดบ้าง และบ่งชี้ว่าขั้นตอนใด
เพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์  หรือขั้นตอนใดไม่เพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ โดยมีการบันทึกสถานะปัจจุบัน
ของสายธารคุณค่าซึ่งเป็นการรวมการไหลของผลิตภัณฑ์และข้อมูล ตลอดจนการเคลื่อนไหวของ
พนักงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเข้าด้วยกัน สรุปง่าย ๆ ว่าเป็นขั้นตอนที่เก็บข้อมูลพื้นฐานใน
ปัจจุบัน 

3.5 ออกแบบระบบการผลิต (Design production System)  
ขั้นตอนนี้เป็นการเขียนแผนผังสายธารคุณค่าส าหรับอนาคต (Future Stage 

Value Mapping) ที่อาจจะมีหลายขั้นตอน (Several Stages) ประเด็นส าคัญในการออกแบบระบบ
การผลิตที่ต้องระบุไว้ ได้แก่   

3.5.1 เวลาที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 
(Takt Tine)  

3.5.2 การตัดสินใจว่าจะผลิตเองหรือสั่งซื้อ  
3.5.3 การก าหนดผังโรงงานใหม่  
3.5.4 ผู้ผลิตวัสดุหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่งของได้ตามสายการผลิตที่ออกแบบไว้ 
3.5.5 มีระบบการควบคุมด้วยการมอง เมื่อเกิดข้อบกพร่อง ทุกคนจะสามารถ

เห็นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขให้กลับเข้าสู้ภาวการณ์ผลิตตามปกติได้ดังเดิม 
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3.5.6 การเขียนแผนผังสายธารคุณค่าส าหรับอนาคตจะต้องค านึงถึงเงินลงทุนที่
เหมาะสมที่สามารถท าได้จริง ตลอดจนระยะเวลาคืนทุนในรูปแบบของการประหยัดต้นทุน (Cost 
Saying) 

3.5.7 วางแผนระบบการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total 
Productive Maintenance หรือ TPM) เมื่อมีการออกแบบการผลิตอนาคตแล้ว กระบวนการจะมีการ
ไหลที่ดีและมีความสูญเปล่าน้อยลง ท าให้มีชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต (WIP) ไม่มาก แต่มีข้อ
ควรระวังคือ การหยุดผลิตเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Unplanned Production Disruption) 
จึงควรใช้ TPM เพื่อป้องกันการหยุดผลิตที่มีสาเหตุมาจากเคร่ืองจักร 

3.6 การน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการไหล (Implement Flow) 
เป็นการน าสิ่งต่างๆ ที่วางแผนไว้ในขั้นตอนที่แล้วมาปฏิบัติ พร้อมทั้งน า

เคร่ืองมือลีนทั้งหมดมาใช้สนับสนุนการผลิต เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตทีละมาก ๆ 
ไปเป็นการผลิตแบบเซลล์ (Cell) หรือการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) ซึ่งการผลิตและเซลล์จะต้อง
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเอาไว้ เคร่ืองมือลีนใช้ ได้ดังนี้ 

3.6.1 การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standardize Operations) เช่น เวลาที่ใช้
ในแต่ละกระบวนการที่พอๆกัน หรือขั้นตอนการท างานที่ใช้กระบวนการแบบเดียวกันต้อง
เหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียว 

3.6.2 กระบวนการป้องกันความผิดพลาด (Mistake Process หรือ Poka Yoke) 
ที่ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผลิตของเสีย และไม่ท าให้เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือเสียหาย 

3.6.3 ระบบควบคุมการผลิต (Process Control) 
3.6.4 ระบบการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) 
3.6.5 ระบบการควบคุมดูแลด้วยการมอง (Visual Management)  
3.6.6 อบรมให้พนักงานท างานได้หลายหน้าที่ (Multi-Skills) 
3.6.7 ใช้วิธีการเปลี่ยนรุ่น หรือลดเวลาการปรับแต่งเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
3.6.8 ใช้การผลิตแบบเซลล์ 

3.7 น าระบบการดึงมาใช้ (Implement Total System Pull)  
เป็นการน าระบบการดึงมาใช้โดยเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าเข้ากับการผลิต การรับวัสดุเข้าสู่
กระบวนการผลิตต้องสอดคล้องกับระบบการไหลในขั้นตอนที่ 5 ต้องค านึงถึงกลไกในการควบคุม
ระบบการผลิต ถ้าเป็นไปได้ควรใช้การผลิตแบบไหลทีละชิ้น (One Piece Flow) มีการก าหนด
แผนการผลิตแบบปรับเรียบ (Leveled Scheduling) ที่เป็นระบบการดึงงานโดยลูกค้าซึ่งจะท าการ
ผลิตก็ต่อเมื่อสินค้าถูกดึงไปโดยลูกค้า ต้องการท างานร่วมกับผู้จัดส่งวัสดุหรือซัพพลายเออร์ 
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(Supplier) ซึ่งระบบของซัพพลายเออร์จะต้องสอดรับกับระบบการผลิตของเรา  การผลิตแบบดึงจะ
ท าให้ควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ได้อย่างเหมาะสม ระบบใหม่อาจมีผลกระทบกับ
พนักงานบ้าง อาจจะต้องมีการฝึกอบรมให้พนักงานสามารถท างานได้หลายหน้าที่ หรือมีการย้าย
พนักงานจากพื้นที่ที่มีพนักงานอยู่มากไปยังพื้นที่ที่พนักงานขาด (Reassign People) ส่วนเคร่ืองจักร
และเคร่ืองมือที่เหลือหรือไม่ใช้หลังจากปรับเปลี่ยนระบบ ก็ต้องตัดสินใจว่าย้ายหรือน าไปท าอะไร
ต่อไป เพื่อให้เกิดพื้นที่ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 

3.8 มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ (Strive for Perfection) 
หลังจากผ่านกระบวนการ ที่ได้ก าหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ มีการบ่งชี้สายธาร

คุณค่าตลอดทั้งสายการผลิตเพื่อให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง โดยปล่อยให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อเป็นผู้ดึง 
(Pull) เมื่อระบบการผลิตแบบลีนได้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ต่อ
จ านวนพนักงานมีมากขึ้น เวลาที่ใช้ในการผลิตลดลง พื้นที่ ต้นทุน และความผิดพลาดลดลงและเกิด
เป็นกระบวนการในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก็เรียกได้ว่าขยับเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบแล้ว
กระบวนการนี้ก็คงต้องใช้เวลาพอสมควร อาจใช้เวลาประมาณ 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับความพร้อมและ
ความสามารถของแต่ละบริษัทบางบริษัทก็อาจจะใช้เวลามากกว่านี้ 

ในขั้นตอนนี้จะมี Team Development ควบคุมกระบวนการผลิตรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีการปรับปรุงองค์การให้พนักงานมีอ านาจในการตัดสินและปฏิบัติงาน 
(Empowerment) มีการใช้ระบบการผลิตแบบลีนตลอดสายการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นที่
พอใจของลูกค้า มีระบบ 5ส (5S) ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ มีการน าระบบ Kaizen มาปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ือง ก าจัดระบบที่เป็นอุปสรรค หรือปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับระบบการผลิตแบบลีน ใช้
ระบบการบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) อย่างจริงจังเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของ
เคร่ืองจักร เพิ่มเวลาปฏิบัติงานของเคร่ืองจักร และลดความเสียหายของเคร่ืองจักรให้น้อยลง มีการ
วัดผลตามตัวชี้วัดแบบลีน (Lean Metrics) หรือ KPI ที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 ว่ามีความก้าวหน้า
อย่างไร และอาจจะต้องเปลี่ยนค่าตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้ยากขึ้น โดยสรุปมาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง  

4.   ผลลัพธ์ที่ได้จากการผลิตแบบลีน 
มีการพิสูจน์โดยการปฏิบัติกันมาแล้วว่า การมีระบบการผลิตแบบลีนจะท าให้เกิด

สิ่งเหล่านี้ขึ้นมี (นิพนธ์ บัวแก้ว 2547: 25) ดังนี ้
4.1 สินค้าคงคลังลดลง ในระดับที่ยังคงตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้

อยู่ ซึ่งเป็นการลดลงทั้งในส่วนของวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้าในกระบวนการผลิตที่มักเรียกกัน
ว่า WIP (Work In Process) ซึ่งจะลดลงได้ระหว่าง 30-90% และสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตเสร็จแล้ว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 

(Finished Goods) ซึ่งจะลดลงได้ 50-90% จะเห็นได้ว่าการที่สินค้าคงคลังลดลงมีผลต่อต้นทุนที่
ต่ าลง โดยจะมีเฉพาะต้นทุนที่จ าเป็นทั้งแง่ของปริมาณและในเวลาที่เหมาะสม 

4.2 ราคาจัดซื้อลดลง 20-60% หากผู้จัดส่ง (Supplier) มีระบบการผลิตแบบลีนด้วย 
4.3 การผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพดี (Quality) คุณภาพย่อมน ามาซึ่งความอยู่รอด

ธุรกิจ 
4.4 การมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า (Cost) ต้นทุนที่ต่ าลงท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น 
4.5 สามารถจัดส่งได้ตรงตามความต้องการทั้งในแง่ของปริมาณและเวลา 

(Delivery) การส่งของดี ราคาถูก และทันเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้ ท าให้ลูกค้าเกิดพึงพอใจ 
(Customer Satisfaction)  

ซึ่งเป็นแนวทางการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าก้อ
ต้องการที่จะได้สินค้าดี ราคาถูก และสามารถจัดส่งได้ตามที่ต้องการน่ันเอง 

กล่าวโดยสรุป  ระบบการผลิตแบบลีนเป็นการมุ่งลดความสูญเปล่า  น ามา
ประยุกต์ใช้กับองค์การในการเสริมสร้าง การเปลี่ยนแนวคิดเป็นสิ่งที่จ าเป็น ให้เปรียบเสมือนความรู้
เพิ่มพลังกระบวนการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งน าระบบลีนมาเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน หรือการจัดล าดับขั้นตอนการผลิตและช่วยปรับปรุงการไหลได้ ใน
แต่ล่ะล าดับขั้นเพื่อจ ากัดความสูญเปล่าจ านวนมากออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าใน
อนาคต 
 
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ 

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หมายถึง บุคลากรในองค์การที่มีการรับรู้ต่อการ
สนับสนุนจากองค์การด้านต่างๆ เป็นการสะท้อนถึงคุณภาพขององค์การหากบุคลากรรับรู้มากว่า
ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ เช่น การให้ความช่วยเหลือหรือจัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานให้ท างานได้ส าเร็จ การให้โอกาสในการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในอาชีพให้เจริญก้าวหน้า การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความห่วงใยความเป็นอยู่ที่ดี
ของบุคลากร โดยการให้การสนับสนุนการท างานในด้านต่างๆ ผ่านโยบาย บรรทัดฐาน กฎระเบียน  
และตัวแทนขององค์การเพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ในการท างานที่ดี  เป็นต้น เมื่อบุคลากรรับรู้
ว่าได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์การก็จะประเมินองค์การในทางบวก ซึ่งท าให้บุคลากรรู้สึก
ว่าต้องตอบสนองคืนแก่องค์การ เช่น การกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ทุ่นเทการท างาน ปฏิบัติ
ตามนโยบาย และกฎระเบียบขององค์การ หรือมีความต้องการคงอยู่ในองค์การด้วยความเต็มใจ
ไม่ใช่การคงอยู่กับองค์การเพราะความจ าเป็นที่ต้องอยู่ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี 2549: 298) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านการสนับสนุนค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงิน 
หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับเงินเดือน โบนัส และนโยบาย หรือค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้รับจากองค์การ
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร    
 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านการสนับสนุนค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินด้านต่างๆ เช่น การได้ปรับเลื่อนต าแหน่งงาน 
ความปลอดภัยในงาน การได้รับการยกย่องในการท างาน เป็นต้น ซึ่งได้รับจากองค์การ เพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร   

1.   ความหมายของการรับรู้ 
การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาในการที่บุคคลประสบ

กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งซึ่งถือเป็นสิ่งเร้าและเลือกที่จะรับเอาสิ่งเร้านั้นเข้ามาในระบบ
ความนึกคิดพร้อมกับจดจ าสิ่งที่รับรู้นั้นไว้จากนั้นพิจารณาตีความสิ่งนั้น (พัชนี นนทศักดิ์ และคณะ 
2549: 269) 

การรับรู้ (Perception) หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัส โดยเร่ิมตั้งแต่ 
การมีสิ่งเร้ามา กระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้า และส่งกระแสประสาท ไปยังสมอง เพื่อการแปล
ความ กระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการที่คาบเกี่ยวกันระหว่างเร่ืองความเข้าใจ 
การคิด การรู้สึก (Sensing) ความจ า (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision 
making) (รังสรรค์ ประเสริฐศรี 2549: 298)  

กระบวนการของการรับรู้เกิดขึ้นเป็นสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือ
สถานการณ์ มาท าให้เกิดการสัมผัส (Sensation) และเมื่อเกิดการสัมผัสบุคคล จะเกิดมีอาการแปล 
การสัมผัสและมีเจตนา (Conation) ที่จะแปลสัมผัสนั้น การแปลสัมผัส จะเกิดขึ้นในสมอง ท าให้เกิด
พฤติกรรมต่างๆ เช่น การที่เราได้ยินเสียงดัง สมองจะแปลเสียง โดยเปรียบเทียบกับเสียง ที่เคยได้ยิน
ว่าเป็น เสียงของอะไร เสียงพลุ เสียงประทัด เสียงของท่อไอเสียรถ หรือเสียงอะไร ในขณะ
เปรียบเทียบ จิตต้องมีเจตนา ปนอยู่ ท าให้เกิดแปลความหมาย และต่อไปก็รู้ว่า เสียงที่ได้ยินนั่นคือ 
เสียงอะไร อาจเป็นเสียงปืน เพราะบุคคลจะแปลความหมายได้ ถ้าบุคคลเคย มีประสบการณ์ในเสียง
ปืนมาก่อน และอาจแปลได้ว่า ปืนที่ดังเป็นปืนชนิดใด ถ้าเขาเป็นต ารวจ จากตัวอย่างข้างต้นนี้ เรา
อาจสรุป กระบวนการรับรู้ จะเกิดได้จะต้องมีองค์ประกอบ ดังนี ้

1.1 มีสิ่งเร้า (Stimulus) ที่จะท าให้เกิด การรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ 
สิ่งแวดล้อม รอบกาย ที่เป็น คน สัตว์ และสิ่งของ 
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1.2 ประสาทสัมผัส (Sense Organs) ที่ท าให้เกิดความรู้สึกสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง 
กลิ่น ลิ้นรู้รส และผิวหนังรู้ร้อนหนาว 

1.3 ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าที่เราสัมผัส 
1.4 การแปลความหมายของสิ่งที่เราสัมผัส สิ่งที่เคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยู่ใน

ความทรงจ าของสมอง เมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้า สมองก็จะท าหน้าที่ทบทวนกับความรู้ที่มีอยู่เดิมว่า สิ่ง
เร้านั้น คืออะไร เมื่อมนุษย์เราถูกเร้าโดยสิ่งแวดล้อม ก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผัส (Sensation) 
โดยอาศัยอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา ท าหน้าที่ดูคือ มองเห็น หูท าหน้าที่ฟังคือ ได้ยิน ลิ้นท าหน้าที่รู้
รส จมูก ท าหน้าที่ดมคือได้กลิ่น ผิวหนังท าหน้าที่สัมผัสคือรู้สึกได้อย่างถูกต้อง กระบวนการรับรู้ ก็
สมบูรณ์แต่จริงๆ แล้วยังมีการสัมผัสภายในด้วยที่จะช่วยให้เรารับสัมผัสสิ่งต่างๆ 

กล่าวโดยสรุป การรับรู้  หมายถึง กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือก  การ
ประมวลความคิด ความรับรู้และการตีความเกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมาให้มีการตีความหมายใจจิตใจ
ของบุคคลที่จะท าให้เกิดการได้รู้ได้เข้าใจ 

2.   ปัจจัยก าหนดการรับรู้ 
การรับรู้สิ่งเร้า หมายถึง การที่อาจจะท าให้คนสองคน สามารถรับรู้ต่างกันได้ 

แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน แล้วแต่การรับรู้ของแต่ละคน การที่มนุษย์สามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ได้ต้อง
อาศัยปัจจัยหลายอย่าง และจะรับรู้ได้ดีมากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ การรับรู้ เช่น 
ประสบการณ์ วัฒนธรรม การศึกษา เป็นต้น ดังนั้นการที่บุคคล จะเลือกรับรู้สิ่งเร้าใจอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ในขณะใดขณะหนึ่งนั้นจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี 2549: 
299) มี 2 ประเภท ดังนี้ 

อิทธิพลที่มาจากภายนอก ได้แก่ ความเข้มและขนาดของสิ่งเร้า (Intensively and 
Size) การกระท าซ้ า ๆ (Repetition) สิ่งที่ตรงกันข้าม (Contrast) การเคลื่อนไหว (Movement) เป็น
ต้น 

อิทธิพลที่มาจากภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวัง (Expectancy) 
ความสนใจ อารมณ์ ความคิดและจิตนาการ ความรู้สึกต่างๆ ที่บุคคลได้รับ เป็นต้น 

2.1 ความรับรูค้วามสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์
ที่เข้าใจและมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์การ แสดงการรับรู้เป็นกระบวนการทาง
ความคิดและจิตใจของบุคคลที่รับรู้ต่อสิ่งเร้าต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาทางอวัยวะสัมผัสภายในและ
ภายนอก และได้รับการแปลความหมายตามประสบการณ์เดิม ความจ า ความต้องการ อารมณ์ เจต
คติ ค่านิยมประเพณี  สติปัญญา และความสามารถเพื่อพัฒนางานของแต่ละบุคคล ความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลกับบุคคล และท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อกัน พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
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ร่วมกัน ซึ่งการรับรู้เป็นสิ่งส าคัญที่เป็นตัวบ่งบอกว่าองค์การนั้นจะมีประสิทธิภาพและน าพา
องค์การไปสู่เป้าหมายได้  ดังนั้นการมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจึงเป็นเคร่ืองมือในการผูกมิตร และ
ประสานประโยชน์ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีจะก่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกัน ให้ความ
ใส่ใจต่อกันเกิดความอบอุ่นใจ ตลอดจนก่อให้เกิดการช่วยเหลือและการร่วมมือกันของบุคคล ส่งผล
ให้งานส่วนร่วมขององค์การบรรลุผลตามเป้าหมายที่ วางไว้ ในทางตรงกันข้ามความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่บกพร่องจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน สมาชิกในองค์การ
เกิดการแก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น เกิดความวุ่นวายในบรรยากาศการท างาน หรืออาจประสบกับความ
ล้มเหลวในการท างานได้ หลักของความร่วมมือในองค์การที่จะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จและ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี 
2549: 300)            

ความรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

2.1.1 การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
หมายถึง การรับรู้ถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องที่บุคลากรมีต่อผู้บังคับบัญชาทั้งด้านดีหรือ
ด้านร้ายกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน การรับฟังความ
คิดเห็น ความยุติธรรมในการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานร่วมกัน
ได้เป็นอย่างด ี 

2.1.2 การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
หมายถึงการรับรู้ถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่มีต่อเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะดีหรือ
ร้ายกับผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการท างาน และสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

2.2 ความผูกพันต่อองค์การ เป็นคุณลักษณะที่องค์การต้องการในปัจจุบันซึ่ง
สอดคล้องกับที่กล่าวไว้ว่าความผูกพันต่อองค์การ ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเต็มใจที่จะทุ่มเท
อุทิศตน ท างานให้กับองค์การ ยอมรับและยึดมั่นในจุดมุ่งหมาย อุดมการณ์ขององค์การ เป็นผลให้
บุคคลมีความตั้งใจที่จะท างานให้กับองค์การอย่างสุดความสามารถเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ และปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกในองค์การต่อไป ซึ่งความผูกพันต่อองค์การจึงมีความส าคัญ
กับองค์การหลายอย่าง ดังนี้ ลดความตั้งใจในการลาออกจากองค์การ ลดความเครียดที่เกิดจากงาน 
ส่งผลต่อบรรยากาศในการท างานภายในองค์การคือท าให้บุคคลที่อยู่ในองค์การมีความสุขในการ
ท างาน เกิดความสามัคคีได้ด้วยดี และบุคคลพร้อมที่จะท างานทุกอย่างให้กับองค์การด้วยความเต็ม
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ใจและยังช่วยให้เกิดภาพลักษณ์ขององค์การที่ดีต่อบุคคลภายนอกท าให้องค์การเป็นที่ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

2.2.1 ความผูกพันต่อองค์การต่อความพึงพอใจ หมายถึง กระบวนการผูกพัน
การท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญในการผลักดันให้บุคคลนั้นท างานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลส าเร็จ 
และการที่บุคคลในองค์การจะเกิดความพึงพอใจในงานหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจในการ
ท างาน ดังนั้นถ้าองค์การมีผู้บริหารที่เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของบุคคลและเข้าใจ
หลักการบริหารงานบุคคลจะสามารถก าหนดนโยบายให้กับองค์การ เพื่อท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจ
ในการท างานให้กับองค์การ เมื่อบุคคลในองค์การเกิดความพึงพอใจในงานมากก็จะเกิดแรงกระตุ้น
ให้เกิดความเอาใจใส่กับงานมากขึ้น เพราะความพึงพอใจในงานเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของ
บุคคลได้อีกทางหนึ่ง ถ้าบุคคลรู้สึกไม่พึงพอใจในงานอาจแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมา เช่น 
ความเบื่อหน่าย ความเฉื่อยชา ตลอดจนความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง (พัชนี นนทศักดิ์ และคณะ 2549: 275) 

2.2.2 ความผูกพันต่อองค์การเกิดผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้า หมายถึง 
การสร้างแรงจูงใจที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การนั้น บุคคลจะต้องรู้และ
เข้าใจสิทธิหน้าที่ หรือสถานภาพของตนในองค์การ ซึ่งองค์การได้วางระเบียบไว้อย่างชัดแจ้ง
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบถึงบทบาทของตนเองว่ามีขอบเขตการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด  
เพื่อที่จะได้แสดงบทบาทตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี เป็นไปด้วยความถูกต้องและให้มี
ประสิทธิภาพ (พัชนี นนทศักดิ์ และคณะ 2549: 275) 

3.   ทฤษฎีสร้างแรงจูงใจของ Clayton P. Alderfer (ERG. Theory)  
เคลย์ตัน แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton Alderfer) ได้เสนอทฤษฎีว่าด้วยความต้องการ

ของมนุษย์ขึ้นมาเรียกว่า ทฤษฎี อี. อาร์. จี. (ERG. Theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ แต่ไม่ค านึงถึงขั้นความต้องการว่า ความต้องการใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง และ
ความต้องการหลายๆอย่างอาจเกิดขึ้นพร้อมกันได ้ความต้องการตามทฤษฎี ERG จะมีน้อยกว่าความ
ต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประการ ดังนี้ 

3.1 ความต้องการเพื่อด ารงชีพ (Existence needs: E) เป็นความต้องการที่จ าเป็นใน
การอยู่รอดของชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า สภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่ดี ค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ความต้องการทางด้านความปลอดภัยของมาสโลว์
นั่นเอง  

3.2 ความต้องการด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness needs: R) เป็นความ
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ต้องการมีความสัมพันธ์กับสังคมรอบด้าน เช่น เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา การ
ได้รับการยอมรับยกย่องจากผู้อ่ืน ต้องการเป็นผู้น า เป็นหัวหน้าเป็นผู้ตาม ความต้องการด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมนี้ ถ้าเทียบกับความต้องการที่มาสโลว์ก าหนดไว้ก็คือ ความต้องการสังคม
และความรัก  

3.3 ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth needs: G) เป็นความต้องการที่จะ
พัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ต้องการเป็นผู้มีความริเร่ิม บุกเบิก และใช้ศักยภาพของตนเอง
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นความต้องการขั้นสูงสุด ความต้องการประเภทนี้เสมือนกับ
ความต้องการความส าเร็จสมหวังในชีวิตของมาสโลว์  

ทฤษฎีแรงจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ มีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีแรงจูงใจมนุษย์ของ
มาสโลว์ คือ ทฤษฎีของมาสโลว์นั้น ความต้องการจะได้รับการตอบสนองเป็นขั้นๆ และก้าวหน้า
ขึ้นไปเร่ือยๆ กล่าวคือเมื่อใดที่ความต้องการระดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการที่อยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้นก็จะมีผลในการจูงใจ ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจ ERG. ของแอลเดอร์เฟอร์ ก็มีสภาพ
เหมือนกันในแง่ที่มนุษย์จะมีความต้องการเพิ่มขึ้น จากความต้องการ E. สู่ความต้องการ R. และ
ความต้องการ G. เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการนั้นจะไม่เป็นสิ่งจูงใจ
อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม แนวความคิดของแอลเดอร์เฟอร์ จะแตกต่างจากมาสโลว์ในประเด็นที่ว่า  

1.  ความต้องการของมนุษย์อาจกลับไปกลับมาได้ ไม่จ าเป็นต้องเร่ิมจากความ
ต้องการระดับต่ าไปสู่ระดับสูงเสมอไป  

2.  คนมีความต้องการพร้อมๆ กันหลายขั้นได้ ไม่จ าเป็นต้องก้าวทีละขั้น เช่น คนมี
ความต้องการทางร่างกายเพื่อการอยู่รอด พร้อมกันนั้นก็ต้องการมีเพื่อนฝูง และการยอมรับนับถือ
ด้วย เป็นต้น  

4.   ทฤษฎีการจูงใจของแมคเคิลล์แลนด์ (McClelland’s Motivation Thery) 
เดวิด ซี. แมคเคิลล์แลนด์ (David C. McClelland) ได้มีบทบาทช่วยในการ

พัฒนาการจูงใจ โดยแบ่งการจูงใจตามความต้องการขั้นพื้นฐานของบุคคลเป็น 3 แบบ ดังนี ้ 
แบบที่ 1 ความต้องการอ านาจ (The Need For Power) 
แมคเคิลล์แลนด์ได้ค้นพบว่า บุคคลมีความต้องการการมีอ านาจเป็นอย่างมาก 

เพราะจะได้อาศัยการใช้อ านาจเพื่อสร้างอิทธิพลและควบคุมในการท างาน  
แบบที่ 2 ความต้องการความผูกพัน (The Need For Affiliation) 
บุคคลมีความต้องการความผูกพันเป็นอย่างมาก แต่ละบุคคลชอบจะรักษา

สัมพันธภาพที่ดีทางสังคม เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกยินดี มีความคุ้นเคยกัน เข้าใจกัน พร้อมที่จะเป็น
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ที่พึ่งในการปลอบใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อเกิดความทุกข์ มีการติดต่อสัมพันธ์กันกับบุคคลอ่ืน 
อย่างเช่น เพื่อนสนิท 

แบบที่ 3 ความต้องการความส าเร็จ (The Need For Achievement) 
บุคคลมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะได้รับความส าเร็จ มีความหวาดกลัว

อย่างรุนแรงต่อการประสบความล้มเหลวและมีอารมณ์หงุดหงิดเมื่อได้รับความล้มเหลวหรือผิดหวัง 
และชอบการท างานด้วยตนเองเสมอ 

แมคเคิลล์แลนด์ได้พบว่า รูปแบบการจูงใจที่ท าให้เกิดความส าเร็จที่สุด คือบุคคลที่
ท างานอยู่ในบริษัทขนาดเล็ก มีประธานบริษัทที่มีการจูงใจท าให้เกิดความส าเร็จได้สูงมาก  แต่ใน
บริษัทที่มีกิจการขนาดใหญ่พบว่า หัวหน้าผู้บริหารมีการจูงใจท าให้เกิดผลส าเร็จในระดับปานกลาง
เท่านั้น      

สรุปได้ว่าการศึกษาถึงความต้องการพื้นฐานของบุคคล นับว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิ ่ง ท าให้เข้าใจเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล  และช่วยให้มองเห็น
แนวทางที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความรู้สึก ความเข้าใจและพฤติกรรมของบุคคลได้ในที่สุด  

5.  การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 
การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ คือ ความเชื่อหรือความคิดเห็นของ

บุคลากรจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานในองค์การว่า องค์การให้คุณค่าในการทุ่มเท
ท างานและมีความห่วงใยความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร โดยองค์การให้การสนับสนุนระบบการผลิต
แบบลีนในด้านต่างๆ ผ่านนโยบาย กฎระเบียน บรรทัดฐาน แนวความคิด วิถีการท างาน และ
องค์การควรดูแลทรัพยากรบุคคลให้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดความส าคัญ ในการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานให้แก่บุคลากร หากปล่อยให้บุคลากรไม่มีความสุข ไม่รู้สึกสนุก ไม่รับรู้ข่าวสารกับการ
ท างาน จะส่งผลต่อประสิทธิผลของงานที่พวกเขาท า ท าให้ผลการท างานตกต่ า พนักงานมีอัตราการ
เปลี่ยนหรือย้ายงานสูงขึ้น องค์การจึงต้องท างานหนักเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจและทุ่มเท
ให้กับการท างาน รวมถึงองค์การพยายามหาวิธีสนับสนุนบุคลากรไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะสร้าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

5.1 การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้ทราบถึงเ ร่ืองราวหรือ

ข้อเท็จจริงเร่ืองหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติงานตามระบบลีนในวิธีการขององค์การอันมีแบบแผน
และการกระท าที่ต่อเน่ือง โดยผ่านวิธีการจัดกิจกรรม สื่อสาร อบรม จัดท าเอกสารข้อมูล ในอันที่จะ
สร้างไปยังบุคลากรที่ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้กลุ่มบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และให้การับรู้ข่าวสารร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้
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องค์การนั้นๆ ด าเนินงานไปได้ผลดีสมความมุ่งหมาย โดยมีเป็นแนวบรรทัดฐานส าคัญด้วย  (พัชนี 
นนทศักดิ์ และคณะ 2549: 220)  

ข่าวสาร อาจจะสื่อเร่ืองใดโดยในความหมายนี้เน้นที่การสื่อความหมายเป็น
หลัก มิได้เน้นที่รูปร่างหรือรูปแบบของความเป็นข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ สิ่งที่เป็นการสนับสนุน
ข้อมูลข่าวสารได้นั้นไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปร่าง หรือรูปแบบของกระดาษที่มีข้อความหรือแฟ้ม
เอกสาร แต่หมายความรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่อาจจะปรากฏให้เห็นเป็นข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ เสียง 
และสิ่งอ่ืนๆที่ท าให้มนุษย์สามารถเข้าใจและรู้ความหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นโดยสภาพขอสิ่ งนั้นเอง 
หรือโดยผ่านกรรมวิธีใดๆ เช่น ฟิล์ม ไมโครฟิล์ม รูปภาพ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ 
คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5.1.1 คุณภาพของการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร 
โดยข้อมูลการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารนั้นถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ  หาก

องค์การใดน าข้อมูลต่างที่ล้าสมัยแล้วอาจจะท าให้ตัดสินใจท างานผิดพลาด  อาจจะเสียเปรียบคู่
แข่งขัน จนท าให้ขาดทุนในที่สุด โดยสามารถแบ่งคุณภาพของข้อมูลได้ใน 3 มิติ ดังนี้ 

1.  เวลา (Time) ข้อมูลของข่าวสารที่สนับสนุนต้องพร้อมที่จะให้ข้อมูล 
ต้องทันสมัย ความถี่ของข้อมูลที่สนับสนุนที่เราอยากได้ แสดงให้บุคลากรในองค์การได้รับข่าวสาร
ตรงกัน 

2.  เน้ือหา (Content) เน้ือหาของข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนจะต้องถูกต้อง 
สอดคล้องกับความต้องการ ข้อมูลที่ต้องการต้องมีให้ครบตามต้องการ ต้องมีข้อมูลที่เราต้องการจริง 
มีขอบเขต ข้อมูลต้องมีประสิทธิภาพ 

3.  รูปแบบ (Form) จะต้องแสดงให้อยู่ในรูปแบบที่เราเข้าใจได้ง่าย มี
รายละเอียด สามารถน าเสนอในรูปแบบของกราฟได้ เรียงล าดับก่อนหลัง ต้องสามารถ print ออกมา
ได้ เก็บเป็นไฟล์ 

5.1.2 แนวโน้มของระบบสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร 
1.  เพื่อให้บุคลากรในองค์การได้รับการตอบสนองความต้องการของ

ข่าวสารปฏิบัติงานรวดเร็ว 
2.  เพื่อให้บุคลากรมีรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ  
3.  เพื่อให้บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานเพื่อวิเคราะห์

ข้อมูลข่าวสาร 
4.  เพื่อให้สามารถเปลี่ยนตัวแปรต่างๆ เพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ใน

องค์การ เพื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ 
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กล่าวโดยสรุป ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้ทราบถึงเร่ืองราวหรือ
ข้อมูลเร่ืองหนึ่ง เร่ืองใดโดยในความหมายนี้เน้นที่การสื่อความหมายเป็นหลัก ไปสู่กระบวนการ
ท างานเพื่อสร้างความเข้าใจและรู้ความหมายได้ ในการปฏิบัติงานต่อไป 

5.2 การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน  
กลยุทธ์ขององค์การเป็นการแสดงความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดยใช้

วิธีการบริหารที่องค์การไปเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการท างานที่มีกลุ่มต่างๆ ตัวบุคคล  องค์การ
อ่ืนทั้งหลายที่อยู่ภายในองค์การและนอกองค์การให้มีการรับรู้ของบุคลากรในด้านสนับสนุนจาก
องค์การในการจัดสภาพแวดล้อมการท างานเพื่อใช้ในวิธีการผลิตแบบลีน ได้แก่ การรักษาความ
สะอาด/การจัดเก็บและก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ สะดวก ปลอดภัย อาคารสถานที่ 

สภาพแวดล้อม หมายถึง การเรียนรู้ทางธุรกิจขององค์การเพื่อเป็นการเพิ่ม
แนวคิดและทักษะต่างๆ ให้กับบุคลากร ในการที่จะปฏิบัติสามารถที่จะน าความรู้ไปเป็นเคร่ืองมือ
และประยุกต์ใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น องค์การเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีความส าคัญต่อธุรกิจ ในการก้าวไปสู่ความส าเร็จ หรือล้มเหลวได้ นั่นคือสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2545: 157) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

5.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อองค์การ หรือ
กิจการซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงาน ถือเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงแต่ก็มีผลกระทบทางอ้อมต่อ
การด าเนินงานของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง 
กฎหมาย เทคโนโลยี และปัจจัยระหว่างประเทศ เป็นต้น  

1.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ มีความส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง หากสภาพ
เศรษฐกิจดีก็จะเอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ในทางตรงกันข้าม ถ้าสภาพ
เศรษฐกิจมีแนวโน้มถดถอยหรือตกต่ า เงื่อนไขทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยาก
ที่จะพยากรณ์ซึ่งมีผลท าให้การประกอบธุรกิจหยุดชะงัก ล้มเหลวหรืออาจจะต้องเลิกกิจการได้ 

2.  ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม นั้นได้แก่ ทัศนะคติทางสังคม ค่านิยม 
บรรทัดฐาน ความเชื่อ พฤติกรรม นับได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการหา
ก าไรขององค์การ  ดังนั้นผู้บริหารจึงควรตรวจสอบและให้ความสนใจแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะได้โอกาสใหม่ หรืออาจจะพบอุปสรรคที่ส าคัญก็ได้ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจมี
โอกาสออกสินค้าตัวใหม่ หรือเลิกผลิตสินค้าบางรายการ เนื่องจากผู้บริโภคไม่ต้องการอีกต่อไป 
เป็นต้น 
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5.2.2 สภาพแวดล้อมภายใน องค์การมีผลต่อการประเมินและการด าเนินการ
ในการก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์การ การก าหนดกิจกรรมทางธุรกิจและการระบุ
ความเสี่ยง รวมถึงบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบและการก าหนดหน้าที่ของกิจกรรมในการ
ควบคุมระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมการติดตามดูแลสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ 

1.  บรรยากาศที่ดีในองค์การ จะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน เมื่อ
บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นอย่างดี มี
ความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันสูง ย่อมส่งผลถึงการมีบรรยากาศในการท างาน มีความพึงพอใจใน
การท างานมากขึ้น ผลงานดีขึ้น โดยที่บุคลากรไม่เบื่อหน่ายในการท างาน และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี โดยบรรยากาศในองค์การจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารองค์การ
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี ้

1.1 ความไว้วางใจ ความเชื่อถือและความมั่นคงของบุคลากรทุก
ระดับ 

1.2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สู่ความส าเร็จของงาน 
1.3 การให้การสนับสนุนคิดต่างกันสร้างสรรค์ในองค์การ โดย

ยอมรับฟังและเห็นประโยชน์ความคิดของผู้อื่น  
1.4 ความเปิดเผยข่าวสารสื่อสารกระบวนการท างานจากเบื้องบนสู่

เบื้องล่าง 
1.5 การรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรเบื้องล่างสู่เบื้องบน 
1.6 กระบวนการปรับความคิดในการะบวนการท างานยอมรับความ

จริง ใช้เทคนิคเปิดใจ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ 
1.7 เป็นผู้ที่คิดเป็นสามารถการสร้างความเปลี่ยนแปลงมุมมองในการ

คิด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบผลของการตัดสินใจ มองเห็นโอกาส
ทุกคร้ังที่มีปัญหา เป็นต้น 

1.8 มีความจงรักภักดีต่อองค์การให้เห็นประโยชน์ของส่วนรวมควร
มาก่อน  

1.9 กิจกรรมปรับพฤติกรรม / กิจกรรมสัมพันธ์ ให้สมาชิกปรับตัวเข้า
หากันเร็วที่สุดเสริมสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันโดยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน 

2.  บรรยากาศสร้างสภาพแวดล้อมการท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาทีมงาน 
คือ บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งขององค์การ  การท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอาจจะ
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ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เข้าใจกันเบื่องานที่ท า ร าคาญเพื่อนร่วมงานที่คิดไม่เหมือนเรา แก่งแย่งชิงดี 
อิจฉาริษยา ขาดความเข้าใจที่ดีต่อกัน ขาดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  ท าให้ผลงานหยุดชะงัก
หรือไม่สามารถด าเนินการไปถึงเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ได้ (พัชนี นนทศักดิ์ และคณะ 2549: 
262) 

การพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันจึงน่าจะ
เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การเพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเข้าใจตนเอง หันกลับมาใส่ใจ
กันและกัน มาเติมคุณค่าให้กัน ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของบุคคลอ่ืน ยอมรับว่าทุกคนมีจุดบอด และ
มาช่วยกันแก้ไข เน้นการมีส่วนร่วมในความส าเร็จของงาน ให้ยอมรับผู้อ่ืน และมุ่งให้เกิดความรู้สึก
กับการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข และสนุกกับงานที่ท ามี ดังนี้  

1.  การมีมาตรฐานในการท างาน (Work Standardization) คือ การมี
ระบบเอกสารอ้างอิงไว้เป็นมาตรฐาน (Standard) ส าหรับการท างานและปฏิบัติตามาตรฐานนั้น เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ต้องปรับปรุงเอกสารและอบรมพนักงานให้ท าตามมาตรฐานที่ได้แก้ไขนั้น 
การมีมาตรฐานท าให้สามารถควบคุมกระบวนการท างานและผลงานได้ง่าย  รวมถึงใช้สื่อกับ
บุคลากรถึงการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นด้วย นับเป็นบันไดขั้นแรกๆ ที่สร้างสภาพแวดล้อมให้มีการเพิ่ม
ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตัวอย่างของมาตรฐานการท างานก็คือคู่มือการท างาน (Work 
Instruction) ต่างๆ นั่นเอง หรืออาจกล่าวว่ามีระบบ ISO 10004 เป็นต้น 

2.  การบ ารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: 
TPM) การบ ารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือขององค์การให้การสนับสนุนสภาพแวดล้อม  
เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานร่วมกันระหว่างคนกับเคร่ืองจักรหรือบุคลากรกับ
หัวหน้างานก่อเกิดผล และท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือสามัคคี มุ่งสู่องค์การได้
สูงสุดอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อความเข้าใจลองพิจารณาความแตกต่างหรือ 
TPM ซึ่งจะพบในเร่ืองของทีมบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม คือแนวคิดที่ว่าการป้องกันปัญหาดีกว่าการ
แก้ปัญหาและการให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นดูแลกระบวนการให้ได้มากที่สุด โดยมีการอบรมเร่ืองการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 

กล่าวโดยสรุป การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน นั้นเร่ิมต้นมา
จากการพัฒนาบุคลากรในการด าเนินงานบนความคิดพื้นฐานของบุคลากร ที่สร้างบรรยากาศใน
องค์การจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างาน เมื่อบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้รับ
ความรู้ มีความพอใจในงาน ได้เข้าใจตนเอง รู้จักและรู้ใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้น เข้าใจและศรัทธาใน
ผู้อ่ืนก่อเกิดเป็นเร่ืองราวให้มีความสุขในสภาพแวดล้อมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรู้สึกที่ดีต่อ
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องค์การเข้าใจวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีและอดกลั้นต่อการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา  สู่การ
ปฏิบัติงานที่ด ี

5.3 การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 
การรับรู้ของบุคลากรที่มีต่อการสนับสนุนจากหัวหน้างานที่กระตุ้นส่งเสริม

สนับสนุนระบบลีนให้บุคลากรมีความรู้และมีความก้าวหน้าในสายงาน หัวหน้างาน ถือได้ว่าเป็น
บุคคลที่มีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการสร้างความส าเร็จให้กับองค์การในขณะเดียวกันก็สามารถ
สร้างความล้มเหลวให้กับองค์การได้เช่นกัน การบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จนั้นหัวหน้างาน
จ าเป็นจะต้องบริหารคนได้เป็นอย่างดีควบคู่กันไปด้วยเพราะงานจะเดินหรือไม่อยู่ที่คนตั้งใจจะท า
หรือเปล่าซึ่งขึ้นกับขวัญก าลังใจ (Morale) ของผู้ปฏิบัติงานดังนั้นหัวหน้างานต้องสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้พนักงานมีขวัญก าลังใจเพื่อบุคลากรจะได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี 2549: 219) ดังที่ทราบกันว่าหัวหน้างานสนับสนุนสามารถปรับเปลี่ยนองค์การได้ แต่
คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเพียงชั่วข้ามคืน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต้องมีการสนับสนุน
จากหัวหน้า ได้แก่ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมรู้จักแก้ปัญหาเมื่อพบปัญหา
หรือเมื่อลูกน้องท างานผิดพลาด หัวหน้างานพร้อมที่จะให้โอกาสกับพนักงานและให้ค าปรึกษา
แนะน าที่ด ีและมุ่งป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ าอีก หัวหน้างานต้องเป็นผู้น าที่ดี  

หัวหน้างานจะเป็นผู้น าสร้างความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  ใน
แข่งขันอย่างรุนแรง เพิ่มพลังคุณภาพที่ดีขึ้นและปัจจัยอ่ืนๆอีกมากมายที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จต่อ
องค์การต่างๆโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ท าให้การด าเนินงานของ
องค์การต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น  จะเห็นได้ว่าปัจจุบันหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีการน าเคร่ืองมือ เทคนิค และวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากร 
ซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขององค์การมากขึ้น หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงาน หรือการ
บังคับบัญชางานในองค์การสมัยใหม่ จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้างานจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องปรับตนเองเพื่อให้ท างานหรือดูแลการ
ท างานของบุคลากรให้ได้งานที่มีคุณภาพสูงสุดในปริมาณมากที่สุดซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงาน
โดยรวมขององค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การสนับสนุนสร้างบรรยากาศในองค์การกับความก้าวหน้าของบุคลากร  และ
การพัฒนาองค์การจ าเป็นต้องมีล าดับขั้นตอนในการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ 
ซึ่งพอสรุปได้ (สมชาย หิรัญกิตติ 2542: 265) ดังนี ้

1.  องค์การควรจะก าหนดแผนระยะยาว ซึ่งในแผนนั้นจะต้องมีเป้าหมาย  และ
วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

2.  องค์การจะต้องก าหนดความต้องการด้านก าลังคนจากวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เพื่อบุคลากรคนปัจจุบันจะได้เตรียมตัว หรืออาจแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  เพื่อ
ความก้าวหน้าในการท างาน 

3.  องค์การควรท าการส ารวจบุคลากรที่มีอยู่ เพื่อจะได้รู้ว่าปัจจุบันมีก าลังคน
ลักษณะและคุณสมบัติที่ตรงตามเป้าหมายต่อการจัดการความรู้ 

4.  องค์การควรค านึงถึงก าลังคนที่มีปัจจุบัน กับความต้องการก าลังคนของ
องค์การในกิจการงานที่ส าคัญต่าง ๆ เพื่อจะได้จัดคนให้เหมาะสมกับงานหรือหน้าที่ 

5.  องค์การควรจะก าหนดโครงการฝึกอบรมตามความต้องการ เพื่อส่งเสริม
บุคลากรให้มีความก้าวหน้าในการท างาน หรือปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือการสรร
หาบุคลากรเพิ่มเติมตามความจ าเป็นขององค์การ 

6.  องค์การควรจะสื่อสารบอกกล่าวให้บุคลากรรู้ถึงความต้องการก าลังคน
ประเภทต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองเสมอ 

7.  องค์การควรจัดรับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือก และตระเตรียมบุคลากรให้อยู่
ในสภาพพร้อมที่ท างาน จัดท าค าบรรยายลักษณะงานไว้อย่างชัดเจน วางแผนงานให้เหมาะสมตาม
สภาพก าลังคนที่มีอยู่ และที่รับเข้ามาใหม่ 

8.  องค์การควรมีระบบตรวจสอบการสื่อภายใน เพื่อรักษาบรรยากาศของ
องค์การ  

หัวหน้างานมีการสนับสนุน โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for 
Advancement) เช่น การมีโอกาสได้รับสิ่งตอบแทนจากความสามารถในท างานของบุคลากร สรุป
ได้ว่า การไม่มีโอกาสก้าวหน้าในการงานย่อยก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน หัวหน้างานที่ดีควรมีการ
สนับสนุนบุคลากร ศักยภาพในการปฏิบัติที่ดีขึ้น เช่นนี้เป็นเคร่ืองมือและเทคนิคช่วยในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด ี

กล่าวโดยสรุป การสนับสนุนจากหัวหน้างานเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยมาสู่
การผลิตที่องค์การสนับสนุนน้ีเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารงาน มาใช้การ
ส่งเสริมบุคลากรก าจัดความสูญเปล่าที่มีในพื้นที่ปฏิบัติงาน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ท าทีละเล็ก
ทีละน้อย ท าไปเร่ือยๆ ผลที่เกิดขึ้นก็จะร่วมกันเข้าจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่มีผลกับธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญ  

5.4 การสนับสนุนด้านทรัพยากร 
การสนับสนุนด้านทรัพยากร คือ การรับรู้ของบุคลากรการจัดสรรจ านวน

งบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ เทคโนโลยี 
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เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ บุคลากรน ามาใช้ในกระบวนการผลิตแบบลีนอย่างเพียงพอ ลดความสูญ
เปล่าและเพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพยากรที่องค์การมีอยู่ ทรัพยากรเป็นสิ่งมีค่าที่องค์การควรเลือกใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ องค์การต่างๆ ต้องเผชิญทางเลือกอยู่เสมอ ดังนั้นจึงต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งก็คือการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมนั่นเอง  

การบริหารทรัพยากรขององค์การ (Enterprise Resource Planning ย่อ ERP) 
หมายถึง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรภายในองค์การ เนื่องจากมีการแข่งขันกันที่สูง องค์การ
ต่างๆ จึงต้องมีการพัฒนากระบวนการและข้อมูลทั้งหมดในองค์การ เพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการ
ท างานมากขึ้นซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้ดีขึ้น 

โดยพื้นฐานแล้วองค์การจะต้องเข้าใจกระบวนการผลิต และบริหารจัดการ
ความรู้ ให้มีอยู่พื้นฐานการลดต้นทุนต่ าที่สุด และมีการพัฒนาปรับปรุงองค์การของหน่วยธุรกิจให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ในการ
บริหารทรัพยากรขององค์การ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี 2549: 205) ดังนี ้

5.4.1 การสนับสนุนด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) เป็นบุคคลซึ่งมี
ความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือเป็นบุคคล
ในองค์การที่สามารถสร้างคุณค่าของระบบการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้  
ดังนั้นองค์การจึงมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพื่อให้ปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ ซึ่งต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาช่วย เพื่อท าให้
องค์การประสพความส าเร็จได ้มีคุณสมบัติเพียงแค่ 4 ประการ ดังนี้ 

1.  การท างานที่อยู่เหนือความคาดหวัง คือ ฝ่ายบุคคลอาจนั้นจะต้องมี
ความสามารถอ่านใจพนักงานคนอ่ืนๆ ได้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรได้อย่าง
ทันท่วงทีเพื่อที่สร้างความประทับใจ และความไว้วางใจ สามารถท างานอยู่เหนือความคาดหวังได้ 
เสมือนหนึ่งว่าความต้องการของบุคลากรนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของบุคคล  

2.  การเป็นผู้รู้รอบ คือ มีความรอบรู้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ฝ่ายบุคคล
จะขาดเสียไม่ได้ เพราะการที่เป็นคนรู้รอบไม่เพียงแต่จะช่วยท าให้สามารถตอบค าถามบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ น่าประทับใจแล้ว ยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นคนน่าเชื่อถือ  
และน่าไว้วางใจให้เกิดขึ้นด้วย ในการขอความช่วยเหลือ  สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ
บุคลากรได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที 

3.  การเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี คือ การที่ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ดี นั้นเป็นคนอัธยาศัยดี น่าคบหา หรือเป็นความมีเสน่ห์ในทางส่วนตัวเท่านั้น  แต่ยังเป็น
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ผลดีต่อการท างานด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์เป็นอย่างดีย่อมส่งผลต่อการท างานที่ราบร่ืน  และมี
ประสิทธิภาพขององค์การด้วย 

4.  การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่ดี คือ ปัญหามักจะเกิดขึ้นเพื่อให้แก้ไขอยู่
ตลอดเวลา ความท้อถอยก็เช่นเดียวกัน มักจะเกิดขึ้นในชีวิตของการท างานได้เสมอ โดยฝ่ายบุคคล
จะท าหน้าที่เป็นผูใ้ห้ค าปรึกษาที่ดีในยามที่บุคลากรเกิดความท้อแท้ หมดก าลังใจในการท างาน ฝ่าย
บุคคลสามารถท าหน้าที่เป็นผู้ให้ก าลังใจที่ดี และยังต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญที่จะปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือสนับสนุนความคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่
ถูกต้องเหมาะสม จึงมีการแบ่งฝ่ายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามต าแหน่งงาน ดังนี้ 

4.1 Human Resource Management (HRM) หมายถึง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการวางแผน การก าหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติ
ของประชากร เร่ิมตั้งแต่เกิดจนตาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ องค์การต้องดูแลรักษา ใช้งาน และให้
ประโยชน์แก่ทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย คือก่อนเข้าท างาน และหลังพ้นจากงาน เป็นภารกิจ
ขององค์การน่ันเอง 

4.2 Human Resource Development (HRD) หมายถึง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเพิ่มพูนคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ โดยใช้กลวิธีต่างๆ  

5.4.2 การสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) คือ 
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ สะดวก หรือสิ่งที่สนับสนุนให้การ
ท างานเกิดประสิทธิภาพ ประสบการณ์ที่เป็นแก่นหรือเนื้อหาส าคัญที่ได้จ าแนก ชี้แจง แสดงออกมา
ให้ปรากฏ โดยการกลั่นกรองเรียบเรียงและประมวลไว้โดยใช้ภาษา สัญลักษณ์ รูปภาพ รหัส และ
อ่ืนๆ รวมทั้งบันทึกลงบนวัสดุหลายชนิด เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาในกระบวนการจัดความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น เช่น ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ส่งเสริมการท างานเพิ่ม 

5.4.3 การสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คือ  มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ ซึ่งได้แก่ 
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย  ควรมีการด าเนินงานต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านการจัดหาการเก็บรักษา การซ่อมแซม การใช้อย่าง
ประหยัดและการสงวนรักษา เพื่อให้ทรัพยากรสามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ได้ใช้ตลอดไปอย่างไม่
ขาดแคลนหรือมีปัญหาใดๆ  

กล่าวโดยสรุป การสนับสนุนด้านทรัพยากรเป็นจุดเร่ิมต้นของคุณภาพการรับรู้ 
โดยความต้องการใช้ทรัพยากรในการจัดสรรจ านวน ขนาด คุณภาพ และคุณลักษณะของทรัพยากร
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ให้เหมาะสม ค านึงถึงความประหยัด ตรงกับความต้องการขององค์การในการสร้างผลงานคุณภาพ  
เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่ า ลูกค้าพอใจ แต่ความประหยัดมิได้เกิดจากการลดคุณภาพสินค้า 

สรุปการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 
องค์การเป็นสิ่งกระตุ้นที่สนับสนุนต่อความต้องการเพื่อความคงอยู่ของธุรกิจ ทุก

องค์การต้องมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมายนี้ฝ่ายบริหารต้องการกระท าเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ตรงตาม
เป้าหมายจะเป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคต โดยการสนับสนุนระบบการจัดการจากองค์การ 
เพื่อสร้างความรู้ระบบลีน ให้บุคคลเกิดการเข้าใจน ามาลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่า ในส่วนประกอบของการสนับสนุน ดังนี ้

การสนับสนุนขององค์การจะสร้างให้บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการซึ่งบุคคล  
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจขององค์การ ซึ่งถือได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็น
การสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วย การแบ่งสรรข้อมูล
ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในองค์การ ทั้งนี้เพราะการ
มีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ และการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ และ
ท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน กรณีที่ร้ายแรงที่สุด ช่วยให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ ค่านิยม รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร 
ดังนี ้

1.  การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร คือ การส่งสารกระบวนการผลิตแบบลีนอย่างต่อเนื่อง 
ให้บุคลากรในองค์การได้รับรู้ข้อมูล หรือแนวทางการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์การ
ในการด าเนินงาน 

2.  การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน คือ เป็นการสร้างบรรยายภายใน
องค์การเป็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

3.  การสนับสนุนจากหัวหน้างาน คือ ผู้สนับสนุนและผู้เสริมแรงส่งผลต่อบุคลากรใน
องค์การให้มีความร่วมมือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและเห็นคุณค่าของงาน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ในองค์การเพื่อสู่ความก้าวหน้าที่ดีขึ้น 

4.  การสนับสนุนด้านทรัพยากร คือ ปัจจัยที่เป็นอิทธิพลในองค์การส่งผลต่อการลด
ต้นทุนในกระบวนการผลิตเพื่อกระตุ้นการท างาน  

องค์การมีวิธีการบริหารจัดการ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลการสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรม
ทั้งหมด ตั้งแต่กิจกรรมการผลิต เป้าหมายของการควบคุมระดับความคืบหน้านอกจากผลด าเนินการ
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ควบคุมประจ าวัน ซึ่งได้แก่ คุณภาพ การผลิต ต้นทุน และความปลอดภัย ยังน าไปสู่การใช้ควบคุม
นโยบาย แผนการปรับปรุง อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกหน่วย ดังนั้นการร่วมมือใช้วิธีการ
ผลิตแบบลีนมาในการท างานระหว่างบุคลากรในองค์การก่อเกิดประโยชน์ในการท างานที่ดีต่อไป 
 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organizations)   

1.  ความเป็นมาขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
แนวความคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ ได้มีการกล่าวถึงไว้ในวรรณกรรมต่างๆ 

ซึ่งย้อนหลังไปเมื่อประมาณ ค.ศ. 1978 คริส อาร์จีริส (Chris Argyris) ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา
การศึกษาและพฤติกรรมองค์การของมหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด ร่วมกับศาสตราจารย์ด้านปรัชญา คือ 
โดนัล ชุน (Donald Schon) แห่งสถาบันเทคโนโลยีของแมซชาซูเสส (Massachusetts Institute of 
Technology: MIT) สร้างผลงานการเขียนที่เสนอแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ แต่
เน่ืองจากผลงานเหล่านั้นมีลักษะเชิงวิชาการชั้นสูงยากต่อการศึกษาและเข้าใจ จึงท าให้ไม่ใคร่ได้รับ
ความนิยมเท่าที่ควรอย่างไรก็ตาม ในช่วง ค.ศ. 1980 เร่ือยมาแนวคิดดังกล่าวเร่ิมกลับมาได้รับความ
สนใจและตระหนักถึงความส าคัญในศักยภาพแต่ยังคงได้รับความนิยมในวงแคบ เช่น กรณีของ
บริษัทเชลล์ ที่เร่ิมน าเอาองค์การแห่งการเรียนรู้มาเชื่อมโยงเข้าเป็นแผนกลยุทธ์  (มาโนช เวชพันธ์ 
2532: 16) และในทศวรรษต่อมาคือช่วงตั้งแต่ ค.ศ.1990 จนถึงปัจจุบันมีองค์การที่ได้น าเอาแนวคิด
เร่ืององค์การแห่งการเรียนรู้มาปฏิบัติในต่างประเทศและได้รับความส าเร็จในการเป็นบริษัทระดับ
โลก ได้แก่ บริษัทโมโตโรล่า วอลล์มาร์ท บริติชปิโตรเลียม ซีรอกซ์ เจอเนอรัลอิเล็กทริกซ์ฟอร์ดมอ
เตอร์ ฮาเลย์เดวิดสัน โกดัก ฮิวเล็ตแพคการ์ด ไอบีเอ็ม ฮอนดา โซนี่ และสามเอ็ม เป็นต้น จะเห็นได้
ว่า แนวคิดในการสร้างเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เร่ิมแผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะช่วง ค.ศ.
1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีบุคคลผู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยผลิต
งานเขียนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งคือ ปีเตอร์ เชงกี้ (Peter Senge) ในผลงานที่ใช้ชื่อว่า The 
Fifth Discipline: The art and practice of learning organization และเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ศูนย์ศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซส  (MIT Center for 
Organizational Learning) ที่ได้ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1991 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการสังเคราะห์
ทฤษฎี และวิธีการต่างๆ ในการเผยแพร่แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต  

ค าว่า ความรู้ (Knowledge) นั้น ในทัศนะของฮอสเปอร์ (มาโนช เวชพันธ์ 2532: 
16) นับเป็นขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจ า ซึ่งอาจจะโดยการนึกได้ 
มองเห็นได้ หรือ ได้ฟัง ความรู้นี้ เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยค าจ ากัด
ความหรือความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไขปัญหา และมาตรฐานเป็นต้น 
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ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความรู้เป็นเร่ืองของการจ าอะไรได้ ระลึกได้  โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ความคิดที่
ซับซ้อนหรือใช้ความสามารถของสมองมากนัก ด้วยเหตุนี้ การจ าได้จึงถือว่าเป็น กระบวนการที่
ส าคัญในทางจิตวิทยา และเป็นขั้นตอนที่น าไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ การน าความรู้ไป
ใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ใช้ความคิดและความ 
สามารถทางสมองมากขึ้นเป็นล าดับ ส่วนความเข้าใจ (Comprehension) นั้น ฮอสเปอร์ ชี้ให้เห็นว่า 
เป็นขั้นตอนต่อมาจากความรู้ โดยเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้ความสามารถของสมองและทักษะในชั้น
ที่สูงขึ้น จนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเป็นไปได้โดยการใช้ปากเปล่า ข้อเขียน ภาษา 
หรือการใช้สัญลักษณ์ โดยมักเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้รับข่าวสารต่างๆแล้ว อาจจะโดยการฟัง 
การเห็น การได้ยิน หรือเขียน แล้วแสดงออกมาในรูปของการใช้ทักษะหรือการแปลความหมาย
ต่างๆ เช่น การบรรยายข่าวสารที่ได้ยินมาโดยค าพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษา
หนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมเอาไว้ หรืออาจเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือให้
ข้อสรุปหรือการคาดคะเนก็ได้ 

2.  ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดที่เติบโตมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงเร่ือง

การเรียนรู ้องค์การและการจัดการ การฝึกอบรม และพัฒนา กล่าวคือ หากเป็นกระแสด้านการเรียน
การสอนก็จะเปลี่ยนจากศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ผู้สอน  และการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ มาเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียน (learner center) และการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง (action 
learning) โดยการเรียนรู้จะถูกร้อยเรียงเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต  และผสมผสานเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในชีวิตและการท างาน  

แดมอิท (David 1993: 261) แห่ง Harvard University กล่าวว่า องค์การที่มีลักษณะ
ในการสร้าง แสวงหา และถ่ายโยงความรู้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากความรู้
ใหม่ และการเข้าใจในสิ่งต่างๆ อย่างถ่องแท้ 

ปีเตอร์ เชงกี้ (Peter Senge 1994: 262) แห่ง Massachusetts Institute of 
Technology กล่าวว่าองค์การที่ซึ่งสมาชิกได้มีการขยายขอบเขตความสามารถของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคลในระดับ
ต่างๆ ต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบไปด้วยข้อบัญญัติ 5 ประการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ของบุคคล (personal mastery) แบบแผนทางจิตใจที่มองโลกตามความเป็นจริง (mental model) การ
มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (shared vision) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) และการคิดเชิงระบบ 
(systems thinking) 
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มาร์ควอตส์ (Marquardt 1996: 263) แห่ง George Washington University กล่าวว่า 
นิยามว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การซึ่งมีบรรยากาศของการเรียนรู้รายบุคคลและกลุ่ม 
มีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต มีการสอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เข้าใจ
ในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู้ จัดการ และใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือไปสู่ความส าเร็จควบคู่ไปกับการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยองค์ประกอบของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มี 5 องค์ประกอบได้แก่  
พลวัตการเรียนรู้ (learning dynamics) การปรับเปลี่ยนองค์การ (organization transformation) การ
เพิ่มอ านาจแก่บุคคล (people empowerment) การจัดการความรู้ (knowledge management) และการ
ใช้เทคโนโลยี (technology application) องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีความปรารถนาใน
การที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อการพัฒนาการท างานมีการแบ่งปันความคิดในการท างาน มีการปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มีการทุ่มเททรัพยากรเพื่อลงทุนให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้ตลอดจน
สร้างค่านิยมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่ๆจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ
องค์การ  

3.  การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การบริหารเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การ

มีจิตส านึกในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและกลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนและใช้
ประสบการณ์ร่วมกัน ร่วมกันแสวงหาภูมิปัญญาและสรรสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าแก่องค์การ โดยมี
การด าเนินการพัฒนาในสิ่งดังนี้ (บุญส่ง หาญพานิช 2546) 

3.1 การก าหนดพันธกิจ 
3.2 เชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับการด าเนินการ 
3.3 ประเมินศักยภาพของระบบการเรียนรู้ 
3.4 สื่อสารวิสัยทัศน์ในองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3.5 สร้าง ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดที่เป็นระบบและการกระท า 
3.6 เรียนรู้กลยุทธ์ 
3.7 เรียนรู้ภาวการณ์เป็นผู้น า 
แนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากองค์การทั่วไป 

จากการประมวลหนังสือ บทความ เอกสารต่างๆ พบว่าปัจจุบันนี้มีการอ้างอิงแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์การแห่งเรียนรู้ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีชื่อเสียง 3 ท่านมากที่สุด คือ Peter M. Senge, 
Michael Marquardt และDavid A. Gavin ซึ่งแนวคิดทั้ง 3 ท่านก็คือการน าพาองค์การสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ แต่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ก าหนดโดยท่านใด จะชี้ให้องค์การทั้งหลายเห็นว่าการพัฒนา
องค์การให้เป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ จ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
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ตารางที่ 2 แสดงตารางสรุปขั้นตอนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของแต่ละท่าน 
 

Peter Senge Marquardt David A 
1.คิดเป็นอย่างมีระบบครบวงจร 1. การปรับเปลี่ยนองค์การ 1. การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 
2.ไฟแรงใฝ่รู้ควบคู่ด้วย ศักยภาพ 2. การจัดการกับองค์ความรู้ 2. การทดลองใช้วิธีการใหม่ ๆ  
3. รับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัว 3. การประยุกต์ ใช้  

     เทคโนโลยี 
3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
    ของตนและเร่ืองในอดีต 

4. มองเห็นวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
 

4. การเพิ่มอ านาจ 
 

4. การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
    และวิธีการที่ดีที่สุดของผู้อ่ืน 

5. เรียนรู้เป็นทีม 
 

5. พลวัตรการเรียนรู้ 5. การถ่ายทอดความรู้อย่าง  
    รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ที่มา: The Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning organizations (New York., 1990, 
69. 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่ให้ความรู้แก่บุคคล
ในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อการพัฒนาการท างานมีการแบ่งปันความคิดในการท างาน  มีการ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม มีการทุ่มเททรัพยากรเพื่อลงทุนให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้
ตลอดจนสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและทดลองท าสิ่งใหม่ๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรม
ขององค์การ  

4.  ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมขององค์การ 
การพัฒนาองค์การให้ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  เพื่อที่จะท าให้องค์การ

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมขององค์การได้  ซึ่งผู้บริหารขององค์การ
จะต้องให้ความส าคัญ และบริหารจัดการให้เกิดขึ้น โดยมีลักษณะทั้งหมด 11 ประการ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน ์และคณะ 2545: 380) ดังนี ้

4.1 มีโครงสร้างที่เหมาะสม (appropriate structure) กล่าวคือจะต้องมีขั้นการบังคับ
บัญชาให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อเอ้ืออ านวยให้เกิดความอิสระในการท างาน  และเกิดความคล่องตัวใน
การประสานงานกับทีมข้ามสายงานหรือระหว่างแผนกอ่ืนๆ มีมากขึ้น 

4.2 มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์การ (corporate learning culture) การมี
วัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัด มีการท างานและการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ สมาชิกในองค์การมีความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเรียนรู้ ขณะเดียวผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการเรียนรู้ภายในองค์การไปพร้อมๆ กับผลก าไรของบริษัทด้วย เพราะวัฒนธรรมขององค์การ
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โดยเฉพาะวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้จะต้องมาจากค่านิยมและนโยบายขององค์การ  จึงจะเกิดเป็น
วัฒนธรรมร่วมขององค์การหรือ องค์การนวัตกรรม ที่แข็งแกร่งได้ 

4.3 มีการเพิ่มอ านาจแก่สมาชิก (empowerment) เป็นการกระจายอ านาจความ
รับผิดชอบและการตัดสินใจแก้ปัญหาไปสู่พนักงานระดับล่างอย่างทั่วถึงกัน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงาน
ได้ฝึกฝนการเรียนรู้และค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองมากขึ้น  รวมถึงการได้มีอิสระในการ
ตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้เรียนรู้ผลลัพธ์จากสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจลงไปอีกด้วย 

4.4 มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อม (environment scanning) องค์การแห่งการ
เรียนรู้ นอกจากจะเป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่นแล้วยังต้องมีลักษณะที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาซึ่ง
องค์การต้องท าการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
องค์การ เพื่อสะท้อนภาพให้เห็นถึงความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การสรรค์สร้าง
นวัตกรรมได้อย่างชัดเจน 

4.5 มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ (knowledge creation) และมีความสามารถในการ
ถ่ายโอนความรู้เหล่านั้นไปยังสมาชิกอ่ืนในองค์การเพื่อให้เกิดการผลอย่างต่อเนื่อง  โดยผ่านช่อง
ทางการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการสร้างฐานข้อมูลที่เข้าถึงกันได้ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ 

4.6 มีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ (learning technology) โดยการน า
วิทยาการคอมพิวเตอร์อันทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงานที่มีการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีการเก็บ ประมวล ซึ่งจะช่วยท าให้มี
การกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น 

4.7 ให้ความส าคัญกับคุณภาพ (quality) การที่องค์การให้ความส าคัญกับการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management: TQM) ที่เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ผลการเรียนรู้ทั้งโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจกลายเป็นผลงานที่ดีขึ้น โดยถือหลัก
ในการพัฒนาคุณภาพตามคุณค่าในสายตาของผู้รับบริการ 

4.8 เน้นเร่ืองกลยุทธ์ (strategy) มีการยึดถือเอาการเรียนรู้ให้เป็นพื้นฐานเบื้องต้น
ในการด าเนินธุรกิจขององค์การหรือยึดถือเอาเป็นกลยุทธ์ส าคัญขององค์การ เช่น เน้นย้ าถึงกลยุทธ์
ของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (action learning) หรือเน้นย้ าสมาชิกถึงกลยุทธ์การเรียนรู้โดยเจตนา 
โดยให้กลยุทธ์ทั้งสองที่กล่าวมารวมเป็นจิตส านึกของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะน าไปสู่กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การในด้านอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเน่ือง 

4.9 มีบรรยากาศที่สนับสนุน (supportive atmosphere) เป็นบรรยากาศภายใน
องค์การที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิก เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนา
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ศักยภาพอย่างเป็นอิสระและต่อเนื่องเป็นองค์การที่เอาใจใส่ต่อความเป็นมนุษย์ เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกัน
และกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไร้ซึ่งการแบ่งแยกและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท างาน 

4.10 มีการท างานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่าย (teamwork and networking) การ
ท างานในลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ท าให้กลายเป็นพลังร่วมในการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยสมาชิก ในองค์การจะต้องตระหนักถึงความร่วมมือกัน  การแบ่งปัน
ความรู ้การท างานและแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งสามารถน าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการได้ 

4.11 สมาชิกมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (vision) วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังของ
องค์การ ที่ทุกคนจะต้องร่วมกันท าให้เกิดความเป็นรูปธรรมขึ้น เป็นการเน้นให้เกิดการเรียนรู้ ใน
เร่ืองที่มีทิศทางเป็นไปตามความต้องการร่วมกันขององค์การ 

5.  กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ควรส่งเสริม และน ามาใช้ในองค์การเพื่อให้สมาชิกในองค์การเกิดการ

เรียนรู้ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ศักยภาพการจัดการความรู้ เป็นความสามารถของ
กระบวนการภายในองค์การที่จะคงไว้ซึ่งความรู้ที่เกิดจากบุคลากร เช่น การถ่ายทอดประสบการณ์ 
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหรือทดลอง เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ขององค์การตามประสบการณ์ 
และความรู้ตลอดจนการสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะความรู้เป็นสิ่งที่ยากต่อการลอกเลียนแบบซึ่งความรู้สามารถ
จ าแนกได้ 2 ประเภท ได้ดังนี ้

5.1 ความรู้แบบนามธรรม (tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากพรสวรรค์
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งมิได้ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรโดยง่าย เช่น 
ทักษะการท างาน งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์  

5.2 ความรู้แบบรูปธรรม (explicit knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมและ
ถ่ายโอนได้โดยผ่านวิธีการต่างๆ เช่น หนังสือ ต าราการบันทึกเป็นคู่มือ หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมนวัตกรรมขององค์การกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์การมีการกระตุ้นบุคลากรให้มีการแสวงหาความรู้และน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลต่อการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย คน
หลาย หลายรูปแบบ หลายศาสนา หลายการศึกษา ที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมากระจาย
ความรู้เพิ่มมากขึ้นอยู่ทั่วไป น าความรู้มาร่วมกันเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เพิ่มพลัง และน า
แนวทางในการบริหารงานมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันล่ะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพในชีวิตการท างานที่ดีขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

ศักยภาพการจัดการความรู้ 
ศักยภาพการจัดการความรู้เป็นความสามารถของกระบวนการภายในองค์การที่จะ

คงไว้ซึ่งความรู้ที่เกิดจากบุคลากร เช่น การถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
หรือทดลอง เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ขององค์การตามประสบการณ์ และความรู้ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี  
2549: 13) ตลอดจนการสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะความรู้เป็นสิ่งที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ ซึ่งความรู้สามารถจ าแนก
ได้ 2 ประเภท ได้แก่ ความรู้แบบนามธรรม (tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากพรสวรรค์
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งมิได้ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรโดยง่าย  เช่น 
ทักษะการท างาน งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ และความรู้แบบรูปธรรม (explicit knowledge) เป็น
ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายโอนได้โดยผ่านวิธีการต่างๆ  เช่น หนังสือ ต ารา การบันทึกเป็น
คู่มือ หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

1.  กระบวนการในการจัดการความรู้ สามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ประการ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน ์และคณะ 2545: 381) ดังนี ้

1.1 สร้างและค้นหาความรู้ จากสิ่งที่มีอยู่แล้วในองค์การ หรืออาจต้องแสวงหาจาก
แหล่งภายนอกโดยการเรียนรู้จากผู้อ่ืน 

1.2 จัดเก็บความรู้และรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ 
1.3 แบ่งปัน แลกเปลี่ยน กระจาย ถ่ายโอนความรู้หลายรูปแบบและหลายช่องทาง 
1.4 ใช้ประโยชน์ จากความรู้โดยการน าไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์และ

เป็นผลสัมฤทธิ์ 
1.5 ศักยภาพการจัดการความรู้ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อน

สู่การสร้างนวัตกรรมขององค์การซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนและปฏิบัติงานอันเกิดจาก
การเก็บ การจัดระบบและพัฒนาความรู้และสรรค์สร้างให้เป็นนวัตกรรม  โดยน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (information technology) เข้ามาช่วยจัดการ ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึง
ได้อย่างกว้างขวาง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแก่ธุรกิจได ้

ศักยภาพการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมืออันส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความ
ประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคลากร  เพื่อให้เป็นการน าระบบการจัดการคุณภาพ
และประสิทธิภาพ มาพัฒนาองค์การก็ท าให้สะดวกราบร่ืน ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็วให้
ความหมาย 2 มิติ คือ มิติแรกเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในเร่ืองต่างๆ และมิติที่สองเป็นการพัฒนา
บุคคลผู้ศึกษาการเรียนรู้เองให้มีความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรม ซึ่งทั้งสอง
มิติแห่งความหมายนี้แยกกันไม่ได้ ตรงกันข้ามจะต้องควบคู่กันไปเพราะเมื่อบุคคลหนึ่งมีความรู้ แต่
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มีความประพฤติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมย่อมจะน าไปสู่การใช้การจัดการความรู้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้  

ศักยภาพการจัดการความรู้ เป็นวิธีการที่มีระบบแบบแผนก าจัดความสูญเปล่าส่งผลให้
บุคลากรหนึ่งมีการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ผลจะก าหนดให้บุคลากรนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน 
ต่อเนื่องไปสู่กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องที่จะต้องใช้ความรู้และสติปัญญาของตนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนและสังคมส่วนรวม โดยไม่ต้องมีบุคคลใดมาร้องขอหรือเรียกร้องให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อส่วนร่วม แต่การปฏิบัติหน้าที่เพื่อองค์การนั้นของผู้ที่มีการจัดการความรู้ ภายในจาก
จิตส านึกแห่งสภาวะของการมีความรู้และสติปัญญาสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีสิ่งจูงใจหรือข้อ
แลกเปลี่ยน เช่น ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือรางวัลใดๆ มาเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่มีการจัดการความรู้
สมบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่อันควรจะกระท า  ดังนั้นศักยภาพการจัดการความรู้แนวความคิดกระบวนการ
ท างานสมบูรณ์จึงมีความครบถ้วนในตัวเองทั้งองค์ความรู้และการใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อส่วน
ร่วม ในแนวคิดการผลิตจึงมีความหมายในเชิงสร้างสรรค์เป็นผลดีต่อการท างานที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้น
ในบุคคลทุกคนขององค์การ 

ศักยภาพการจัดการความรู้ที่จะน าไปสู้ความก้าวหน้า ต้องประกอบด้วย การศึกษาทาง
ธรรมคอยก ากับ ความรู้ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและสนองตอบต่อเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนร่วม ที่เป็นเคร่ืองมือที่ก่อให้เกิดความรู้ ทั้งความรู้ในทางวิชาการและความรู้ในทางธรรม ด้วย
ความรู้ทั้งสองด้านนี้จะก่อให้เกิด ปัญญา อธิบายความหมายของค าปัญญาว่า 

ปัญญา ความหมาย ว่าเป็นสภาวะแห่งการรู้จริง การรู้แจ้งและการรู้ตลอดซึ่งสภาวะ
แห่งการรู้นี้จะน าไปสู่การรู้เท่าทันและปัญญาในความหมายดังกล่าวนี้จะช่วยให้สามารถแก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคและน าไปสู่ความส าเร็จได้ในที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
2540: 141) 

2.  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management) 
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การเป็นการบริหารองค์การทั้งหมดด้วยการจัดการ

คุณภาพ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
หรือเป็นการควบคุมคุณภาพซึ่งมุ่งที่เงื่อนไขขององค์การจากการใช้ความพยายามปรับปรุงคุณภาพ
ของสมาชิกในองค์การร่วมกัน การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การช่วยให้องค์การบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายจากผู้ท าการแทนบริษัทและลูกค้า ท าให้บริษัทเกิดความน่าเชื่อถือในการมีหลักเกณฑ์
ส าหรับผลิตสินค้า การบริการ ตลอดจนการสั่งซื้อของลูกค้าโดยหลักของแนวคิดการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์การมีหลักการที่จะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ขององค์การ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2545: 376) ดังนี ้
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2.1 มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) หรือที่ญ่ีปุ่นเรียกว่า 
ไคเซ็นเป็นแนวความคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  โดยใช้ความร่วมมือของพนักงานเป็น
หลัก ซึ่งก่อเกิดความรู้ที่เกิดจากการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาวิธีการท างานและเทคโนโลยีที่มีอยู่  
เกิดการพัฒนาทักษะของพนักงาน การมีส่วนร่วมกันท างานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร
ที่มุ่งหมายจะแบ่งปันข้อมูลกันใช้อย่างกว้างขวาง 

2.2 ให้การมีส่วนร่วมของพนักงาน (employee involvement) เป็นส่วนส าคัญที่สุด
ในการบริหารคุณภาพเพราะงานทุกอย่างต้องอาศัยการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  และเอาใจใส่จาก
พนักงาน การท างานที่จะประสบผลส าเร็จต้องใช้การร่วมมือท างานกันเป็นทีม  ซึ่งก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ระหว่างกัน โดยทุกคนในทีมต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกันผลงานของกลุ่มซึ่งเป็นผลงานของทุก
คนและมีการอภิปรายกันอย่างอิสระ 

2.3 สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า (customer satisfaction) การมุ่งเน้นที่ลูกค้าโดย
การปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบวงจร  ด้วยการเอาใจใส่ลูกค้าภายใน (internal 
customer)และลูกค้าภายนอก (external customer) กล่าวคือ พนักงานทุกคนต้องถือว่ากระบวนการ
ผลิตหรือให้บริการถัดไปก็นับว่าเป็นลูกค้าเช่นกัน โดยมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องจึง
สามารถท าให้พนักงานเรียนรู้วิธีการลดความผิดพลาดต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด และสามารถหาแนว
ทางการในกระบวนการท างานให้เกิดสินค้าและบริการ  ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและลูกค้ามีความพอใจได้ 

กล่าวโดยสรุป  ศักยภาพการจัดการความรู้ นี้จะเห็นว่าเป็นการเรียนรู้ที่เป็นหัวใจ
ของชีวิต มนุษย์ และการเรียนรู้เป็นเคร่ืองน าทางที่ส าคัญของมนุษย์ให้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตนเองในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยรวม  

3.  สาเหตุที่ต้องมีศักยภาพการจัดการความรู้ 
วัฒนธรรมการท างานขององค์การไม่เอ้ือต่อการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

บุคลากรส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะคนที่มีอายุเฉลี่ยค่อนข้างมากจะท างาน
ตามหน้าที่ ที่เคยปฏิบัติ ท าให้ขาดความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่าง
จริงจัง องค์การขาดความต่อเนื่อง ในการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างบุคลากรแต่ละรุ่น หรือกลุ่มวัยที่
ต่างกัน  รศ.ดร.เอ้ือน ปิ่นเงิน และ ศ. ยืน ภู่วรวรรณ ได้กล่าวถึง สาเหตุการคิดการจัดการความรู้ 
(เอ้ือน ปิ่นเงิน และยืน ภู่วรวรรณ 2546: 36) เร่ืองนี้ว่าสารสนเทศล้น กระจัดกระจาย และจัดเก็บอยู่
ในแหล่งเก็บที่หลากหลาย ที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ เรามีข้อมูลมากมาย แต่ความรู้มีน้อย ในยามที่
ต้องการข้อมูลการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และไม่ครบถ้วน อีกทั้งใช้
เวลาค้นหานาน การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้ปัญหาดังกล่าว บรรเทาลงหรือหมดไป 
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ยิ่งไปกว่านั้นการก้าวเข้าสู่สังคมภูมิปัญญาและความรอบรู้ เป็นแรงผลักดันท าให้องค์การต้องการ
พัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Enterprise) เพื่อสร้างความคุ้มค่าจากภูมิปัญญาและ
ความรอบรู้ที่มีอยู่ เปลี่ยนสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุน ด้วยการจัดการความรอบรู้และภูมิปัญญา 
ซึ่งมีผลให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้เป็นแบบ Knowledge Worker ด้วย 

ขั้นตอนแรก ที่จะน าไปสู่การจัดการความรู้ คือการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) ที่มีการวิเคราะห์ประมวลผล คัดกรองข้อมูล (Data Mining) เพื่อให้ได้ความรู้ที่
น่าสนใจ ได้แก่กฎ ระเบียบ หรือลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจ า รูปแบบ หรือสิ่งผิดปกติ จากข้อมูลที่
เก็บไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงระบบบริหารจัดการความรู้ 
ที่มา: เอ้ือน ปิ่นเงิน และยืน ภู่วรวรรณ, การบริหารการจัดการความรู้ (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์
เน็ท, 2546), 36. 

จากที่ทั้งสองท่านกล่าว ก็เพื่อให้ความรู้ในองค์การมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
และสามารถเรียกใช้หรือสืบค้นได้ ด้วยแนวความคิดการจัดการความรู้จึงเกิดขึ้น นั่นหมายถึง 
ความสามารถในการจัดการความรู้ โดยรวบรวมความรู้ทั้งสองประเภทให้เกิดประโยชน์กับองค์การ 
ทั้งนี้เพราะองค์การเป็นผู้ที่ลงทุน ที่ก่อ ให้เกิดความรู้ในการท างานของพนักงานแต่ละคน และเมื่อ
พนักงานเหล่านั้นลาออก ความรู้ตรงจุดนั้นก็จะหายไปพร้อมกับพนักงานคนนั้น ความรู้เป็น
สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดขององค์การ องค์การต้องเสริมสร้างและรักษาไว้ ซึ่งความสามารถขององค์การ

การสร้างความร่วมมอื 
การใช้ประโยชน ์

การจัดระเบียบ 
 

Tacit 
ความรู้ที่ได้จากทักษะ
และประสบการณ ์

Explicit  
 ความรู้ที่เป็นเหตุและ
เป็นผลที่สามารถ 

ในการปรบัปรุงแก้ไข / เพิ่มประสทิธิภาพการท างานขององค์การ  

 

ความรู้ความรู้  การจัดการการจัดการ  

การบริหารจัดการองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาองค์การ 
 

++  

ใช ้และใช ้และ  

IICCTTss  
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ในการท าให้วงจรการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าของ
กิจการภายในองค์การ  

4.  หลักการและวิธีของศักยภาพการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ได้น าความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ตามความหมายของผลงาน

ดังกล่าวในหัวข้อข้างต้น กล่าวถึงหลักเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้ระบบการผลิต ที่ให้ความรู้
ความสามารถและน าไปสู่การท าให้ตัวเองครบเป็นคน ดังนี ้

หลักการอย่างหนึ่งที่ส าคัญที่สุดคือหลักของการจัดการเหตุและผลจะต้องขัดเกลา
ตลอดเวลา มิฉะนั้นจะมีวิชาความรู้เท่าไหร่ก็ตามก็ไม่สามารถน าไปเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้
หลักของเหตุผลมีหลักการว่า ถ้าสิ่งใดที่เราต้องเผชิญ ต้องพบ ต้องมีเหตุผลทั้งสิ้น ค านี้มีสองค า เหตุ
คือ ต้นของสิ่งที่เราเผชิญและผลเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เรา ถ้าเราเผชิญสิ่งใดและเรา
ต้องจัดการพิจารณาด้วยเหตุผล ต่อไปเราก็จะเผชิญสิ่งที่ถูกต้อง นั่นหมายความว่าการจัดการความรู้
เป็นเร่ืองของการค้นหาเหตุและผลของสิ่งต่างๆหรือปรากฏการณ์ต่างๆ เมื่อสามารถค้นหาเหตุ
ย่อมจะเข้าใจผลที่เกิดตามมา ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลจึงเป็นหลักการส าคัญของการศึกษา การ
เรียนรู้แนวคิดการผลิตในกระบวนการท างาน ฉะนั้นการศึกษาการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการของ
การค้นหาเหตุและผลของสิ่งต่างๆ นั่นเอง 

ศักยภาพการจัดการความรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์จริง จะต้องเป็นความรู้ที่สามารถ
ปฏิบัติได้ และที่ส าคัญความรู้ที่สามารถปฏิบัติได้นี้ ต้องเกิดขึ้นจากลงมือกระท าด้วยตนเองเท่านั้น 
ถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนอาจกล่าวได้ว่าผู้ที่มีการจัดการความรู้ในเร่ืองหนึ่งจะต้องมีความรู้ถึงขั้นที่
ตนเองสามารถปฏิบัติด้วยตนเองให้ปรากฏผลส าเร็จเพื่อเป็นการพิสูจน์ถึงการมีความ รู้จริงในเร่ือง
นั้นแก่บุคคลอ่ืน บุคคลนั้นจะได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงจากผู้อ่ืนว่ามีการจัดการความรู้ที่บุคคล
อ่ืนจะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามอย่างมีศรัทธา แต่การจะต้องมุ่งสู่การน าทฤษฎีเพียงประการเดียว
ไม่เพียงพอต่อการจัดการ จะต้องมุ่งสู่การน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จด้วยจึงจะถือได้ว่าเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ครบสมบูรณ์ ความรู้อันพึงประสงค์นั้นได้แก่ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจน แม่นย า 
ช านาญ น าไปใช้การเป็นประโยชน์ได้พอเหมาะพอควร ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  

กล่าวโดยสรุป หลักการพื้นฐานของศักยภาพการจัดการความรู้ตั้งอยู่บนหลักของ
เหตุ อาจเร่ิมต้นได้จากการเรียนรู้ความคิดของบุคคลอ่ืนๆ จากนั้นจะต้องเรียนรู้ด้วยพิจารณาด้วย
ตนเอง จนถึงการจัดการการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติให้ได้ผลส าเร็จ จะต้องมีวิธีการที่เป็นระบบและอาศัย
การสะสมความรู้ทีละเล็กละน้อยเพิ่มพูนขึ้น จนพัฒนาองค์ความรู้ให้สูงขึ้นไปตามล าดับ 
 5.  จุดหมายของศักยภาพการจัดการความรู้ 
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จากความหมายของศักยภาพการจัดการความรู้ที่กล่าวมาแล้ว ในหัวข้อข้างต้น
พอที่จะช่วยให้เข้าใจว่าการจัดการความรู้ที่มีจุดหมายทั้งเพื่อประโยชน์แก่ผู้ศึกษาเองและแก่
ส่วนรวมอันได้แก่องค์การและสังคม สรุปวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ว่า 

วัตถุประสงค์ของศักยภาพการจัดการความรู้นั้น กล่าว โดยรวบยอดคือการท าให้
บุคคลมีปัจจัยหรืออุปกรณ์ส าหรับซีวิตอย่างครบถ้วนเพียงพอทั้งในส่วนของความรู้ ส่วนความคิด 
วินิจฉัย ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ ส่วนความขยันอดทน และความสามารถในการที่จะ
น าความรู้ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ได้จริง ๆ เพื่อสามารถด ารงชีพอยู่ ได้ด้วยความสุข 
ความเจริญมั่นคง และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่องค์การและสังคมได้  

ศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อบรรลุจุดหมายอันได้แก่ประโยชน์ของผู้ศึกษาเอง 
(ตนเอง) และส่วนรวม (องค์การและสังคม) นั้น การศึกษาท าหน้าที่เป็นปัจจัยหรือเคร่ืองมือที่จะ
น าไปสู่จุดหมายดังกล่าวศักยภาพการจัดการความรู้ในความหมายนี้จะต้องประกอบด้วย 4 ส่วน
ที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540: 155) ดังนี ้

1.  ส่วนความรู้ ได้แก่ เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

2.  ส่วนความคิดวินิจฉัย ได้แก่ ความสามารถของการขบคิดพิจารณาและวินิจฉัย
ในเร่ืองที่ก าลังปฏิบัติและความเป็นจริงที่ปรากฏ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการหรือกระบวนการ
คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

3.  ส่วนจิตใจและคุณธรรม ได้แก่ การพัฒนาจิตใจให้มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ
ที่จะใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ในทางที่ดีต่อตนเองและองค์การ 

4.  ส่วนความขยันอดทน ได้แก่ การฝึกฝนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันและมี
ความอดทนต่อปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ 

ทั้ง 4 ประการเพื่อช่วยให้สามารถบรรลุจุดหมายของการเพิ่มศักยภาพการจัดการ
ความรู้แนวคิดแบบลีน น ามาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ งานขององค์การนี้จะต้องอาศัยแผนกทุก
ส่วน ต้องสัมพันธ์กันแล้วด าเนินการไปด้วย โดยสอดคล้องจึงเป็นความจ าเป็นที่แต่ฝ่ายแต่ละคน
จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการท างาน และความประสานสัมพันธ์ของงานส่วนร่วมให้กระจ่างชัด เพื่อ
สามารถมองเห็นจุดรวมของงานทั้งหมดและสามารถประสานงานและส่งเสริมกันได้อย่างถูกต้อง
ตรงจุด งานองค์การได้สัมฤทธิ์ผล  

กล่าวโดยสรุป การมีจุดหมายในการจัดการ เพื่อเป็นการวางแผนน าความรู้ของ
ตนเองไปสู้เป้าหมายอันมีผลต่อการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสร้างศักยภาพให้ตนเองมีกระบวนการ
คิดการจัดการที่ชัดเจนมีประโยชน์ต่อองค์การ 
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6.  ศักยภาพการจัดการความรู้รูปแบบการเรียนรู้ 
ศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู้ ที่สนองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกระบวนการปฏิบัติงาน คิดอย่างต่อเนื่อง ตาม
ความมุ่งหมายและหลักการ โดยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ฉลาดรู้ ซึ่งประกอบด้วย หลักการ 
จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์ (ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ 2544: 95) ดังนี ้

6.1 หลักการ 
ศักยภาพการจัดการความรู้แบบฉลาดรู้ เป็นการจัดการความรู้ที่ยึดผู้รับ

ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ เป็นการสนใจเรียนรู้ที่ท าให้เกิดความสมดุลทั้งทางกาย ปัญญา คุณธรรม และ
ทักษะการใช้ชีวิต สามารถพัฒนา ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และส่วนร่วม สร้างเสริม สัมพันธภาพที่ดีระหว่างตนเองกับสังคม อีกทั้ง เป็นการเรียนรู้ที่มีบทบาท
ของผู้บริหารองค์การ บทบาทของพนักงานและทรัพยากรอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองสนับสนุน 

6.2 จุดมุ่งหมาย 
6.2.1 ศักยภาพการจัดการความรู้อย่างมีความหมาย และเป้าหมาย 
6.2.2 ศักยภาพการจัดการความรู้พัฒนาวิธีการเรียนจากความรู้ ความคิดของ

ผู้อ่ืน จากการคิดใคร่ครวญด้วยตนเอง และจากการปฏิบัติฝึกฝนจนช านาญเกิดประโยชน์ต่อองค์การ 
6.2.3 ศักยภาพการจัดการความรู้พัฒนาลักษณะแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับ

ความรู้ที่รู้จริง รู้แจ้งรู้ลึกซึ้งและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
6.2.4 ศักยภาพการจัดการความรู้พัฒนาวิธีการน าความรู้ไปใช้ โดยตนเอง รู้จัก

การผสมผสานหลักการเทคนิคงาน น าไปใช้อย่างมีปัญญา เพื่อพัฒนาชีวิตและองค์การ 
6.2.5 ศักยภาพการจัดการความรู้มีพัฒนาการอย่างสมดุล ทั้งคุณลักษณะทาง

กาย ปัญญา คุณธรรม และทักษะการใช้ชีวิต 
6.3 ยุทธศาสตร์ ฉลาดรู้ มีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ดังนี ้

6.3.1 มุ่งมั่นด้วยศรัทธา 
6.3.2 ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม 
6.3.3 น าไปใช้อย่างฉลาด 
6.3.4 ไม่ประมาทหมั่นตรวจสอบพัฒนา 
ทั้งนี้ ในแต่ละขั้นตอนของยุทธศาสตร์ได้ เสนอทางการจัดการความรู้

ประสบการณ์ส าหรับการน าไปใช้ในองค์การ ผลการจัดการความรู้คร้ังนี้ ท าให้ปรับแนวความคิด
ระบบการผลิตมาเพิ่มการเรียนรู้ใหม่ ฉลาดรู้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ จุดมุ่งหมาย และยุทธศาสตร์ 
ดังนี ้
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7.  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในเบื้องต้น 
ผลการจัดการความรู้ในเบื้องต้นได้รูปแบบการเรียนรู้ที่ดี มี 4 องค์ประกอบ คือ 

หลักการจุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ การน าไปใช้ และผลที่เกิดขึ้น มีดังนี ้
7.1 หลักการ 

7.1.1 มุ่งให้ผู้ศึกษาเรียนรู้เกิดความสมดุล ทั้งกาย ปัญญา คุณธรรม และทักษะ
การใช้ชีวิตรวมกันในองค์การ        

7.1.2 เน้นผู้ศึกษาเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ ที่เป็นองค์รวมของ
พัฒนาการทางกายพัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการทางจิตใจ วินัย คุณธรรม พัฒนาการทาง
ทักษะการรับรู้กระบวนการท างาน และทางองค์การ 

7.1.3 ใช้ทรัพยากรการจัดการความรู้ที่หลากหลาย โดยมี หัวหน้างาน เป็น
ผู้สนับสนุน 

7.1.4 ท าประโยชน์ต่อตนเองและองค์การ 
7.1.5 ผู้ศึกษาเรียนรู้ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และเรียนรู้งานอย่างมี

ความสุข 
7.1.6 เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคมและ

มนุษย์กับธรรมชาติ 
7.2 จุดมุ่งหมาย 

7.2.1 ให้ผู้ศึกษาเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีเป้าหมาย และมีความสุขกับงาน 
7.2.2 ให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีการจัดการความรู้กระบวนการผลิต โดยการเรียนรู้

จากความคิดของผู้อื่น การคิดใคร่ครวญด้วยตนเอง และจากการปฏิบัติ พัฒนาลักษณะการเรียนรู้ที่รู้
จริง รู้ลึก และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง น ามาพัฒนาวิธีการน าความรู้ไปใช้อย่างมีปัญญา 

7.2.3 พัฒนาบุคคลให้เกิดคุณลักษณะด้านร่างกาย ปัญญา ด้านคุณธรรม ด้าน
ทักษะ การใช้ชีวิตและด้านสังคมภายในองค์การ 

7.2.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตและองค์การ 
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ภาพที่ 4 แสดงองค์ประกอบของหลักการจัดการความรู้ 
ที่มา: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, รายงานการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
(กรุงเทพฯ: ตีสาสน์, 2544), 111.  
 

7.3 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
ยุทธศาสตร์ในการจัดการความรู้แนวความคิดที่ดีที่น าไปใช้ตามรูปแบบนี้

ประกอบด้วยแนวคิดที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้” ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
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ตารางที่ 3 แสดงแนวคิดยุทธศาสตร์ในการจัดการความรู้แบบ S I C A R  
  

ค าย่อ ค าเต็มของยุทธศาสตร์ ค าอธิบาย 

S 
Self Motivation 

(การสร้างแรงจูงใจในตนเอง) 

การจัดการความรู้ที่ดี เป็นการเ รียนรู้ที่ ตระหนัก
ประจักษ์แจ้งถึงปัญหาและเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะ
เรียนรู้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และแสวงหาความรู้ทั้งด้วยตนเอง และ
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน 

I 
Investigation 

(การเสาะแสวงหาความรู้) 

การเรียนรู้จัดการความรู้เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมใน
การแสวงหาความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
การสังเกต การอ่าน การฟัง การจดบันทึก การตั้ง
ค าถาม การคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับพนักงาน
ผู้อ่ืน การทดลอง การปฏิบัติ และการวิจัย เป็นต้น 

C 
Construction 

(การสร้างองค์ความรู้) 

การเรียนรู้จัดการที่ดีเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างสรรค์
ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการคิดเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่เข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิม 

A 
Application 

(การน าความรู้ไปใช้) 

การเรียนรู้การจัดการที่ดีเป็นการเรียนรู้ที่ต้องสามารถ
น ากระบวนการห รือความ รู้ที่ ได้ ไปใช้ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อตนเองและองค์การ 

R 
Revision 

(การทบทวนความรู้) 

การเ รียน รู้ที่ ดี เป็นการจั ดการความ รู้ที่สามารถ  
ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง
ให้ถูกต้อง เป็นสากลอยู่เสมอ 

ที่มา: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, รายงานการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตีสาสน์, 2544), 112.  
 
 8.  ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในยุทธศาสตร์ที่ใช้ในรูปแบบการจัดการความรู้ที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในรูปแบบการจัดการความรู้ที่ดีที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู”้ นั้นสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ “ S I C A R ” 
ที่มา: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, รายงานการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
(กรุงเทพฯ: ตีสาสน์, 2544), 113.  
 

8.1 การน าไปใช้ 
การที่ จะน า รูปแบบการจัดการความ รู้ที่ ได้น าไปใช้ ให้ได้ผล  และมี

ประสิทธิภาพนั้นต้องปรับบทบาทของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกแผนก ทุกฝ่าย นับตั้งแต่ บทบาทของ
ผู้บริหารองค์การระดับสูง บทบาทของผู้ปฏิบัติการระดับกลาง ผู้บริหารต้ และบทบาทผู้ปฏิบัติการ
ระดับล่าง รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบการศึกษาการเรียนรู้ไปใช้ในองค์การ และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ศึกษาการจัดการความรู้ (ส านักงานสภาสถาบัน
ราชภัฏ 2544: 115) ดังนี้ 

8.1.1 การปรับบทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย 
ผู้บริหารและการบริหารทุกระดับ ใช้ทักษะ (Skill) อย่างเดียวกันแต่ใช้

สัดส่วนที่ต่างกัน ยิ่งขึ้นไปสู่ระดับบริหารที่สูงขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งต้องการข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ และ
การใช้ทรัพยากรที่หลีกเลี่ยงในอนาคตมากขึ้น ดังนั้นควรท าความเข้าใจอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังรายละเอียดดังนี ้

1.  บทบาทของผู้บริหารขององค์การระดับสูง (Top Management) ได้แก่
ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานบริษัท ผู้บริหารระดับสูงหรือรองประธาน ผู้อ านวยการ
หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการ เป็นต้น ซึ่งจะรายงานตามสายการบังคับบัญชาให้กับคณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายต่างๆ เท่านั้น ส่วนมากรวมเรียกว่า CEO (Chief Executive Officers) การที่จะท าให้เกิดผู้
ปฏิบัติการมีความสนใจในการจัดการที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือและ

การสร้าง
แรงจูงใจ 
ในตนเอง 

การเสาะ 
แสวงหา
ความรู้ 

การ
ทบทวน
ความรู้ 

 

การสร้าง 
องค์ความรู้ 

การน า
ความรู้ 
ไปใช้ 

S I C A R 
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ประสานงานกัน โดยเฉพาะบทบาทของผู้บริหารองค์การระดับสูง จะต้องให้การสนับสนุนปัจจัย
ต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมการจัดการ  

2. บทบาทของผู้ปฏิบัติการระดับกลาง (Middle Manager) ได้แก่ 
ต าแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้าวิศวกร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติกร ผู้จัดการฝ่าย
การตลาดฯลฯ และจะแบ่งย่อยมากน้อยสูงต่ าเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดองค์การ แต่ผู้บริหารระดับต้น
หรือหัวหน้างานต้องมีจ านวนมากกว่าหัวหน้าระดับกลาง หรืออาจมี Indirect Manager มาท าหน้าที่
เป็นคนกลางสื่อสารเชื่อมโยงกับบุคลากร ระดับหัวหน้างานด้วยกัน ถ้าองค์การมีขนาดใหญ่ และ
ช่วงการบังคับบัญชากว้าง ดังนั้นอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับกลาง Middle 
Management ทุกฝ่าย ทุกแผนก องค์การเองก็มีส่วนที่ช่วย  

3.  ผู้บริหารหรือหัวหน้างานระดับต้น (First Line Manager) ท าหน้าที่
ตรวจสอบควบคุมงานเท่านั้นจัดการงานเท่าที่ได้รับค าสั่งให้ท า  จึงไม่ถึงขีดขั้นที่จะเข้าระดับ 
ผู้จัดการ โดยปกติจะมีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่นหัวหน้างาน (Foreman) ผู้ตรวจงาน หรือผู้ควบคุมงาน 
(Supervisor) หรือหัวหน้าแผนก (Section Chief) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ   

4.  บทบาทผู้ปฏิบัติการระดับล่าง (Operational Units) ในการน ารูปแบบ
การจัดการความรู้ที่ดีไปใช้จัดกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการน ายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ด ี
ในการจัดกิจกรรมในองค์การให้ผู้รับเกิดขึ้นนั้น มีการด าเนินการตามล าดับ

ขั้นตอนดังน้ี 
8.2.1 การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) พลังผลักดันเป็นการกระตุ้นให้คนมี

พฤติกรรม ในการปฏิบัติ รู้เห็นความส าคัญ เห็นคุณค่า และยังก าหนดทิศทางเป้าหมายของ
พฤติกรรมนั้นด้วย รับรู้เห็นสิ่งมีความหมายต่อตัวผู้รับอย่างไร คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความ
พยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจต่ า  จะไม่แสดงพฤติกรรม 
หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระท า ก่อนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งองค์การมีการกระตุ้นให้พนักงานสามารถ เพิ่ม
ศักยภาพการจัดการความรู้ท าได้หลายวิธี เช่น การถามค าถาม การเสนอแนวประเด็นปัญหา การเล่า
เหตุการณ์ การให้อธิบาย การให้ชมภาพเหตุการณ์จากวีทีทัศน์ การให้เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้อง การเสริมแรง จูงใจ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีจูงใจความต้องการของมนุษย์สามารถกล่าวถึง
การศึกษาถึงความต้องการพื้นฐานของบุคคล นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท าให้เข้าใจเหตุผล
ในการแสดงพฤติกรรมต ่างๆของบ ุคคลและช ่วยให ้มอง เห ็นแนวทางที ่จ ะปร ับปร ุง
เปลี่ยนแปลงความรู้สึก ความเข้าใจและพฤติกรรมของบุคคลได้ในที่สุด  
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8.2.2 การให้ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดการความรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
(Investigation) บุคคลที่มีความสนใจในสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมานาน โดยเฉพาะความรู้ต่างๆ 
เพื่อที่จะน ามาแก้ไขปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัว ความรู้ต่างๆขององค์การ ในปัจจุบันนี้ประกอบด้วย 
ข้อเท็จจริงและทฤษฎีต่างๆ ซึ่งนับวันจะมีข้อค้นพบมากยิ่งขึ้นไปตามระยะเวลา ซึ่งความรู้เหล่านี้
ช่วยให้มนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถที่จะอธิบาย  ควบคุมหรือพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ ใน
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้ การเสาะแสวงหาความรู้ของมนุษย์มิใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นเองโดย
อัตโนมัติ แต่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยสติปัญญา และการฝึกฝนต่างๆ ซึ่งมีวิธีการเสาะแสวงหา
ความรู้ของแต่ล่ะบุคคล ที่สามารถด าเนินการที่จะสนับสนุนการแสวงหาความรู้ จากแนวทางการ
ปฏิบัติงานได้ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี 2549: 242) มีดังนี้ 

1.  การให้ผู้ศึกษาการปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติงาน ร่วมทุกฝ่าย 
ทุกแผนกทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา (Action Learning) อาจมีการท างานร่วมเป็นกลุ่ม 
หรือเด่ียวก็ได้การปฏิบัติงาน การเรียนรู้ที่ได้มีโอกาสการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.  การจัดข้อมูลการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้ในสภาพที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด (Action Learning) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้
ในองค์การได้จริง เช่น น าแนวคิดปัจจุบันมาประยุกต์ใช้กับแนวคิดระบบการผลิตแบบลีนมาปรับ
ใช้อย่างต่อเน่ือง ในกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3.  การจัดองค์การให้มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นคนใจกว้างยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน (Broad Minded learning) เช่นการอภิปราย การน าเสนอแนวคิดการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

4.  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความอบอุ่น เป็นมิตร 
รู้สึกสบาย ไม่เครียด สะอาด และปลอดภัย (Healthy Environment) ในองค์การ 

5.  ประเมินวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อมีความสามารถที่แท้จริง (Authentic 
Evaluation) โดยใช้วิธีที่หลากหลาย เช่น การประเมิน การสังเกต การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบผลงาน เป็นต้น 

6.  การจัดกิจกรรมภายในองค์การ ให้มีการศึกษาการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม (Team Learning) โดยใช้กระบวนการกลุ่มและกระบวนการคิด เช่นการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) ระบบกิจกรรม Walk 
Rally เป็นต้น 

การมีกิจกรรมพัฒนากระบวนการทางปัญญาที่ผู้สอนควรสนับสนุนให้
ได้ฝึกใช้กระบวนปฏิบัติงานเพิ่มเติม ได้แก่ การเรียนรู้ฝึกสังเกต ฝึกแก้ไขปัญหา การเรียนรู้ฝึกจด
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บันทึก การเรียนรู้ฝึกฟัง การเรียนรู้ฝึกตั้งค าถามและสมมติฐาน การเรียนฝึกค้นหาค าตอบจากแหล่ง
ต่าง ๆ และการใช้กระบวนการทางปฏิบัติงานที่ดี เป็นต้น  

8.2.3 การให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Construction) การที่
ผู้ปฏิบัติงานจะสร้างความรู้ได้นั้น เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางสังคม จะต้อง
กระตุ้นให้ผู้รับใช้กระบวนการคิดในลักษณะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันเฉพาะความรู้และ
ประสบการณ์เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้จากกระบวนการแสวงหาความรู้ โดยอาจเร่ิมจากท าความ
เขา้ใจในสิ่งที่จะปฏิบัติด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ แปลความหมาย ตีความหมายสังเคราะห์ข้อมูล สร้าง
ความหมายในสิ่งที่รับรู้โดยการคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันโดยไม่แยกส่วนเพื่อให้เห็น
ความส าคัญโดยลักษณะ องค์การรวมทุกด้านทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ ความดี ความงานและความสุข 
แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ ในการที่ผู้รับคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน   

8.2.4 การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดการความรู้น าความรู้ไปใช้ 
(Application) ผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้ รับน าความรู้ที่ได้ไปเรียนรู้แนวทางการท างาน ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันในลักษณะต่างๆ เช่นสร้างผลงาน การปฏิบัติงาน น าความรู้ไปแก้ปัญหา
ของตนเองหรือน าความรู้ไปแก้ปัญหาขององค์การ และแสดงความคิดในการน าความรู้ในสิ่ง
ปฏิบัตงิานอยู่ เป็นต้น สิ่งเรียนรูน้ าความรู้ไปใช้ มีดังนี้ 

1.  กระบวนการน าความรู้สู่การใช้ประโยชน์ คือ เป็นกรอบการท างานที่
เหมาะสม ต้นเร่ิมจากการที่มีปัญหาในการท างาน จากนั้นไปหาองค์ความรู้  หากมีองค์ความรู้อยู่ก็
น าไปใช้ แต่หากไม่มีก็ท าปรับปรุงจนกระทั่งได้องค์ความรู้ออกมาใหม่  

2.  มีการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความรู้ เพราะหัวใจส าคัญคือความรู้ใน
องค์การเพื่อท าหน้าที่ค้นหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ต่างๆจนได้เป็นแนวทางส าหรับผู้
ปฏิบัติหรือผู้ก าหนดนโยบาย  

3.  การสนับสนุนจากองค์การบริการสุขภาพมากขึ้น   
4.  ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ระดับสูงสุด ได้แก่ Efficacy (ประสิทธิผล) 

Effectiveness (ประสิทธิภาพ) Efficiency (ความคุ้มค่า) Equity (ความเป็นธรรม) ทุกเร่ืองจะต้อง
น าไปสู่การใช้ประโยชน์  

5.  ด าเนินการให้ได้คุณภาพสูงสุด อาจดูได้จากระดับของเกณฑ์คุณภาพ 
ได้แก่ มีแผนการท างาน, ด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ น าผลมา
จัดท าเป็นมาตรฐานที่ปฏิบัติได้ ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  พัฒนางานจนเกิดเป็น
นวัตกรรม ด าเนินงานที่เป็นเลิศฯลฯ 

6.  การน าความรู้ไปใช้ ควรท าให้ได้ประโยชน์กว้างขวางที่สุด นอกจาก
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สนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์การปฏิบัติแล้ว มาตรการที่ใช้กับภายนอกคือ การเผยแพร่ผลงาน
ต่อกลุ่มเป้าหมาย และสนับสนุนองค์การให้ด าเนินการต่อเนื่อง กระบวนการนี้เรียก Translation of 
Knowledge Translation  

7.  การจัดการความรู้เป็นค่านิยมหลัก คือการสร้างความรู้ การปฏิบัติงาน
เป็นการถ่ายทอดความรู้ การบริการเป็นการใช้ความรู้เป็นฐาน หมายความว่า เราควรมีวัฒนธรรม
การใช้ความรู้เป็นฐานในการก าหนดนโยบาย และใช้ในปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองยั่งยืน  

8.2.5 การให้ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดการความรู้ทบทวนความรู้ของตนเอง 
(Revision) เนื่องจากความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน สามารถสร้างขึ้นอาจจะยังไม่ใช่ความรู้ที่ถูกต้องและ
สมบูรณ์ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องทบทวนองค์ความรู้ของตนเพื่อที่จะไม่ยึดมั่นว่าสิ่งที่ตนรู้นั้นถูกต้อง
และดีที่สุดแล้ว โดยผู้ปฏิบัติงานมีการด าเนินการต่อในแนวทางการท างาน  

การทบทวนความรู้ของตนเอง คือการเก็บข้อมูล (Retention Theory) 
ทฤษฎีนี้กล่าวว่า ความสามารถในการสนใจขึ้นอยู่กับ ความสามารถที่จะเก็บข้อมูล และเรียกข้อมูล
ที่เก็บเอาไว้กลับคืนมา ทั้งนี้รวมถึง รูปแบบของข้อมูล ความมากน้อยของข้อมูลการใช้ความ
เชื่อมโยง ระหว่าง ความเหมือน หรือความเกี่ยวข้องระหว่างข้อมูลใหม่กับข้อมูลเก่า  ข้อมูลขั้นต้นที่
เก็บเอาไว้จากการเรียนรู้ขั้นต้น แล้วน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

กล่าวโดยสรุป การน ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการความรู้ มาสร้างองค์ความรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเคร่ืองมือยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารความรู้
ศักยภาพ ในการท างาน การผลักดันด้านทรัพยากรที่ให้มีจุดหมายในการบริหารการจัดการ 
สรุปศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 

ภาพรวมของแนวคิดแบบลีน ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีการแสวงหาความรู้ น า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้น เป็นการสร้างองค์ความรู้สู่
คุณค่าจากการจัดการความรู้ ในการจ าแนกและการเรียนรูก้ าจัดความสูญเปล่า โดยการออกแบบตาม
คุณค่าที่ลูกค้าต้องการอย่างถูกต้องให้เหมาะสม เพื่อช่วยในเร่ืองการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตให้ดี
ขึ้น ทั้งการผลิตและกระบวนการปฏิบัติงาน ในวิจัยนี้จะกล่าวถึงกุญแจที่น าไปสู่ความส าเร็จของ
แนวคิดแบบลีน คือศักยภาพการจัดการความรู้ 

ค าว่าศักยภาพการจัดการความรู้มุ้งสู่ การปรับปรุง นั้นมีความส าคัญเกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการให้ดีขึ้นกว่าเดิม ในการด าเนินการปรับปรุงนั้น เป็นสิ่งที่ชัดเจน
และมีความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงปัจจัยขาเข้า (Input) และปัจจัยขาออก (Output) ของกระบวน
ท างานเพื่อที่จะน าเสนอการแสวงหาความรู้ด้วยการสร้างกิจกรรมในการด าเนินงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
ดีกว่าเดิม สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีต้นทุนต่ าและได้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่า ได้มีแนวคิด เพิ่มศักยภาพการ
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จัดการความรู้ในการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกันด้วยการไม่หยุดยั้งจากการพัฒนา โดยมีผล
จากปัจจัยภายนอกองค์การที่มีการควบคุมได้ค่อนข้างยาก แต่มีอิทธิพลในการแข่งขันและสร้างผล
ก าไร ซึ่งปัจจัยภายในองค์การ สร้างความสามัคคีที่เราสามารถที่จะควบคุมและกระตุ้นให้บุคลากร
แสวงหาความรู้ได้ง่ายกว่า เช่น เงื่อนไขการท างาน ทักษะการแสวงหาของบุคลากร การทบทวน
ความรู้เพิ่มน าความรู้ไปใช้ในการท างาน เป็นต้น  

โดยปกติทั่วไปในองค์การจะมีการวางแผนการจัดความรู้แนวคิดแบบลีน เพื่อ
เตรียมพร้อมและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงพร้อมปรับปรุงกระบวนการต่างๆ 
ตลอดเวลา ผลการเปลี่ยนแปลงคือกุญแจสู่ความส าเร็จของแนวคิดแบบลีน  ในการจัดการ
เปลี่ยนแปลงคือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่จะควบคู่กับในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือ 
การสร้างองค์ความรู้ที่องค์การสนับสนุนเพิ่มด้วยการก าจัดความสูญเปล่าและการมุ่งเน้นที่บุคลากร
พัฒนาศักยภาพจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์เพิ่มทักษะขั้นพื้นฐานในการท างาน น าแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมทุกอย่างของการท างาน ในเร่ืองการปลูกฝังให้เกิดความยากรู้ ยาก
เรียนรู้ เพิ่มทักษะปฏิบัติงาน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเพื่อจะเพิ่มทักษะในที่ดี การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ต่างเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ขั้นพื้นฐานต่อการใช้ชีวิตในองค์การต่อไป 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บัญชา ศีริเรืองชัย (2551) ได้ศึกษาเร่ืองลักษณะของภาวะผู้บริหารและบรรยากาศของ
องค์การ โดยมีสมมติฐานว่า พฤติกรรมของผู้บริหารมีการสนับสนุนความสัมพันธ์กับองค์การ ผล
การศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความคิดเปิด
กว้าง ซึ่งต้องมีเพื่อนร่วมงานกัน และมีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่ส่งผลต่อปัจจัยต่อการ
ประสบผลส าเร็จ 
 ไมตรี รัตนา (2551) ได้ศึกษาเร่ืององค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีบรรยากาศที่
กระตุ้นการจัดการความรู้ของบุคคล กลุ่มให้เกิดอย่างรวดเร็วและสอนให้พนักงานมีกระบวนการคิด
วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น และพร้อมจะหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่มีในแต่ละบุคคล ช่วยให้องค์การเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาด
เกิดผลประสบผลความส าเร็จ เพื่อเป็นตัวเสริมพลังอ านาจแก่บุคลากรและขยายการจัดการเรียนรู้ไป
เพื่อการปรับตัวที่ดีขึ้นต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การได้ 

วิชัย สวยกลาง (2550) กล่าวว่าการผลิตแบบลีนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับองค์การ
ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั่วๆ ไปได้ โดยยึดหลัก 4 ประการและหลักความสมบูรณ์แบบในการ
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ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและองค์การ นอกจากนี้หลักการผลิตแบบลีน
จะสมบูรณ์ได้จะต้องมีองค์ประกอบสนับสนุน คือ โครงสร้างขององค์การ กลยุทธ์ เคร่ืองมือการ
สนับสนุนจากองค์การ การติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมทักษะการจัดการความรู้  ซึ่งในการ
น าไปใช้ไม่ใช่เร่ืองง่าย ต้องใช้เวลา  การยอมรับและที่ส าคัญบุคลากรจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการ
แสวงหาความรู้เร่ืองการสนับสนุนจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 

นิพนธ์ พลศิษฏ์ศักดากุล (2549) ได้ศึกษาเร่ืองผลกระทบของระบบโควตาตามข้อตกลง
ว่าด้วยการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง โดยใช้กระบวนการเพิ่มศักยภาพ
จัดการการเรียนรู้เพิ่มเพื่อพัฒนาระบบบริหารความงานต่างๆ  การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องและผลกระทบเพื่อเรียงล าดับในการจัดการ  การสร้างแผนการ
จัดการเพิ่ม จากนั้นจึงท าการสร้างระบบส าหรับติดตามสอบทานเป็นขั้นตอนสุดท้ายลดปัญหาลง 
 เปรมจิตร คล้ายเพ็ชร์ (2548) ได้ศึกษาเร่ืองการรับรู้ความสนับสนุนจากองค์การที่เป็น
ปัจจัยส่งผลการพัฒนาการจัดการความรู้ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ และความยุติธรรมในองค์การในด้านต่างๆ สร้างความ
ผูกพันในองค์การและความสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลต่อความตั้งใจท างาน การลาออก และจะ
เป็นตัวก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน การบริหารการจัดการความรู้ให้แก่องค์การมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้พบว่าองค์การเป็นฝ่ายสนับสนุนแนวคิดทางด้าน
องค์การแห่งการเรียนรู้ น าวิธีการผลิตแบบลีนมาเพื่อสร้างระบบที่มุ่งเน้นก าจัดความสูญเปล่าใน
กิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน เพื่อสร้างกระบวนการให้บุคลากรขององค์การมี
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อเป็นองค์ความรู้แก่
ตนเอง เพื่อท าให้สร้างความสามัคคีกันในองค์การมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อเป้าหมาย 
เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การสามารถ เพิ่มก าลังการผลิตและท าให้เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขัน สินค้าส่งออกระดับหนึ่งของประเทศ องค์การมีกลยุทธ์การบริหารงานที่ดีเพื่อลดความเสี่ยง 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ
และศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด เป็นการวิจัย
แบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในบทนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีด าเนินการวิจัยโดยจ าแนก
รายละเอียดของแต่ละวิธี ดังนี้ 
 
การด าเนินงานวิจัย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้การด าเนินการวิจัย
เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมและค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร รายงาน สถิติ ผลงานวิจัย
เกี่ยวข้องกับเร่ืองการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ  
 ขั้นตอนที่ 2 เขียนโครงร่างการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อการค้นคว้า
อิสระที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุง แก้ไข 
  ขั้นตอนที่ 3 สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงทางด้านเนื้อหา และน าไปทดสอบ โดยทดลองใช้กับบุคลากรองค์การที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงและน ามาปรับปรุง แก้ไข แล้วน า
เคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
  ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติ 
แล้วสรุปผลการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลทางการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยการเขียนรายงานการวิจัยฉบับร่าง
เสนออาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จัดพิมพ์เสนอาจารย์
ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
ในระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน และระดับพนักงาน จ านวน 25 แผนก จ านวน 3,505 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้ ค านวณจากจ านวนประชากร 3,305 
คน โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane 1973: 125) โดยให้ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ ร้อยละ 5 ค านวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร ดังนี้ 
 
                 จากสูตร             n     =          N 
                                                            1+Ne2 
 

ก าหนดให้          n    คือ จ านวนหรือขนาดของตัวอย่าง 
N    คือ จ านวนหรือขนาดของประชากร (3,305 คน) 
 e    คือ ค่าความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (ในที่นี้ใช้ 0.05) 
 

แทนค่าในสูตร                    n     =             3,305 
                                                           1+3,305(0.05) 2 

                                                   =           356.82 
ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการค านวณ จึงใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จ านวน 360 ชุด  

3.  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง                                                                                                                    
การสุ่มตัวอย่างส าหรับงานวิจัยนี้ เป็นการเลือกที่ไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะ

เป็นที่แต่ละหน่วยในประชากรจะถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบโควต้า เป็นการเลือก
ตัวอย่างโดยที่ประชากรที่ศึกษานั้นมีลักษณะแตกต่างกันแล้วแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆ จากนั้น
จึงก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างในประชากรแต่ละแผนกโดยใช้เกณฑ์การแบ่งแบบโควต้าพิจารณา
การสุ่มเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด กลุ่มตัวอย่างแบ่งตาม
แผนกงาน จ านวน 25 แผนก ดังนี ้
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

ล าดับ แผนก จ านวนประชากร (คน) จ านวนตัวอย่าง (คน) 
1 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  25 3 
2 ไฟฟ้า  40 4 
3 ซ่อมบ ารุง 68 7 
4 คลังสินค้า 186 19 
5 จัดส่ง  86 9 
6 การเงิน-บัญชี  18 2 
7 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  72 7 
8 สโตร์  9 1 
9 กรอด้าย  168 17 

10 ไซซิง-วีพวิ่ง  33 3 
11 นิตติ้ง 436 45 
12 ทอปก  151 16 
13 ย้อมด้าย  126 13 
14 Lab test  101 10 
15 QA  37 4 
16 QC  131 13 
17 วาร์ปนิตต้ิง  265 27 
18 พิมพ์ผ้า  65 7 
19 ย้อม 1,2,3,4    1360 140 
20 R&D   43 4 
21 โปรแกรมเมอร์  12 1 
22 KPO   7 1 
23 ฝึกอบรม 2 - 
24 วางแผน   28 3 
25 ส านักงานกลาง  36 4 

รวม 3,505 360 
ที่มา: แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด, เอกสารข้อมูลทั่วไป (ม.ป.ท., 2554), 8. 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างานในองค์การ ระดับเงินเดือน ลักษณะค าถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ได้แก่ 
การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน การสนับสนุนจากหัวหน้า
งาน การสนับสนุนด้านทรัพยากร ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert Rating Scale) ได้ก าหนดค่าคะแนนช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไป
ใช้ และการทบทวนความรู้ ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert 
Rating Scale) ได้ก าหนดค่าคะแนนช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 

1.1 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร แวดล้อมในการท างาน และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ระบบการผลิตแบบลีนที่เป็นแรงขับเคลื่อนในองค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที ่2 ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามจากเอกสาร ก าหนดขอบเขต
และเน้ือหาเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามให้มีความชัดเจน ครอบคลุม ตามความมุ่งหมาย
ของการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา และครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าแบบอิสระ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้ได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง 

ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามไปปรับปรุง แก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าแบบอิสระ แนะน า แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 

 

วิจัย จ านวน 30 คน เพื่อน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ด้วยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น (Alpha Coefficient) ของคอร์นบราก 

ขั้นตอนที่ 6 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ไปใช้เก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จ านวน 360 คน 

1.2 เกณฑ์การให้คะแนน 
ลักษณะแบบสอบถามแบบ Rating scale 5 ระดับ ดังนี้ น้อยที่สุด น้อย ปาน

กลาง มาก มากที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 คะแนน                    ระดับคะแนน 
      1                                                              น้อยที่สุด 
      2                                                                    น้อย 
      3                                                                    ปานกลาง 
      4                                                                    มาก 
      5                                                                    มากที่สุด 

 
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่าง  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง  โดยแบ่งเกณฑ์ระดับความคิดเห็นออกเป็น 
5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยใช้ อันตรภาคชั้นจากเกณฑ์แปล
ความหมายได้ดังนี ้

  ค่าเฉลี่ย                                                   ระดับคะแนน 
 1.00 – 1.49                                                  น้อยที่สุด 
 1.50 – 2.49                                                  น้อย 
 2.50 – 3.49                                                   ปานกลาง 
 3.50 – 4.49                                                   มาก 
 4.50 – 5.00                                                   มากที่สุด 
 

  2.  การหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถาม

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามกับ
เนื้อหาของงานวิจัย คุณภาพของเคร่ืองมือวัดที่ได้ ถูกต้องตรงตามเนื้อเร่ืองที่ต้องการ ความ
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย และการใช้เคร่ืองมือวิจัยสามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหา
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ทั้งหมด จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ค านิยามศัพท์ ความเหมาะสมทางด้านภาษาของข้อค าถาม แล้วน ามาหาค่า 
IOC (Item-Objective Congruence Index) โดยค่า IOC มีค่าระหว่าง –1 ถึง 1 ข้อค าถามที่ดีจะต้องมี
ค่า IOC ใกล้เคียงกับ 1 ถ้ามีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 จะต้องปรับปรุงเคร่ืองมือใหม่ จากนั้นพิจารณาปรับ
ข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และพัฒนารูปแบบของเคร่ืองมือเพื่อให้เหมาะสมใน
การใช้ต่อไป 

2.2 คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เคร่ืองมือที่มี
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เคร่ืองมือนั้นสามารถวัดได้สอดคล้องกับโครงสร้างหรือคุณลักษณะ
ตามทฤษฎีของสิ่งนั้นๆ นั่นคือ ต้องสร้างข้อค าถามให้มีพฤติกรรมต่างๆ ตรงตามพฤติกรรมที่เป็น
เป้าหมายของสิ่งที่ต้องการจะวัด เป็นการทดสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) ซึ่งได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของเคร่ืองมือวัดในด้านลักษณะการท างานและการ
บริหารและความผูกพันต่อองค์การของค าถามในแต่ละด้านด้วยค่า Factor Loading ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.46-0.98 ซึ่งสอดคล้องกับค่าน้ าหนักองค์ประกอบควรจะมีตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไป (Hair 1995: 385) 

2.3 คุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้ (Pre-test) กับ
บุคลากรอ่ืนที่มีอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน จากนั้นหาความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ (Alpha-Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach 1970: 161) โดยค่าความเชื่อมั่นของค าถามแต่ละด้านด้วยค่า Cronbach 
Alphas ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังนี ้

2.3.1 แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การได้ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.941 

2.3.2 แบบสอบถามข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.954 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจาก
องค์การและศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จ ากัด โดย
แหล่งในการรวบรวมข้อมูลมี ดังนี ้
 1.  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้แบบสอบถามเก็บ 
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 360 คน โดยขั้นตอนการด าเนินงานมีดังนี ้
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1.1 ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามที่
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง       

1.2 น าแบบสอบถามซึ่งมีเนื้อหาสมบูรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปขอความ
ร่วมมือองค์การ ในบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ตามแผนกที่ได้ก าหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงให้
กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธีการตอบแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างก่อนที่จะเร่ิมตอบ
แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้อธิบายลักษณะ
ข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
(mean) และและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปลผลดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49    หมายถึง  มีการรับรู้การสนับสนุน ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49    หมายถึง  มีการรับรูก้ารสนับสนุน ในระดับน้อย                                
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49    หมายถึง  มีการรับรู้การสนับสนุน ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49    หมายถึง  มีการรับรู้การสนับสนุน ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00    หมายถึง  มีการรับรู้การสนับสนุน ในระดับมากที่สุด 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
(mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปลผลดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49    หมายถึง  มีศักยภาพการจัดการความรู้ ในระดับน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49    หมายถึง  มีศักยภาพการจัดการความรู้ ในระดับน้อย                                
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49    หมายถึง  มีศักยภาพการจัดการความรู้ ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49    หมายถึง  มีศักยภาพการจัดการความรู้ ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00    หมายถึง  มีศักยภาพการจัดการความรู้ ในระดับมากที่สุด 

4.  การเปรียบเทียบแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจาก
องค์การ ใช้ค่าสถิติการทดสอบ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตามเพศ และใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ (Analysis of variance: ANOVA ) ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างานในองค์การ ระดับเงินเดือน 
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5.  การเปรียบเทียบแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคล กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิด
ระบบลีน ใช้ค่าสถิติการทดสอบ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตามเพศ และใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ (Analysis of variance : ANOVA ) ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างานในองค์การ ระดับเงินเดือน 

6.  การหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การและ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
สนับสนุนระบบลีนจากองค์การและศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร์ 
ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน มา
น าเสนอโดยใช้ตารางประกอบการบรรยายตามล าดับวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การสนับสนุน
ระบบลีนจากองค์การ ในด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และการสนับสนุนด้านทรัพยากร  เพื่อศึกษาศักยภาพการ
จัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ในด้านการสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ 
การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการทบทวนความรู้  เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการ
จัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การกับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิด
ระบบลีน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และระดับเงินเดือน โดยใช้สถิติค่าร้อยละ  
(Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ  ได้แก่ การ
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 
และการสนับสนุนด้านทรัพยากร โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ได้แก่ 
การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และ
การทบทวนความรู้ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติการทดสอบที (t – test) ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งแบ่ง
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ออกเป็นสองกลุ่ม และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) ใน
การเปรียบเทียบความแตกต่างของศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งแบ่งออกตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจาก
องค์การกับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจั ยก าหนดใช้
สัญลักษณ์ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และความเห็นตรงกัน ดังนี้ 
  

 ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน  
 y     หมายถึงศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน  
 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 
 x1     หมายถึงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร  
 x2     หมายถึงการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 x3     หมายถึงการสนับสนุนจากหัวหน้างาน  
 x4     หมายถึงการสนับสนุนด้านทรัพยากร 
 n      หมายถึงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 x     หมายถึงค่าเฉลี่ย (mean) 
 S.D. หมายถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F      หมายถึงค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน F – distribution 
 t       หมายถึงค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 
 r       หมายถึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) 
 df     หมายถึงองศาอิสระ (Degree of freedom) 
 SS    หมายถึงผลรวมของก าลังสองของค่าเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
 MS   หมายถึงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก าลังสอง (Mean Square) 
 *      หมายถึงค่าระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ (Significance) 
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ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และระดับเงินเดือน โดยใช้สถิติ
ค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

131 
229 

36.4 
63.6 

รวม 360       100.0 

อายุ 
 น้อยกว่า 21 ปี          
 21-30 ปี 
 31-40 ปี 
 41 ปีขึ้นไป 

  11                        
182                            
111                                
 56 

  3.1           
50.6 
30.8                  
15.5 

รวม 360      100.0 

ระดับการศึกษา   
               ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
               สูงกว่าปริญญาตรี 

156 
192 
  12 

43.3 
53.3 
  3.4 

รวม 360      100.0 
ต าแหน่งงาน 

ระดับผู้บริหาร 
ระดับหัวหน้างาน 
ระดับผู้ปฏิบัติการระดับกลาง 
ระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน    

  10 
140 
  96 
114 

  2.8 
38.9 
26.7 
31.6 

รวม 360      100.0 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

ประสบการณ์การท างานในองค์การ  
                น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1  ปี 

1 – 10 ปี 
11 – 20  ปี                                                                      
 21 ปีขึ้นไป 

  36 
215 
  74 
  34 

10.0 
59.7 
20.6 
  9.4 

รวม 360       100.0 
ระดับเงินเดือน 

ต่ ากว่า 10,000  บาท                                
10,001  -  25,000  บาท 
25,001  -  35,000  บาท                           
มากกว่า  35,000  บาทขึ้นไป 

 
  91 
223 
  34 
  12 

 
25.3 
61.9 
  9.4 
  3.4 

รวม 360       100.0 

 
 จากตารางที่ 5 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 360 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 229 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.6 และเป็นเพศชายจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 21-
30 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นระดับหัวหน้างาน จ านวน 140 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 ประสบการณ์การท างานในองค์การส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 59.7 ระดับเงินเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 10,001-25,000 บาท จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.9 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ซึ่งเป็นตัวแทนของ
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด จ านวน 360 คน จ าแนกตามการรับรู้การสนับสนุนระบบ
ลีนจากองค์การ ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน การ
สนับสนุนจากหัวหน้างาน และการสนับสนุนด้านทรัพยากร โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
 

การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู้ 
ล าดับ 

การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร 

การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน 
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 

การสนับสนุนด้านทรัพยากร 

3.54 
3.29 
3.25 
3.24 

0.79 
0.85 
0.89 
0.81 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
2 
3 
4 

รวม 3.33 0.84 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 6 ภาพรวมของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้การ
สนับสนุนระบบลีนจากองค์การของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  ทั้ง 4 ด้าน คือได้แก่ 
การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน การสนับสนุนจากหัวหน้า
งาน และการสนับสนุนด้านทรัพยากร พบว่าการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 โดยค่าเฉลี่ยการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ
สูงที่สุดคือด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 รองลงมาคือการ
สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 การสนับสนุน
จากหัวหน้างาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และการสนับสนุนด้านทรัพยากร อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

ตารางที่ 7 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การแสดงรายละเอียดด้านการสนับสนุนข้อมูล  
ข่าวสาร 

 

การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู้ 
ล าดับ 

1.สนับสนุนให้บุคลากรท างานเป็นทีมอย่างต่อเน่ือง 
2.สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลาย 

3.เผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงครอบคลุมและครบถ้วน 
4.ถ่ายทอดข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

5.มีแผนหรือแนวทางให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ 
6.หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

7.สื่อสารถึงนโยบายให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน 
8.เอกสารข้อมูลในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 
 

3.54 
3.35 
3.37 
3.72 
3.56 
3.44 
3.89 
3.42 

 

0.79 
0.78 
0.81 
0.84 
0.78 
0.76 
0.85 
0.76 

 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
 

4 
8 
7 
2 
3 
5 
1 
6 

 

รวม 3.54 0.79 มาก  

 

 จากตารางที่ 7 พบว่าการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุน
ข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของการสนับสนุน
ข้อมูลข่าวสารสูงที่สุด ได้แก่องค์การสื่อสารถึงนโยบาย “ มุ่งมั่นพัฒนา สินค้ามีคุณภาพ ส่งครบตรง
เวลา ลูกค้าพอใจ ” ให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ 
องค์การมีการถ่ายทอดข้อมูลระบบลีนสู่บุคลากรในช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารน้อยที่สุด คือองค์การสนับสนุน
กลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายที่ให้บุคลากรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.35 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การแสดงรายละเอียดด้านการสนับสนุน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู้ 
ล าดับ 

1.จัดสภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรม  
   ระบบลีน 

2.ให้ความส าคัญต่อความสะอาด/การจัดเก็บและ  
   ก าจดัขยะสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

3.การจัดสภาพแวดล้อมเน้นความปลอดภัยในการ  
   ท างาน 

4.อาคาร สถานที่ มีความเหมาะสมกับการ 
   ปฏิบัติงานระบบการผลิตแบบลีน 

5.ให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศที่ดีด้านการ 
    สื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

6.องค์การมีการจัดการด้านพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลัง 
   ที่เหมาะสมกับระบบลีน 

 
3.20 

 
3.58 

 
3.73 

 
3.23 

 
3.20 

 
2.81 

 
0.86 

 
0.88 

 
0.81 

 
0.79 

 
0.77 

 
0.96 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
4 
 

2 
 

1 
 

3 
 

5 
 

6 

รวม 3.29 0.85 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 8 พบว่าการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุน
สภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ย
ของการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานสูงที่สุด ได้แก่องค์การจัดสภาพแวดล้อมเน้นความ
ปลอดภัยในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมาองค์การให้ความส าคัญต่อ
ความสะอาด/การจัดเก็บและก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน  น้อย
ที่สุด คือองค์การมีการจัดการด้านพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับระบบลีน อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 9 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การแสดงรายละเอียดด้านการสนับสนุนจาก   
               หัวหน้างาน 

 

การสนับสนุนจากหัวหน้างาน X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู้ 
ล าดับ 

1.ให้โอกาสบุคลากรที่มีศักยภาพในการท างาน  
    เพื่อน าไปสู่การเลื่อนต าแหน่ง 
2.สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการ  
    ท างานในระบบลีน 
3.พร้อมให้โอกาสกับบุคลากร โดยให้ค าปรึกษา 
    แนะน าและแก้ไขปัญหา 
4.ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถตามระบบลีน  
    มีความก้าวหน้าในสายงาน 
5.สามารถสื่อความหมายของระบบลีนไปสู่ลูกน้อง 
   ได้อย่างถูกต้อง 
6.ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ 
   ในระบบลีน 
7.ส่งเสริมให้บุคลากรมีสามารถสลับเปลี่ยน 
   หมุนเวียนการท างานกันได้ 

3.19 
 

3.32 
 

3.27 
 

3.23 
 

3.21 
 

3.28 
 

3.27 

0.93 
 

0.88 
 

0.91 
 

0.88 
 

0.87 
 

0.84 
 

0.92 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

7 
 

1 
 

4 
 

5 
 

6 
 

2 
 

3 

รวม 3.25 0.89 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 9 พบว่าการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุน
จากหัวหน้างานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของการ
สนับสนุนจากหัวหน้างานสูงที่สุด ได้แก่หัวหน้ามีการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ใน
กระบวนการท างานในระบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 รองลงมาคือหัวหน้า
งานส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะในระบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.28 และค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนจากหัวหน้างานน้อยที่สุด คือหัวหน้างานให้โอกาส ส าหรับ
บุคลากรที่มีศักยภาพในการท างาน เพื่อน าไปสู่การเลื่อนต าแหน่ง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.19  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 10 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การแสดงรายละเอียดด้านการสนับสนุน 
                ด้านทรัพยากร 

 

การสนับสนุนด้านทรัพยากร X  S.D. 
ระดับ 

การรับรู้ 
ล าดับ 

1.การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อการพัฒนา  
   ระบบการผลิตแบบลีน 
2.ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการ 
   ท างานตามระบบลีนให้มีความทันสมัย 
3.การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ 
   ผลิตระบบลีนอย่างเพียงพอ 
4.ความสามารถในการสรรหาข้อมูลและคัดเลือก 
   บุคคลที่มีศักยภาพตามระบบลีนอย่างเพียงพอ 

3.22 
 

3.32 
 

3.22 
 

3.21 

0.76 
 

0.82 
 

0.81 
 

0.84 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

3 
 

1 
 

2 
 

4 

รวม 3.24 0.81 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 10 พบว่าการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุน
ด้านทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของการ
สนับสนุนด้านทรัพยากรสูงที่สุด ได้แก่ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการท างานตาม
ระบบลีนให้มีความทันสมัย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 รองลงมาคือองค์การมีการ
จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการผลิตระบบลีนอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 และค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนด้านทรัพยากรน้อยที่สุด คือองค์การมี
ความสามารถในการสรรหาข้อมูลและคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพตามระบบลีนอย่างเพียงพอ อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ซึ่งเป็นตัวแทนของ
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด จ านวน 360 คน จ าแนกตามศักยภาพการจัดการความรู้ตาม
แนวคิดระบบลีน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ 
การน าความรู้ไปใช้ และการทบทวนความรู้ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 11 ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงาน 
                 บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
 

ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน X  S.D. 
ระดับ 

ศักยภาพ 
ล าดับ 

     การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 

     การเสาะแสวงหาความรู้ 
     การสร้างองค์ความรู้ 
     การน าความรู้ไปใช้ 
     การทบทวนความรู้ 

3.62 
3.23 
3.46 
3.40 
3.22 

0.73 
0.79 
0.72 
0.74 
0.79 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
4 
2 
3 
5 

รวม 3.39 0.75 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 11 ภาพรวมของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของศักยภาพการ
จัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้ง 5 ด้าน การสร้าง
แรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการ
ทบทวนความรู้  พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 โดยค่าเฉลี่ยศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนสูงที่สุดคือการ
สร้างแรงจูงใจในตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 รองลงมาคือการสร้างองค์ความรู้  
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 การน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 การเสาะแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 และการทบทวน
ความรู ้อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 12 ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนแสดงรายละเอียดด้านการสร้าง    
                 แรงจูงใจในตนเอง 
 

การสร้างแรงจูงใจในตนเอง X  S.D. 
ระดับ 

ศักยภาพ 
ล าดับ 

1.มีเป้าหมายชัดเจนในการท างาน ตามระบบลีน 
2.การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในระบบลีน จะช่วย 
   พัฒนาการท างานได้ 
3.ถ้าพนักงานมีความรู้ตามระบบลีน จะช่วย 
   แก้ปัญหาการท างานขององค์การได้ 
4.ความส าเร็จของการผลิตแบบลีน เป็นการสร้าง 
   แรงจูงใจให้มีส่วนร่วมเข้ากิจกรรมระบบลีน 

3.47 
 

3.73 
 

3.70 
 

3.57 

0.69 
 

0.74 
 

0.75 
 

0.73 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

4 
 

1 
 

2 
 

3 

รวม 3.62 0.73 มาก  

 
 จากตารางที่ 12 พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนด้านการสร้าง
แรงจูงใจในตนเอง  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยการสร้าง
แรงจูงใจในตนเองสูงที่สุด ได้แก่การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในระบบลีน จะช่วยพัฒนาการท างาน
ได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมาคือถ้าพนักงานมีความรู้ตามระบบลีน จะช่วย
แก้ปัญหาการท างานขององค์การได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และค่าเฉลี่ยของการ
สร้างแรงจูงใจในตนเองน้อยที่สุด คือมีเป้าหมายชัดเจนในการท างาน ตามระบบลีน อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  
 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 13 ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนแสดงรายละเอียดด้านการเสาะแสวงหา 
                 ความรู ้
 

การเสาะแสวงหาความรู้ X  S.D. 
ระดับ 

ศักยภาพ 
ล าดับ 

1.แสวงหาความรู้ระบบการผลิตแบบลีนด้วยตนเอง 
   อย่างต่อเน่ือง 
2.เรียนรู้การผลิตตามระบบลีนจากเพื่อนร่วมงาน 
   อย่างสม่ าเสมอ 
3.แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นตามการผลิตใน 
   ระบบลีนกับเพื่อนร่วมงาน 
4.เรียนรู้การผลิตตามระบบลีนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
   ที่องคก์ารจัดไว้ 
5.เรียนรู้ วิธีการใหม่ ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์ใน 
   การท างานของตนเอง 

3.10 
 

3.09 
 

3.16 
 

3.25 
 

3.54 

0.78 
 

0.82 
 

0.81 
 

0.82 
 

0.71 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

4 
 

5 
 

3 
 

2 
 

1 

รวม 3.23 0.79 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 13 พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนด้านการเสาะ
แสวงหาความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของการเสาะ
แสวงหาความรู้สูงที่สุด ได้แก่เรียนรู้ วิธีการใหม่ ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์ในการท างานของตนเอง 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 รองลงมาคือเรียนรู้การผลิตตามระบบลีนจากแหล่งข้อมูล อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และค่าเฉลี่ยของการเสาะแสวงหาความรู้น้อยที่สุด คือ
เรียนรู้การผลิตตามระบบลีนจากเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.09  
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14 ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนแสดงรายละเอียดด้านการสร้าง 
                 องค์ความรู้ 
 

การสร้างองค์ความรู้ X  S.D. 
ระดับ 

ศักยภาพ 
ล าดับ 

1.จัดการความรู้อย่างมีระบบ ท าให้มีทักษะใน 
   กระบวนการคิดและน ามาใช้ในระบบลีนได้ 
2.น าทักษะและประสบการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยงกับ 
   การพัฒนาความรู้ตามระบบลีน 
3.น าความรู้ตามระบบลีนที่ได้รับจากองค์การมา 
   พัฒนาศักยภาพตนเองให้ดีขึ้น 

3.46 
 

3.43 
 

3.49 

0.74 
 

0.71 
 

0.72 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

2 
 

3 
 

1 

รวม 3.46 0.72 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 14 พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนด้านการสร้างองค์
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของการสร้างองค์
ความรู้สูงที่สุด ได้แก่น าความรู้ตามระบบลีนที่ได้รับจากองค์การมาพัฒนาศักยภาพตนเองให้ดีขึ้น 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 รองลงมาคือจัดการความรู้อย่างมีระบบ ท าให้มีทักษะ
ในกระบวนการคิดและน ามาใช้ในระบบลีนได้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และ
ค่าเฉลี่ยของการสร้างองค์ความรู้น้อยที่สุด คือน าทักษะและประสบการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาความรู้ตามระบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15 ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนแสดงรายละเอียด 
                ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

การน าความรู้ไปใช้ X  S.D. 
ระดับ 

ศักยภาพ 
ล าดับ 

1.น าความรู้ระบบลีนไปใช้วางแผนการปฏิบัติงาน 
2.น าความรู้ระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการ 
   ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
3.น าความรู้ระบบลีนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาใน 
   การปฏิบัติงาน 
4.น าความรู้ระบบลีนไปใช้ในการท างานร่วมกับ 
   ผู้อ่ืนได้อย่างเป็นระบบ 

3.48 
 

3.39 
 

3.41 
 

3.32 

0.70 
 

0.74 
 

0.74 
 

0.76 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

1 
 

3 
 

2 
 

4 

รวม 3.40 0.74 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 15 พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนด้านการน า
ความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของการน า
ความรู้ไปใช้สูงที่สุด ได้แก่น าความรู้ระบบลีนไปใช้วางแผนการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 รองลงมาคือน าความรู้ระบบลีนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และค่าเฉลี่ยของการน าความรู้ไปใช้น้อยที่สุด คือน า
ความรู้ระบบลีนไปใช้ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.32  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 

ตารางที่ 16 ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนแสดงรายละเอียด 
                ด้านการทบทวนความรู้ 

 

การทบทวนความรู้ X  S.D. 
ระดับ 

ศักยภาพ 
ล าดับ 

1.ทบทวนกระบวนการผลิตแบบลีน เพื่อปรับ 
   รูปแบบการท างานให้เหมาะสม 
2.ทบทวนความรู้ระบบลีนอย่างต่อเน่ือง 
3.น าปัญหามาวิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงแนวทาง 
   และกระบวนการท างานตามระบบลีน 
4.น ากระบวนการผลิตแบบลีนมาทบทวนและ 
   ประเมินผลด้วยตนเอง 

3.26 
3.13 

 
3.29 

 
3.20 

0.76 
0.79 

 
0.79 

 
0.82 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
2 
4 
 

1 
 

3 

รวม 3.22 0.79 ปานกลาง  

 
 จากตารางที่ 16 พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนด้านการทบทวน
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.22  เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของการทบทวน
ความรู้สูงที่สุด ได้แก่น าปัญหามาวิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงแนวทางและกระบวนการท างานตาม
ระบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 รองลงมาคือทบทวนกระบวนการผลิตแบบ
ลีน เพื่อปรับรูปแบบการท างานให้เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 และ
ค่าเฉลี่ยของการทบทวนความรู้น้อยที่สุด คือทบทวนความรู้ระบบลีนอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท่ี 4   การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนระหว่างปัจจัย 
                ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 
  

4.1 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และ
การทบทวนความรู้ลีน จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติการทดสอบที แสดงผลในตารางที่ 17  
 
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จ าแนกตามเพศ 
 

ศักยภาพการจัดการความรู้ 
ตามแนวคิดระบบลีน 

เพศ X  S.D. t 

1. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 
ชาย 
หญิง 

3.64 
3.60 

0.70 
0.72 

0.718 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ 
ชาย 
หญิง 

3.31 
3.16 

0.82 
0.76 

1.031 

3. การสร้างองค์ความรู้ 
ชาย 
หญิง 

3.58 
3.34 

0.75 
0.67 

2.441 

4. การน าความรู้ไปใช้ 
ชาย 
หญิง 

3.41 
3.38 

0.77 
0.72 

0.824 

5. การทบทวนความรู้   
ชาย 
หญิง 

3.29 
3.18 

0.83 
0.77 

1.064 

รวม 
ชาย 
หญิง 

3.45 
3.33 

0.77 
0.73 

0.981 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 17 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของ
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะ
แสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการทบทวนความรู้ลีน จ าแนกตาม
เพศ พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์
จ ากัด ทั้งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน และเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.2 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และ
การทบทวนความรู้ลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 18  

 

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จ าแนกตามอายุ 
 

ศักยภาพการจัดการความรู้ 
ตามแนวคิดระบบลีน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 

1. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 
  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   3.33 
215.86 
219.19 

   3 
356 
359 

1.11 
1.83 

0.606 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ 
  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   2.98 
238.99 
241.97 

   3 
356 
359 

0.99 
1.48 

0.671 

3. การสร้างองค์ความรู้ 
  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   1.35 
181.63 
181.97 

   3 
356 
359 

0.91 
1.67 

0.541 

4. การน าความรู้ไปใช้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   1.44 
205.18 
206.62 

   3 
356 
359 

0.48 
0.83 

0.576 

5. การทบทวนความรู้   
  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   1.44 
205.18 
206.62 

   3 
356 
359 

0.48 
0.57 

 

0.833 
 

  
รวม 

  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   3.17 
222.78 

225.956 

   3 
356 
359 

1.05 
1.69 

0.626 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 18 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของ
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะ
แสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการทบทวนความรู้ลีน จ าแนกตาม
อายุ พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ 
จ ากัด ทั้งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน และเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

4.3 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และ
การทบทวนความรู้ลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด จ าแนกตามระดับการศึกษา โดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 19  

 
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ศักยภาพการจัดการความรู้ 
ตามแนวคิดระบบลีน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 

1. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 
  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   3.46 
196.44 
199.90 

   2 
356 
358 

1.73 
0.55 

3.138 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ 
  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   0.58 
240.56 
241.14 

   2 
356 
358 

0.29 
0.67 

0.430 

3. การสร้างองค์ความรู้ 
  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   0.21 
183.44 
183.66 

   2 
356 
358 

0.11 
0.51 

0.213 

4. การน าความรู้ไปใช้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   0.71 
194.46 
195.18 

   2 
356 
358 

0.35 
0.54 

0.652 
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ตารางที่ 19 (ต่อ) 
 

ศักยภาพการจัดการความรู้ 
ตามแนวคิดระบบลีน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 

5. การทบทวนความรู้   
  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   1.43 
224.01 
225.44 

   2 
356 
358 

0.71 
0.62 

 

1.139 
 

  
รวม 

  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   0.61 
205.54 
206.16 

   2 
356 
358 

0.30 
0.57 

0.533 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 19 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของ

พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะ
แสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการทบทวนความรู้ลีน จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี 
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน และเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

4.4 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และ
การทบทวนความรู้ลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด จ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 20 ดังนี ้
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ตารางที่ 20 เปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ศักยภาพการจัดการความรู้ 
ตามแนวคิดระบบลีน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 

1. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   2.36 
197.63 
199.99 

  3 
356 
359 

0.78 
0.55 

1.420 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  6.36 
235.61 
241.97 

  3 
356 
359 

2.12 
0.66 

3.215 

3. การสร้างองค์ความรู้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  3.36 
180.56 
183.93 

  3 
356 
359 

1.12 
0.50 

2.212 

4.  การน าความรู้ไปใช้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  2.49 
193.06 
195.55 

  3 
356 
359 

0.83 
0.54 

1.532 

5. การทบทวนความรู้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  5.77 
220.18 
225.95 

  3 
356 
359 

1.92 
0.61 

 

3.112 
 

 
รวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.81 
204.80 
206.62 

3 
356 
359 

0.60 
0.57 

1.051 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 20 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของ

พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะ
แสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการทบทวนความรู้ลีน จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนทั้งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน และ
เป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

   ส
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4.5 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และ
การทบทวนความรู้ลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด จ าแนกประสบการณ์ในการ
ท างาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จ าแนกตามประสบการณ์ 
                ในการท างาน 
 

ศักยภาพการจัดการความรู้ 
ตามแนวคิดระบบลีน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 

1. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   2.54 
197.44 
199.99 

  4 
355 
359 

0.63 
0.55 

1.146 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  1.78 
240.19 
241.97 

  4 
355 
359 

0.44 
0.67 

0.659 

3. การสร้างองค์ความรู้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.98 
182.95 
183.93 

  4 
355 
359 

0.24 
0.51 

0.476 

4.  การน าความรู้ไปใช้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

   2.91 
192.64 
195.55 

  4 
355 
359 

0.72 
0.54 

0.254 

5. การทบทวนความรู้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.84 
225.11 
225.95 

  4 
355 
359 

0.21 
0.63 

 

0.331 
 

 
รวม 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  1.40 
205.22 
206.62 

  4 
355 
359 

0.35 
0.57 

0.606 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 21 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของ
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะ
แสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการทบทวนความรู้ลีน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงาน
บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน และเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

4.6 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และ
การทบทวนความรู้ลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด จ าแนกตามระดับเงินเดือน โดย
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลในตารางที่ 22  
 
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จ าแนกตามระดับเงินเดือน 
 

ศักยภาพการจัดการความรู้ 
ตามแนวคิดระบบลีน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 

1. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 
  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  1.34 
198.65 
199.99 

  3 
356 
359 

0.44 
0.55 

0.802 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ 
  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  1.66 
240.31 
241.97 

  3 
356 
359 

0.55 
0.67 

0.821 

3. การสร้างองค์ความรู้ 
  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.42 
183.50 
183.93 

  3 
356 
359 

0.14 
0.51 

0.277 

4. การน าความรู้ไปใช้ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.58 
194.96 
195.55 

  3 
356 
359 

0.19 
0.54 

0.358 
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ตารางที่ 22 (ต่อ) 
 

ศักยภาพการจัดการความรู้ 
ตามแนวคิดระบบลีน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F 

5. การทบทวนความรู้   
  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  0.77 
225.17 
225.95 

  3 
356 
359 

0.26 
0.63 

 

0.411 
 

  
รวม 

  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

  1.69 
204.92 
206.62 

  3 
356 
359 

0.56 
0.57 

0.983 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 22 การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของ

พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะ
แสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการทบทวนความรู้ลีน จ าแนกตาม
ระดับเงินเดือน พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี 
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน และเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ 

 
ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การกับ  

ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
 

 5.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ด้านการ
สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ 
ได้ผลดังตารางที่ 23 
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ตารางที่ 23 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 
                ด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
 

 
ตัวแปร 

การสนับสนุนขอ้มูลข่าวสาร 

y x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17    x18 

y          

x11 0.408**         

x12 0.252* 0.355**        

x13 0.332** 0.290** 0.275*       

x14 0.385** 0.380** 0.282** 0.330**      

x15 0.317** 0.377** 0.285** 0.256** 0.396**     

x16 0.408** 0.348** 0.311** 0.277 0.332** 0.352**    

x17 0.377** 0.311** 0.329 0.420** 0.335** 0.371** 0.228   

x18 0.348** 0.252** 0.307** 0.396** 0.338** 0.275** 0.234* 0.317**  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01           
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ

สนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร กับศักยภาพการจัดการความรู้ตาม
แนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แสดงดังตารางที่  23 และเมื่อ
พิจารณารายข้อของการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ 

1.  การสนับสนุนให้บุคลากรท างานเป็นทีมอย่างต่อเน่ือง พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.408 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้ามีการสนับสนุนให้บุคลากรท างานเป็นทีมอย่าง
ต่อเนื่องกับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตาม
แนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 
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2.  การสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลาย พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการ
จัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.252 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับต่ า กล่าวคือถ้ามีการสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายให้กับพนักงานบริษัท อาร์ ซี 
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

3.  การเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงครอบคลุมและครบถ้วน พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.332 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้ามีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงครอบคลุมและ
ครบถ้วนให้กับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตาม
แนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

4.  การถ่ายทอดข้อมูลในช่องทางต่างๆอย่างเป็นระบบ พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.385 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้ามีการถ่ายทอดข้อมูลในช่องทางต่างๆอย่างเป็นระบบ
ให้กับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิด
ระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

5.  การมีแผนหรือแนวทางให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.317 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้ามีแผนหรือแนวทางให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติให้กับ
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบ
ลีนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

6.  หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.408 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าหลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสมกับการปฏิบัติงานกับ
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบ
ลีนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 
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7.  สื่อสารถึงนโยบายให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพ
การจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.377 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการสื่อสาร
ถึงนโยบายให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน
เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

8.  เอกสารข้อมูลในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.348 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้ามีเอกสารข้อมูลในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
ให้กับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิด
ระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 
 

5.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การกับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ด้านการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation 
Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 
                ด้านการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานกับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิด 
                ระบบลีน 
 

ตัวแปร 
การสนับสนุนสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

y x21 x22 x23 x24 x25 x26 

y        

x21 0.207**       

x22 0.293** 0.221**      

x23 0.267** 0.233** 0.223**     

x24 0.333** 0.212* 0.300* 0.315**    

x25 0.229** 0.208** 0.285** 0.299** 0.263**   

x26 0.207** 0.234** 0.283** 0.278** 0.301** 0.144**  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01           
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 24 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ

สนับสนุนระบบลีนจากองค์การลีน ด้านการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานกับศักยภาพการ
จัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  พบว่ามี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แสดงดัง
ตารางที่ 24 และเมื่อพิจารณารายข้อของการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ 

1. การจัดสภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมระบบลีน พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.207 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้ามีการจัดสภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการ
จัดกิจกรรมระบบลีนให้กับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการ
จัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

2.  การให้ความส าคัญต่อความสะอาด/การจัดเก็บและก าจัดขยะสร้างบรรยากาศที่
ดีในการท างาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของ
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พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) มีค่าเท่ากับ 0.293 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าพนักงานบริษัท 
อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัดให้ความส าคัญต่อความสะอาด/การจัดเก็บและก าจัดขยะสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท างานมากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

3.  การจัดสภาพแวดล้อมเน้นความปลอดภัยในการท างาน พบว่ามีความสัมพันธ์
กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.267 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้ามีการจัดสภาพแวดล้อมเน้นความปลอดภัยในการท างาน
ให้กับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิด
ระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

4.  อาคาร สถานที่ มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานระบบการผลิตแบบลีน 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ 
ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.333 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าอาคาร สถานที่ มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานระบบการผลิตแบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มาก
ขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

5. การให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศที่ดีด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรพบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของ
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) มีค่าเท่ากับ 0.229 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าพนักงานบริษัท 
อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัดให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศที่ดีด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรมากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

6.  องค์การมีการจัดการด้านพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับระบบลีน 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ 
ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.207 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าองค์การมีการจัดการด้านพื้นที่จัดเก็บ
สินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับระบบลีนให้กับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้นก็จะมี
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 
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 5.3 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การกับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการ
วิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 25 
 
ตารางที่ 25 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ  
                ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
 

ตัวแปร 
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 

y x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 

y         

x31 0 .300        

x32 0.218** 0.347**       

x33 0.229** 0.362** 0.273**      

x34 0.262** 0.326** 0.352* 0.326**     

x35 0.259** 0.295** 0.291** 0.277** 0.311**    

x36 0.303** 0.378** 0.401** 0.358** 0.347** 0.367**   

x37 0.218** 0.390** 0.345** 0.365** 0.324** 0.384** 0.345**  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01           
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 25 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ

สนับสนุนระบบลีนจากองค์การลีน ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานกับศักยภาพการจัดการ
ความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด พบว่ามีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แสดงดังตารางที่ 25 และ
เมื่อพิจารณารายข้อของการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ได้แก่ 

1.  การให้โอกาสบุคลากรที่มีศักยภาพในการท างานเพื่อน าไปสู่การเลื่อนต าแหน่ง  
พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี 
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เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.300 ซึ่ง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้ามีการให้โอกาสบุคลากรที่มีศักยภาพใน
การท างานเพื่อน าไปสู่การเลื่อนต าแหน่งกับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัดมากขึ้นก็จะมี
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

2. สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการท างานในระบบลีน พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.218 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้ามีการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ใน
กระบวนการท างานในระบบลีนใหกับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัดมากขึ้นก็จะมี
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

3. พร้อมให้โอกาสกับบุคลากรโดยให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไขปัญหา พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.229 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าให้โอกาสกับบุคลากรโดยให้ค าปรึกษา
แนะน าและแก้ไขปัญหากับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัดมากขึ้นก็จะมีศักยภาพการ
จัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

4.  ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถตามระบบลีนมีความก้าวหน้าในสายงาน 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ 
ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.262 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถ
ตามระบบลีนมีความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัดมากขึ้นก็จะมี
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

5.  สามารถสื่อความหมายของระบบลีนไปสู่ลูกน้องได้อย่างถูกต้อง พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.259 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าสื่อความหมายของระบบลีนไปสู่ลูกน้องได้
อย่างถูกต้องมากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

6.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในระบบลีน พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.303 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
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ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้าส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในระบบลีน
มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

7.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีสามารถสลับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานกันได้ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.218 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือถ้าส่งเสริมให้บุคลากรมีสามารถสลับเปลี่ยน
หมุนเวียนการท างานกันได้มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นใน
ระดับต่ า 

 
5.4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การกับ

ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากร โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการ
วิเคราะห์ ได้ผลดังตารางที่ 26 

 
ตารางที่ 26 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ  
                ด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากร กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
 

ตัวแปร 
การสนับสนุนด้านทรพัยากร 

y x41 x42 x43 x44 

y      

x41 0.330**     

x42 0.349 0.371**    

x43 0.326** 0.379** 0.319**   

x44 0.353** 0.396** 0.348 0.397  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01           
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 26 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ

สนับสนุนระบบลีนจากองค์การลีน ด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากรกับศักยภาพการจัดการความรู้
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ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แสดงดังตารางที่  26 และเมื่อ
พิจารณารายข้อของการสนับสนุนด้านทรัพยากร ได้แก่ 

1. การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี 
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.330 ซึ่ง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้ามีการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอเพื่อการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีนให้กับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้น
ก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

2. ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการท างานตามระบบลีนให้มีความ
ทันสมัย พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงาน
บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากับ 0.349 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้ามีระบบ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการท างานตามระบบลีนให้มีความทันสมัยให้กับพนักงานบริษัท 
อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นใน
ระดับปานกลาง 

3. การจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นต่อการผลิตระบบลีนอย่างเพียงพอ 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ 
ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.326 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้ามีการจัดหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นต่อการผลิตระบบลีนอย่างเพียงพอให้กับพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ 
จ ากัด มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 

4. ความสามารถในการสรรหาข้อมูลและคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพตามระบบลี
นอย่างเพียงพอ พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของ
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) มีค่าเท่ากับ 0.353 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือถ้ามี
ความสามารถในการสรรหาข้อมูลและคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพตามระบบลีนอย่างเพียงพอให้กับ
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มากขึ้นก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบ
ลีนเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การและ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์
ของการศึกษา คือ 
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ในด้านการสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสาร การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน การสนับสนุนจากหัวหน้างาน และการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร  
 2. เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ในด้านการสร้าง
แรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการ
ทบทวนความรู้  
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของ
พนักงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่าง 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ กับ 
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
 ประชากรที่ใช้ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ใน
ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างาน และระดับพนักงาน จ านวน 25 แผนก จ านวนประชากร 3,505 คน 
โดยกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane 1973: 125) ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 360 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ความสอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ค านิยามศัพท์ ความ
เหมาะสมทางด้านภาษาของข้อค าถาม แล้วน ามาหาค่า IOC (Item-Objective Congruence Index) 
และการหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้ (Pre-test) กับบุคลากรอ่ืนที่มี
อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน
จากนั้นหาความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ (Alpha-Coefficient) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติการแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t – test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product - Moment Correlation Coefficient)  
  
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยแบ่ง
เน้ือหาเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
(Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจาก โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบ โดยใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติการทดสอบที  (t – test) และสถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจาก
องค์การกับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ
และศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จ ากัด สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด
ดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ตัวแทนของพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 63.6 อายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.6 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 53.3 ต าแหน่งงานเป็นระดับหัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ  38.9 ประสบการณ์การ
ท างานในองค์การอยู่ระหว่าง 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.7 ระดับเงินเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-25,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 61.9 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ พบว่าตัวแทนของ
พนักงานมีการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.33 โดยค่าเฉลี่ยการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การสูงที่สุดคือด้านการสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 รองลงมาคือการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 การสนับสนุนจากหัวหน้างาน อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และการสนับสนุนด้านทรัพยากร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.24 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานบริษัท อาร์ ซี 
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการรับรู้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 เมื่อ
พิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสูงที่สุด ได้แก่  การสื่อสารถึงนโยบายให้
บุคลากรเข้าใจตรงกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ ถ่ายทอดข้อมูลใน
ช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และค่าเฉลี่ยของการ
สนับสนุนข้อมูลข่าวสารน้อยที่สุดคือ สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลาย อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 

การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงาน
บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน  อยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานสูง
ที่สุด ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมเน้นความปลอดภัยในการท างาน  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.73 รองลงมาคือ ให้ความส าคัญต่อความสะอาด/การจัดเก็บและก าจัดขยะสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และค่าเฉลี่ยของการสนับสนุน
สภาพแวดล้อมในการท างานน้อยที่สุดคือ องค์การมีการจัดการด้านพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลังที่
เหมาะสมกับระบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 

การสนับสนุนจากหัวหน้างาน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานบริษัท อาร์ 
ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการสนับสนุนจากหัวหน้างาน  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 
เมื่อพิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนจากหัวหน้างานสูงที่สุด ได้แก่  สนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ ในกระบวนการท างานในระบบลีน  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 
รองลงมาคือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในระบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28 และค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนจากหัวหน้างานน้อยที่สุดคือ  ให้โอกาสบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการท างานเพื่อน าไปสู่การเลื่อนต าแหน่ง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 
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การสนับสนุนด้านทรัพยากร จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานบริษัท อาร์ ซี 
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการสนับสนุนด้านทรัพยากร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 เมื่อ
พิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนด้านทรัพยากรสูงที่สุด ได้แก่  ระบบเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนากระบวนการท างานตามระบบลีนให้มีความทันสมัย  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.32 รองลงมาคือ การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการผลิตระบบลีนอย่างเพียงพอ อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 และค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนด้านทรัพยากรน้อยที่สุดคือ 
ความสามารถในการสรรหาข้อมูลและคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพตามระบบลีนอย่างเพียงพอ อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน พบว่าตัวแทน
ของพนักงานมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.39 โดยค่าเฉลี่ยศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนสูงที่สุดคือการสร้าง
แรงจูงใจในตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 รองลงมาคือการสร้างองค์ความรู้  อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 การน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.40 และการทบทวนความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อของการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การสร้างแรงจูงใจในตนเอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานบริษัท อาร์ ซี 
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการสร้างแรงจูงใจในตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณา
โดยค่าเฉลี่ยของการสร้างแรงจูงใจในตนเองสูงที่สุด ได้แก่  การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในระบบ
ลีนจะช่วยพัฒนาการท างานได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมาคือ ถ้าพนักงานมี
ความรู้ตามระบบลีน จะช่วยแก้ปัญหาการท างานขององค์การได้  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.70 และค่าเฉลี่ยของการสร้างแรงจูงใจในตนเองน้อยที่สุดคือ มีเป้าหมายชัดเจนในการท างาน ตาม
ระบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 

การเสาะแสวงหาความรู้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานบริษัท อาร์ ซี 
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการเสาะแสวงหาความรู้  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 เมื่อ
พิจารณาโดยค่าเฉลี่ยของการเสาะแสวงหาความรู้สูงที่สุด ได้แก่  เรียนรู้ วิธีการใหม่ ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ในการท างานของตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 รองลงมาคือ เรียนรู้
การผลิตตามระบบลีนจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่องค์การจัดไว้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.225 และค่าเฉลี่ยของการเสาะแสวงหาความรู้น้อยที่สุดคือ เรียนรู้การผลิตตามระบบลีนจากเพื่อน
ร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 
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การสร้างองค์ความรู้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด มีการสร้างองค์ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณาโดย
ค่าเฉลี่ยของการสร้างองค์ความรู้สูงที่สุด ได้แก่  น าความรู้ตามระบบลีนที่ได้รับจากองค์การมา
พัฒนาศักยภาพตนเองให้ดีขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 รองลงมาคือ จัดการ
ความรู้อย่างมีระบบ ท าให้มีทักษะในกระบวนการคิดและน ามาใช้ในระบบลีนได้  อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และค่าเฉลี่ยของการสร้างองค์ความรู้น้อยที่สุดคือ  น าทักษะและ
ประสบการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาความรู้ตามระบบลีน  อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 

การน าความรู้ไปใช้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด มีการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เมื่อพิจารณาโดย
ค่าเฉลี่ยของการน าความรู้ไปใช้สูงที่สุด ได้แก่ น าความรู้ระบบลีนไปใช้วางแผนการปฏิบัติงาน อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 รองลงมาคือ น าความรู้ระบบลีนไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และค่าเฉลี่ยของการน าความรู้ไปใช้
น้อยที่สุดคือ น าความรู้ระบบลีนไปใช้ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นระบบ  อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 

การทบทวนความรู้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด มีการทบทวนความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 เมื่อพิจารณาโดย
ค่าเฉลี่ยของการทบทวนความรู้สูงที่สุด ได้แก่ น าปัญหามาวิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงแนวทางและ
กระบวนการท างานตามระบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 รองลงมาคือ 
ทบทวนกระบวนการผลิตแบบลีน เพื่อปรับรูปแบบการท างานให้เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 และค่าเฉลี่ยของการทบทวนความรู้น้อยที่สุดคือ ทบทวนความรู้ระบบลีน 
อย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน  
และระดับเงินเดือน มีรายละเอียดดังน้ี 

4.1 จ าแนกตามเพศที่ต่างกัน พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลี
นของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน และเป็นรายด้าน แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
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4.2 จ าแนกตามอายุที่ต่างกัน พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบ
ลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน และเป็นรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

4.3 จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ต่างกัน พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตาม
แนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน และเป็น
รายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

4.4 จ าแนกตามต าแหน่งงานที่ต่างกัน  พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตาม
แนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน และเป็น
รายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

4.5 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน พบว่าศักยภาพการจัดการ
ความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 
และเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

4.6 จ าแนกตามระดับเงินเดือนที่ต่างกัน พบว่าศักยภาพการจัดการความรู้ตาม
แนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ทั้งโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน และเป็น
รายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 5. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 
กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) ในการวิเคราะห์ ได้ผลดังนี้ 

5.1 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ด้านการสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

5.2 การ รับ รู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์ ก าร  ด้ านการสนับสนุน
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับศักยภาพการจัดการความรู้ตาม
แนวคิดระบบลีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

5.3 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้า
งาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

5.4 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ด้านการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเร่ืองอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ที่มีต่อ 

ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด สามารถน ามา
อภิปรายผลได้ด้งนี ้
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ตัวแทนของพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 63.6 อายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.6 จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  53.3 ต าแหน่งงานเป็นระดับหัวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ  38.9 
ประสบการณ์การท างานในองค์การอยู่ระหว่าง 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 59.7 ระดับเงินเดือนอยู่
ระหว่าง 10,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.9ซึ่งเป็นไปตามเอกสารข้อมูลทั่วไปของแผนก
ทรัพยากรบุคคล บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ พบว่าตัวแทนของ
พนักงานมีการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.33 โดยค่าเฉลี่ยการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การสูงที่สุดคือด้านการสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 รองลงมาคือการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 การสนับสนุนจากหัวหน้างาน อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และการสนับสนุนด้านทรัพยากร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.24 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมจิตร  คล้ายเพ็ชร์ (2548) ได้ศึกษาเร่ืองความผูกพันต่อ
องค์การ กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ าการประปานครหลวง พบว่า การรับรู้ความสนับสนุนจาก
องค์การ ที่เป็นปัจจัยส่งผลการพัฒนาการจัดการความรู้ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การสนับสนุนจากองค์การ และความยุติธรรมในองค์การในด้าน
ต่างๆ สร้างความผูกพันในองค์การและความสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลต่อความตั้งใจท างาน 
การลาออก และจะเป็นตัวก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน การบริหารการจัดการความรู้ให้แก่
องค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อธิบายไว้ว่าการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ คือความเชื่อหรือความ
คิดเห็นของบุคลากรจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการท างานในองค์การว่า องค์การให้คุณค่าในการ
ทุ่มเทท างานและมีความห่วงใยความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร โดยองค์การให้การสนับสนุนระบบ
การผลิตแบบลีนในด้านต่าง ๆ ผ่านนโยบาย  กฎระเบียน บรรทัดฐาน  แนวความคิด วิถีการท างาน 
และองค์การควรดูแลทรัพยากรบุคคลให้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดความส าคัญในการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานให้แก่บุคลากร จากผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ
อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่าพนักงานยังไม่ได้รับการสนับสนุนการรับรู้ในด้านต่างๆจาก
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หน่วยงานเท่าที่ควร ซึ่งหากปล่อยให้บุคลากรไม่ได้รับรู้ ไม่มีความสุข ไม่รู้สึกสนุก ไม่รับรู้ข่าวสาร
กับการท างาน จะส่งผลต่อประสิทธิผลของงานที่พวกเขาท า ท าให้ผลการท างานตกต่ า พนักงานมี
อัตราการเปลี่ยนหรือย้ายงานสูงขึ้น องค์การจึงต้องท างานหนักเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจ
และทุ่มเทให้กับการท างาน รวมถึงองค์การพยายามหาวิธีสนับสนุนบุคลากรไปพร้อมๆ กันเพื่อที่จะ
สร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารสามารถเผยแพร่
ไปสู่บุคคลได้อย่างรวดเร็ว และหลากหลายวิธีที่จะท าให้พนักงานได้รับรู้และทราบถึงเร่ืองราว
ข้อเท็จจริงในกระบวนการปฏิบัติงานตามระบบลีน โดยผ่านวิธีการจัดกิจกรรม สื่อสาร อบรม จัดท า
เอกสารข้อมูล เพื่อให้กลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ อันจะเป็นประโยชน์ให้กับ
องค์การนั้นด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของการรับรู้การสนับสนุน
ระบบลีนจากองค์การ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.54 
เนื่องจากพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการสนับสนุนให้บุคลากรท างานเป็นทีมอย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลาย มีการเผยแพร่ข้อมูลในการฝึกอบรมที่มีความ
เหมาะสมอย่างทั่วถึงครอบคลุมและครบถ้วน โดยถ่ายทอดข้อมูลในช่องทางต่างๆอย่างเป็นระบบ มี
แผนหรือแนวทางให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และ
สามารถสื่อสารถึงนโยบายให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน ดังนั้นจึงท าให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารอยู่
ในระดับมาก 

การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.29 เนื่องจากบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน
ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นความปลอดภัยในการท างานและเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรม
ระบบลีน ให้ความส าคัญต่อความสะอาด/การจัดเก็บและก าจัดขยะสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน
อาคาร สถานที่ มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานระบบการผลิตแบบลีน โดยให้ความส าคัญกับ
การสร้างบรรยากาศที่ดีด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และองค์การมีการจัดการ
ด้านพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับระบบลีนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงท าให้ การ
สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 

การสนับสนุนจากหัวหน้างาน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 
เน่ืองจากพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการสนับสนุนจากหัวหน้างานด้านการให้โอกาส
บุคลากรที่มีศักยภาพในการท างานเพื่อน าไปสู่การเลื่อนต าแหน่งโดยให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไข
ปัญหา สามารถสื่อความหมายของระบบลีนไปสู่ลูกน้องได้อย่างถูกต้อง สนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ ในกระบวนการท างานในระบบลีน ให้บุคลากรที่มีความสามารถตามระบบลีนมี
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ความก้าวหน้าในสายงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในระบบลีน เพื่อให้บุคลากรมี
สามารถสลับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานกันได้อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงท าให้การสนับสนุน
จากหัวหน้างานอยู่ในระดับปานกลาง 

การสนับสนุนด้านทรัพยากร พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 
เนื่องจากพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีนและระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
กระบวนท างานตามระบบลีนให้มีความทันสมัย การจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ผลิตระบบลีนอย่างเพียงพอ และความสามารถในการสรรหาข้อมูลและคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพ
ตามระบบลีนอย่างเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงท าให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน พบว่า
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 โดย
ค่าเฉลี่ยศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนสูงที่สุดคือการสร้างแรงจูงใจในตนเอง  อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 รองลงมาคือการสร้างองค์ความรู้  อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 การน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 การเสาะ
แสวงหาความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 และการทบทวนความรู้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิพนธ์ พลศิษฏ์ศักดากุล  (2549) ได้
ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การพัฒนาความสามารถหลักในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปไทย พบว่า ผลกระทบของระบบโควตาตามข้อตกลงว่าด้วยการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ  
จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง โดยใช้กระบวนการเพิ่มศักยภาพจัดการการเรียนรู้เพิ่มเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารความงานต่างๆ  การประเมินความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของ
ข้อบกพร่องและผลกระทบเพื่อเรียงล าดับในการจัดการ การสร้างแผนการจัดการเพิ่ม จากนั้นจึงท า
การสร้างระบบส าหรับติดตามทดสอบเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพิ่มลดปัญหาลง 

อธิบายได้ว่าศักยภาพการจัดการความรู้เป็นความสามารถของกระบวนการภายใน
องค์การที่จะคงไว้ซึ่งความรู้ที่เกิดจากบุคลากร เช่น การถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมหรือทดลอง เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ขององค์การตามประสบการณ์ และความรู้ (รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี 2549: 13) ตลอดจนการสร้างความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะความรู้เป็นสิ่งที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ จาก
ผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน อยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพนักงานขาดการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และ
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คุณธรรมของบุคลากร เพื่อให้เป็นการน าระบบการจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพ มาพัฒนา
องค์การก็ท าให้สะดวกราบร่ืน ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว  ส่งผลให้พนักงานขาดความ
กระตือรือร้น และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง  องค์การขาดความต่อเนื่อง ในการ
เชื่อมโยงความรู้ระหว่างบุคลากร ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์การต้องหาแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิด
การขับเคลื่อนสู่การสร้างนวัตกรรมขององค์การซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนและปฏิบัติงาน
อันเกิดจากการเก็บ การจัดระบบและพัฒนาความรู้และสรรค์สร้างให้เป็นนวัตกรรม  เพื่อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง โดยน าหลักการพื้นฐานของศักยภาพการจัดการ
ความรู้ ซึ่งอาจเร่ิมต้นได้จากการเรียนรู้ความคิดของบุคคลอ่ืนๆ จากนั้นจะต้องเรียนรู้ด้วยพิจารณา
ด้วยตนเอง จนถึงการจัดการการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติให้ได้ผลส าเร็จ จะต้องมีวิธีการที่เป็นระบบและ
อาศัยการสะสมความรู้ทีละเล็กละน้อยเพิ่มพูนขึ้น จนพัฒนาองค์ความรู้ให้สูงขึ้นไป การส่งเสริม
นวัตกรรมขององค์การกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานแสดงให้เห็นว่าองค์การมีการกระตุ้น
บุคลากรให้มีการแสวงหาความรู้และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลต่อการปรับปรุง
กระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย คนหลาย หลายรูปแบบ หลายศาสนา หลาย
การศึกษา ที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมากระจายความรู้เพิ่มมากขึ้นอยู่ทั่วไป น าความรู้
มาร่วมกันเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เพิ่มพลัง และน าแนวทางในการบริหารงานมีการแลกเปลี่ยน
ซึ่งกัน  นอกจากนีก้ารสร้างแรงจูงใจยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติ รู้เห็น
ความส าคัญ เห็นคุณค่า และยังก าหนดทิศทางเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย รับรู้เห็นสิ่งมี
ความหมายต่อตัวผู้รับอย่างไร คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมาย
โดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจต่ า จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระท า ก่อนบรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งองค์การมีการกระตุ้นให้พนักงานสามารถเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้ท าได้หลายวิธี 
โดยพนักงานมีความเชื่อว่าการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในระบบลีนจะช่วยพัฒนาการท างาน ช่วย
แก้ปัญหาการท างานขององค์การได้ และความส าเร็จของการผลิตแบบลีน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้
ตัวท่านเองมีส่วนร่วมเข้ากิจกรรมระบบลีนขององค์การ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของศักยภาพ
การจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การสร้างแรงจูงใจในตนเอง พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.25 
เน่ืองจากพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในระบบลีน จะช่วย
พัฒนาการท างานมีเป้าหมายชัดเจนในการท างาน ตามระบบลีน และถ้าพนักงานมีความรู้ตามระบบ
ลีน จะช่วยแก้ปัญหาการท างานขององค์การได้ ซึ่งความส าเร็จของการผลิตแบบลีนเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้มีส่วนร่วมเข้ากิจกรรมระบบลีนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงท าให้การสร้างแรงจูงใจ
ในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 
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การเสาะแสวงหาความรู้ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.23 
เนื่องจากพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการแสวงหาความรู้ระบบการผลิตแบบลีนด้วย
ตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยเรียนรู้การผลิตตามระบบลีนจากเพื่อนร่วมงานและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็นตามการผลิตในระบบลีน รวมทั้งเรียนรู้การผลิตตามระบบลีนจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่
องค์การจัดไว้และวิธีการใหม่ๆที่เกิดจากประสบการณ์ในการท างานของตนเองอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้นจึงท าให้การเสาะแสวงหาความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

การสร้างองค์ความรู้ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เนื่องจาก
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด มีการจัดการความรู้อย่างมีระบบ ท าให้มีทักษะใน
กระบวนการคิดและน ามาใช้ในระบบลีนได้ สามารถน าทักษะและประสบการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยง
กับการพัฒนาความรู้ตามระบบลีนที่ได้รับจากองค์การมาพัฒนาศักยภาพตนเองให้ดีขึ้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นจึงท าให้การสร้างองค์ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

การน าความรู้ไปใช้ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เนื่องจาก
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด สามารถน าความรู้ระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี โดยการน าความรู้ระบบลีนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติงานและสามารถน าความรู้ระบบลีนไปใช้ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็น
ระบบอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงท าให้การน าความรู้ไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง 

การทบทวนความรู้ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 เนื่องจาก
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด สามารถน ากระบวนการผลิตแบบลีนมาทบทวนและ
ประเมินผลด้วยตนเอง โดยการน าปัญหามาวิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงแนวทางและกระบวนการ
ท างานตามระบบลีน การทบทวนกระบวนการผลิตแบบลีน เพื่อปรับรูปแบบการท างานให้
เหมาะสม และทบทวนความรู้ระบบลีนอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงท าให้การ
ทบทวนความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนทั้ง 5 
ด้าน คือ การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้
ไปใช้ และการทบทวนความรู้ลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน  และระดับ
เงินเดือน พบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน  
และระดับเงินเดือน ที่ต่างกัน จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนทั้ง 5 ด้าน คือ 
การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และ
การทบทวนความรู้ลีน ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษานี้ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่า บุคลากรของบริษัท อาร์ 
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ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างแตกกัน มีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบ
ลีน ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้  การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้
ไปใช้ และการทบทวนความรู้ แตกต่างกัน  อธิบายได้ว่า ศักยภาพการจัดการความรู้ เป็น
ความสามารถของกระบวนการภายในองค์การที่จะคงไว้ซึ่งความรู้ที่เกิดจากบุคลากร  เช่น การ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหรือทดลอง เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของ
องค์การตามประสบการณ์ และความรู้ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี 2549: 13) ตลอดจนการสร้างความรู้
ใหม่ๆ ที่เป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน  เพราะ
ความรู้เป็นสิ่งที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ ดังนั้นศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จึง
เป็นวิธีการที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม 
และคุณธรรมของบุคลากร เพื่อให้เป็นการน าระบบการจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพ มาพัฒนา
องค์การก็ท าให้สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว โดยไม่ขึ้นกับปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน 
เพราะศักยภาพการจัดการความรู้ เป็นวิธีการที่มีระบบแบบแผนก าจัดความสูญเปล่าส่งผลให้
บุคลากรหนึ่งมีการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ผลจะก าหนดให้บุคลากรนั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน 
ต่อเนื่องไปสู่กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องที่จะต้องใช้ความรู้และสติปัญญาของตนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนและสังคมส่วนรวม โดยไม่ต้องมีบุคคลใดมาร้องขอหรือเรียกร้องให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อส่วนร่วม แต่การปฏิบัติหน้าที่เพื่อองค์การนั้นของผู้ที่มีการจัดการความ รู้ ภายในจาก
จิตส านึกแห่งสภาวะของการมีความรู้และสติปัญญาสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีสิ่งจูงใจหรือข้อ
แลกเปลี่ยน พนักงานทุกคนมีโอกาสได้รับความรู้ในเชิงทฤษฎีการผลิต และมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตว่าสามารถช่วยท าให้ระบบการ
ท างานดีขึ้น 
 5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 
ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน การสนับสนุนจาก
หัวหน้างาน และการสนับสนุนด้านทรัพยากร กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

5.1 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
มีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพันธ์ ตันติธวัชชัยกุล (2552) ได้ศึกษาเร่ือง
ความรู้และเจตคติของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีต่อระบบการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมยานยนต์นิคม
อุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และเจตคติของ
พนักงานต่อระบบการผลิตแบบลีน ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อระดับความรู้และ
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เจตคติของพนักงานต่อระบบการผลิตแบบลีน และ เพื่อเสนอแนะแนวทางต่อผู้บริหารในการเพิ่ม
ระดับความรู้และเจตคติของพนักงานที่มีต่อระบบการผลิตแบบลีน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คร้ังนี ้คือพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
วิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การทดสอบเอฟ และ
การหาค่า ความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  โดยมีการก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่าความรู้และเจตคติของพนักงานฝ่ายผลิต
โดยรวมมีความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต แบบลีนอยู่ในระดับดี และมีเจตคติต่อระบบการผลิตแบบ
ลีนในระดับดีเช่นกัน ผลการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับ ระบบการผลิตแบบลีนของพนักงานฝ่าย
ผลิตจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและระดับเงินเดือน
ของพนักงานที่แตกต่างกันมีระดับความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต  แบบลีนแตกต่าง กันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาระดับเจตคติต่อระบบการผลิตแบบลีนของพนักงาน
ฝ่าย ผลิตจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงานและ
ระดับเงินเดือนของ พนักงานที่แตกต่างกันมีระดับเจตคติต่อระบบการผลิตแบบลีนแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบ
ลีนกับระดับเจตคติต่อระบบการผลิตแบบลีน ของพนักงานฝ่ายผลิต พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ในระดับปานกลาง ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 

อธิบายได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ
ด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารกับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จะเพิ่มมากขึ้น
ตามระดับการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร คือเมื่อพนักงานมีระดับการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจาก
องค์การด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารในระดับมาก ก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิด
ระบบลีนมากขึ้นด้วย เนื่องจากการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร คือการส่งสารกระบวนการผลิตแบบ   
ลีนอย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากรในองค์การได้รับรู้ข้อมูลหรือแนวทางการปฏิบัติงาน อันเป็น
ประโยชน์ให้แก่องค์การในการด าเนินงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ  ดังนั้นพนักงานจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้าใจสิทธิหน้าที่ หรือสถานภาพของตนใน
องค์การ ซึ่งองค์การได้วางระเบียบไว้อย่างชัด แจ้งเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพนักงานในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  และเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบถึงบทบาทของตนเองว่ามี
ขอบเขตการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด  เพื่อที่จะได้แสดงบทบาทตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
เป็นไปด้วยความถูกต้องและให้มีประสิทธิภาพ (พัชนี นนทศักดิ์ และคณะ 2549: 275) การ
สนับสนุนระบบการผลิตแบบลีนในด้านต่าง ๆ ผ่านนโยบาย  กฎระเบียน บรรทัดฐาน แนวความคิด 
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วิถีการท างาน และองค์การควรดูแลทรัพยากรบุคคลให้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดความส าคัญ ในการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้แก่บุคลากร หากปล่อยให้บุคลากรไม่มีความสุข ไม่รู้สึกสนุก ไม่รับรู้
ข่าวสารกับการท างาน จะส่งผลต่อประสิทธิผลของงานที่ท า ท าให้ผลการท างานตกต่ า  พนักงานมี
อัตราการเปลี่ยนหรือย้ายงานสูงขึ้น องค์การจึงต้องท างานหนักเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจ
และทุ่มเทให้กับการท างาน โดยการสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงองค์การพยายามหาวิธี
สนับสนุนบุคลากรไปพร้อม ๆ กันเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสารมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การสนับสนุนให้บุคลากรท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.408 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

การสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลาย พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพ
การจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.252 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  

การเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงครอบคลุมและครบถ้วน พบว่ามีความสัมพันธ์
กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.332 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

การถ่ายทอดข้อมูลในช่องทางต่างๆอย่างเป็นระบบ พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.385 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

การมีแผนหรือแนวทางให้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.317 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.408 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

สื่อสารถึงนโยบายให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพ
การจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.377 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

เอกสารข้อมูลในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.348 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

5.2 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุน
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร มังกรเดช (2543) ได้
ศึกษาเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อธิบายว่าการ
สนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานเป็นการสร้างบรรยากาศภายในองค์การเพื่อน าไปสู่ความพึง
พอใจในการท างาน กระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงานดีขึ้น และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท างานให้ดีขึ้นด้วย โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบบลีน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์การ
ด้วยการจัดระเบียบสถานที่ทางาน โดยใช้หลัก 5ส. ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในองค์การเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมด้านคุณภาพในองค์การ การท า 5 ส. ไม่ได้จ ากัดแค่การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับปรุงกระบวนการคิดของพนักงานด้วย ซึ่งหลัก 5 ส. ประกอบไปด้วย 

1. สะสาง คือการพิจารณาสิ่งรอบตัวให้ชัด ระหว่างสิ่งที่จ าเป็นกับสิ่งที่ไม่
จ าเป็น สิ่งที่ไม่จ าเป็นต้องทิ้งไปหรือขายไป การสะสางนั้น แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ ส ารวจ-แยก-
ขจัด  

2. สะดวก คือการจัดวางสิ่งที่จ าเป็นให้ง่ายต่อการหยิบใช้ กล่าวกันว่าใช้
หลักสะดวกนี้เพื่อก าจัดความสูญเปล่าของเวลาในการค้นหาสิ่งของ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อ
ความสะดวก  

3. สะอาด คือการท าความสะอาดทุกซอกทุกมุมของอาคารสถานที่ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ ให้สะอาด หมดจด กล่าวกันว่า สะอาดคือพื้นฐานของการยกระดับ
คุณภาพ  
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4. สุขลักษณะ คือรักษาที่ท างานให้สะอาดตา โดยรักษา 3ส. แรกอยู่เสมอ 
เพราะถ้าท าไม่สม่ าเสมอ ในไม่ช้าก็จะพบว่า สถานที่ทางานจะกลับมาสกปรกอีก ความพยายาม
ต่างๆ ที่ได้ท าไปก็จะสูญเปล่า  

5. สร้างนิสัย คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ส.ที่ 5 
นี้ เป็นจุดส าคัญของกิจกรรม 5ส. เพราะกิจกรรมนี้จะไปได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคนที่น ากิจกรรม
ไปใช้ ซึ่งความส าเร็จของกิจกรรมเกิดจากทัศนคติที่ดีของบุคลากร หน่วยงานใดน ากิจกรรม 5ส. ไป
ใช้เพื่อปรับปรุงระบบงานและสามารถด าเนินกิจกรรมไปได้อย่างต่อเนื่องนั้น จะเป็นหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือ ภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงาน 

อธิบายได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจาก
องค์การด้านการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานกับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิด
ระบบลีน จะเพิ่มมากขึ้นตามระดับการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานคือ เมื่อพนักงานมี
ระดับการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน
ในระดับมาก ก็จะมีศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนมากขึ้นด้วย โดยการสนับสนุน
สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นการสร้างบรรยายภายในองค์การเป็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้
พนักงานปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ขององค์การที่แสดงความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดย
ใช้วิธีการบริหารที่องค์การไปเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการท างานที่มีกลุ่มต่างๆ ตัวบุคคล  
องค์การอ่ืนทั้งหลายที่อยู่ภายในองค์การและนอกองค์การให้มีการรับรู้ของบุคลากรในด้าน
สนับสนุนจากองค์การในการจัดสภาพแวดล้อมการท างานเพื่อใช้ในวิธีการผลิตแบบลีน  ไม่ว่าจะ
เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อองค์การหรือกิจการซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน ถือเป็นปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงแต่ก็มีผลกระทบทางอ้อมต่อการด าเนินงานของกิจการ 
เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี  และปัจจัย
ระหว่างประเทศ เป็นต้น  รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อการประเมินและการ
ด าเนินการในการก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์การ  การก าหนดกิจกรรมทางธุรกิจและ
การระบุความเสี่ยง รวมถึงบุคลากรที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบและการก าหนดหน้าที่ของกิจกรรม
ในการควบคุมระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมการติดตามดูแลสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานนั้นอาจเร่ิมต้นมาจากการพัฒนาบุคลากร
ในการด าเนินงานบนความคิดพื้นฐานของบุคลากรที่สร้างบรรยากาศในองค์การจะน าไปสู่ความพึง
พอใจในการท างาน เมื่อบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้รับความรู้ มีความพอใจในงาน 
ได้เข้าใจตนเอง รู้จักและรู้ใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้น เข้าใจและศรัทธาในผู้อ่ืนก่อเกิดเป็นเร่ืองราวให้มี
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ความสุขในสภาพแวดล้อมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ เข้าใจวัตถุประสงค์
เป็นอย่างดี สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของการรับรู้การ
สนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างานมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

การจัดสภาพแวดล้อมเอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมระบบลีน พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.207 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  

การให้ความส าคัญต่อความสะอาด/การจัดเก็บและก าจัดขยะสร้างบรรยากาศที่
ดีในการท างาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของ
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) มีค่าเท่ากับ 0.293 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

การจัดสภาพแวดล้อมเน้นความปลอดภัยในการท างาน พบว่ามีความสัมพันธ์
กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.267 ซึ่งมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  

อาคาร สถานที่ มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานระบบการผลิตแบบลีน 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ 
ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.333 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

การให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศที่ดีด้ านการสื่ อสารและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรพบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิด
ระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.229 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

องค์การมีการจัดการด้านพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับระบบลีน 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ 
ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.207 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 
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5.3 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุนจากหัวหน้า
งาน มีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนในทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา สมสวย (2545) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อ
การจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  3 จังหวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจ พบว่ามีปัจจัยการจูงใจเกี่ยวกับความส าเร็จในหน้าที่การงาน 
การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และโอกาสมีความก้าวหน้านั้น บุคลากรส่วนใหญ่
ให้ระดับความคิดเห็นปานกลาง แนวโน้มมีระดับค่อนข้างดี ซึ่งแสดงว่าการบริหารงานมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานที่ประสบความส า เ ร็จค่อนข้างสูง  อันเป็นผลมาจากการที่ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความร่วมมือ ความรักสามัคคี และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
ผลการศึกษาปัจจัยบ า รุงรักษา พบว่ามีปัจจัยบ ารุงรักษาเกี่ยวกับการควบคุมบังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การนโยบายและการบริหารงาน สภาพการท างานและผลตอบแทนเมื่อ
พิจารณาแล้วมีบุคลากรส่วนใหญ่ให้ระดับความคิดเห็นปานกลาง  แนวโน้มความพอใจค่อนข้างต่ า
โดยเฉพาะปัจจัยด้านสภาพการท างานและปัจจัยด้านผลตอบแทน 

อธิบายได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจาก
องค์การด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานกับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จะ
เพิ่มมากขึ้นตามระดับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน คือ เมื่อพนักงานมีระดับการรับรู้การสนับสนุน
ระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างานในระดับมาก ก็จะมีศักยภาพการจัดการ
ความรู้ตามแนวคิดระบบลีนมากขึ้นด้วย เนื่องจากการสนับสนุนจากหัวหน้างานเป็นการแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน ซึ่งการรับรู้ถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องที่
บุคลากรมีต่อหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน การรับฟังความ
คิดเห็น ความยุติธรรมในการมอบหมายงาน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี การ
ที่บุคคลในองค์การจะเกิดความพึงพอใจในงานหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจในการท างาน 
ดังนั้นถ้าองค์การมีผู้น าที่เข้าใจพฤติกรรม ความต้องการของบุคคลและเข้าใจหลักการบริหารงาน
บุคคลจะสามารถก าหนดนโยบายให้กับองค์การ เพื่อท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการท างานให้กับ
องค์การ เมื่อบุคคลในองค์การเกิดความพึงพอใจในงานมากก็จะเกิดแรงกระตุ้นให้เกิดความเอาใจ
ใส่กับงานมากขึ้น เพราะความพึงพอใจในงานเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลได้อีกทางหนึ่ง 
ถ้าบุคคลรู้สึกไม่พึงพอใจในงานอาจแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมา เช่น ความเบื่อหน่าย ความ
เฉื่อยชา  ตลอดจนความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อของการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุนจากหัวหน้า
งาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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การให้โอกาสบุคลากรที่มีศักยภาพในการท างานเพื่อน าไปสู่การเลื่อน
ต าแหน่ง พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงาน
บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากับ 0.300 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการท างานในระบบลีน พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.218 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

พร้อมให้โอกาสกับบุคลากรโดยให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไขปัญหา พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.229 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  

ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถตามระบบลีนมีความก้าวหน้าในสายงาน 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ 
ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.262 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 

สามารถสื่อความหมายของระบบลีนไปสู่ลูกน้องได้อย่างถูกต้อง พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.259 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในระบบลีน พบว่ามีความสัมพันธ์กับ
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.303 ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีสามารถสลับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานกันได้ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์
ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.218 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า  
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5.4 การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากร
มีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนในทิศทางเดียวกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไมตรี รัตนา (2551) ได้ศึกษาเร่ืององค์การแห่งการ
เรียนรู้ เป็นองค์การที่มีบรรยากาศที่กระตุ้นการจัดการความรู้ของบุคคล กลุ่มให้เกิดอย่างรวดเร็ว
และสอนให้พนักงานมีกระบวนการคิดวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น และพร้อมจะ
หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ที่มีในแต่ละบุคคล ช่วย
ให้องค์การเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดเกิดผลประสบผลความส าเร็จ เพื่อเป็นตัวเสริมพลังอ านาจ
แก่บุคลากรและขยายการจัดการเรียนรู้ไปเพื่อการปรับตัวที่ดีขึ้นต่อปัจจัยทรัพยากรในองค์การได้ 

อธิบายได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจาก
องค์การด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากรกับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จะ
เพิ่มมากขึ้นตามระดับการสนับสนุนด้านทรัพยากร คือ เมื่อพนักงานมีระดับการรับรู้การสนับสนุน
ระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุนด้านทรัพยากรในระดับมาก ก็จะมีศักยภาพการจัดการ
ความรู้ตามแนวคิดระบบลีนมากขึ้นด้วย เนื่องจากการสนับสนุนด้านทรัพยากรเป็นการรับรู้ของ
บุคลากรในการจัดสรรจ านวนงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ เทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บุคลากรน ามาใช้ในกระบวนการผลิต
แบบลีนอย่างเพียงพอ ลดความสูญเปล่าและเพิ่มคุณค่าให้แก่ทรัพยากรที่องค์การมีอยู่ ทรัพยากรเป็น
สิ่งมีค่าที่องค์การควรเลือกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการแข่งขันกันที่สูง องค์การต่างๆ จึง
ต้องมีการพัฒนากระบวนการและข้อมูลทั้งหมดในองค์การ เพื่อที่จะได้มีศักยภาพในการท างานมาก
ขึ้นซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้ดีขึ้น ดังนั้นจึงต้องตัดสินใจอย่างชาญฉลาดให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งก็คือการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมนั่นเอง โดยพื้นฐานแล้วองค์การจะต้องเข้าใจกระบวนการผลิต และ
บริหารจัดการความรู้ ให้มีอยู่พื้นฐานการลดต้นทุนต่ าที่สุด และมีการพัฒนาปรับปรุงองค์การของ
หน่วยธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ในการบริหารทรัพยากรขององค์การ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี  2549: 205) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อของการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การด้านการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของพนักงานบริษัท อาร์ ซี 
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.330 ซึ่ง
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  
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ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการท างานตามระบบลีนให้มีความ
ทันสมัย พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงาน
บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากับ 0.349 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

การจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นต่อการผลิตระบบลีนอย่าง
เพียงพอ พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของพนักงาน
บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่า
เท่ากับ 0.326 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

ความสามารถในการสรรหาข้อมูลและคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพตามระบบ  
ลีนอย่างเพียงพอ พบว่ามีความสัมพันธ์กับศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ของ
พนักงานบริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) มีค่าเท่ากับ 0.353 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

ดังนั้นในการศึกษาศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร์ ซี 
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการจัดการ
ความรู้ตามแนวคิดระบบ นั่นก็คือการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ เนื่องจากหลักการ
พื้นฐานของศักยภาพการจัดการความรู้ตั้งอยู่บนหลักของเหตุ อาจเร่ิมต้นได้จากการเรียนรู้ความคิด
ของบุคคลอ่ืน ๆ จากนั้นจะต้องเรียนรู้ด้วยพิจารณาด้วยตนเอง จนถึงการจัดการการเรียนรู้ที่จะ
ปฏิบัติให้ได้ผลส าเร็จ จะต้องมีวิธีการที่เป็นระบบและอาศัยการสะสมความรู้ทีละเล็กละน้อย
เพิ่มพูนขึ้น จนพัฒนาองค์ความรู้ให้สูงขึ้นไปตามล าดับ องค์การจึงต้องมีการสนับสนุนการรับรู้ใน
ด้านต่างๆให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาองค์การต่อไป 

 
ประโยชน์จากการวิจัย 
 1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 

1.1 เพื่อช่วยการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
สนับสนุนระบบลีนจากองค์การและศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน โดยการเรียนรู้
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์การอย่างไร และพบปัญหาหรืออุปสรรคด้านใดบ้าง เพื่อน าผลมาพัฒนาใช้ใน
การศึกษาวิจัยที่ชัดเจน และครอบคลุม    

1.2 ช่วยให้เกิดแหล่งความรู้ในองค์การที่สามารถเรียกใช้ประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็ว เผยแพร่ใหอ้งค์การอ่ืนได้รับรู้และได้ศึกษาต่อยอดงานวิจัยต่อไป 
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 2. ประโยชน์ด้านการจัดการ 
2.1 เป็นการสร้างผลวัฒนธรรมการท างานของคนในองค์การปรับเปลี่ยนจากเดิม

มาสู่การเรียนรู้ระบบลีนแนวคิดใหม่ เพิ่มศักยภาพให้มีการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืน มีพลังในการคิดสร้างสรรค์ จิตส านึกต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองมากขึ้น 

2.2 เพื่อประยุกต์ใช้ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดแบบลีน เพื่อเพิ่มระดับ
ทักษะในการท างานเพิ่มขึ้น 

2.3 องค์การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
(Innovation) โดยการเรียนรู้ต่อยอดจากความรู้ที่ฝังในตัวตนของผู้ที่มีประสบการณ์การท างานมา
ก่อน  

2.4 ท าให้พนักงานให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีน เช่น ช่วยลด
ขั้นตอนในการท างาน เมื่อมีปัญหาในการท างานเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถหาแนวทางหรือ
วิธีการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว โดยค้นคว้าจากผลการจัดการความรู้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การและศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 

2.5 เพื่อการแปรรูปศักยภาพการจัดการความรู้ให้เป็นทุนซึ่งเป็นการสร้างความท้า
ทายให้องค์การผลิตสินค้าและบริการจากความรู้ที่มี เพื่อเพิ่มคุณค่า และรายได้ให้กับองค์การ 

2.6 เพื่อการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การน าศักยภาพการจัดการความรู้มาใช้
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลผลิตคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 1. จากผลการวิจัยพบว่าการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การของพนักงาน
บริษัท อาร์ ซี เท็กซ์ไทล์ จ ากัด อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มระดับการรับรู้ให้กับ
พนักงานหน่วยงานหรือองค์การควรที่จะท าการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานที่
เกี่ยวข้อง ให้เกิดความรู้ที่มากขึ้น โดยการท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ จัดอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาค
ปฎิบัติ และควรท าการอบรมเป็นประจ าสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อสร้างศักยภาพที่ดีแก่พนักงาน
และกระตุ้นให้พนักงานเกิดความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  
 2. จากผลการวิจัยนี้หน่วยงาน องค์การหรือผู้บริหาร ควรจะให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของระบบการผลิตแบบลีนอย่างจริงจังต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยน
รวมทั้งพัฒนาในด้านเจตคติของพนักงานให้ดีขึ้น ควรท าการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้
พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการปฏิบัตงิานด้วยระบบการผลิตแบบลีนด้วย เมื่อพนักงานมี
ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆแล้ว จะท าให้เกิดศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
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 3. การน าระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ผู้บริหารจ าเป็นต้องเน้นที่
บุคลากรเป็นหลัก ให้ความอิสระในแนวคิดเพื่อการปรับปรุง พัฒนา ให้อ านาจการรับผิดชอบ มีการ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ปรับปรุง และตรวจสอบ
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต ควรมีการศึกษากระบวนการผลิตแบบลีนที่น ามาใช้
ในองค์การ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลการตอบ
รับจากการน าระบบลีนมาใช้ในองค์การ 
 3. การศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต ควรมีการศึกษาในด้านการประเมิน การตรวจสอบ 
และการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเร่ืองการน าระบบลีนมาประยุกต์ใช้ 
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                                                                 แบบสอบถาม 

    เร่ือง  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การและศักยภาพการจัดการ 
ความรู้ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 

 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การและศักยภาพการจัดการความรู้
ตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร.์ซี.เทก็ซ์ไทล์ จ ากัด  
 
ค าอธิบาย   แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล                       จ านวน  6   ข้อ 
ส่วนที่  2  แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ  จ านวน  25  ข้อ 
ส่วนที่  3  แบบสอบถามข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน จ านวน 20  ข้อ 

 
 

                     กรุณาตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด 
 

               ผู้วิจัยขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 

 
                                  ปัทมา     กุลโสภณ 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  6  ข้อ 
 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่องว่าง  ของค าตอบตามความเป็นจริง (เพียงค าตอบเดียว) 
 
1.  เพศ 

  ชาย                                              หญิง 
 

2.  อายุ 
                น้อยกว่า 21 ปี               21 – 30  ปี  
                31 – 40  ปี                                  41 ปีขึ้นไป 
 
3.  ระดับการศึกษา 

  ต่ ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี 
  ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 

4.  ต าแหน่งงาน 
               ระดับผู้บริหาร         ระดับผู้ปฏิบัติการระดับกลาง 

                      ระดับหัวหน้างาน       ระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน    
 
5.  ประสบการณ์ในการท างานในองค์การ  

                       น้อยกว่า 1 ปี                                  1 – 10 ปี 
                       11 – 20  ปี                                   21 ปีขึ้นไป  
 
       6.  ระดับเงินเดือน 
                        ต่ ากว่า 10,000  บาท                                    10,001  -  25,000  บาท 
                        25,001  -  35,000  บาท                                มากกว่า  35,000  บาทขึ้นไป 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่  2  แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ  จ านวน  25  ข้อ 
 
ค าชี้แจง  :  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เพียงค าตอบเดียว) 

 1    น้อยที่สุด     หมายถึง  ระดับความส าคัญ ในระดับน้อยที่สุด 
 2    น้อย             หมายถึง  ระดับความส าคัญ ในระดับน้อย   
 3    ปานกลาง     หมายถึง  ระดับความส าคัญ ในระดับปานกลาง 
 4    มาก              หมายถึง  ระดับความส าคัญ ในระดับมาก 
 5    มากที่สุด      หมายถึง  ระดับความส าคัญ ในระดับมากที่สุด 

 

การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร 
1. การสนับสนุนให้บุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับการผลิต 
    ในระบบลีนท างานเป็นทีมอย่างต่อเน่ือง 

     

2. องค์การสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายที่ให้ 
    บุคลากรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  

     

3. องค์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงในการด าเนิน 
    กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและ 
    ครบถ้วน  

     

4. องค์การมีการถ่ายทอดข้อมูลระบบลีนสู่บุคลากรใน  
    ช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

     

5. องค์การมีแผนหรือแนวทางการผลิตแบบลีนให้ 
    หน่วยงานในองค์การน าไปใช้ในการปฏิบัติ 

     

6. องค์การสร้างหลักสูตรที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการ 
    ปฏิบัติงาน 

     

7. องค์การสื่อสารถึงนโยบาย “ มุ่งมั่นพัฒนา สินค้ามี 
     คุณภาพ ส่งครบตรงเวลา ลูกค้าพอใจ ” ให้บุคลากร 
     เข้าใจตรงกัน  

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่  2 (ต่อ) 
 

การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
8. องค์การจัดการด้านเอกสารข้อมูลที่ใช้ในการ 
   ฝึกอบรมของระบบการผลิตแบบลีนมีความ เหมาะสม 

     

การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน 
9. องค์การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการจัด 
    กิจกรรมระบบลีน 

     

10. องค์การให้ความส าคัญต่อความสะอาด/การจัดเก็บ 
      และก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะสร้างบรรยากาศที่ดี 

     

11. องค์การจัดสภาพแวดล้อมเน้นความปลอดภัยใน 
      การท างาน 

     

12. อาคาร สถานที่ มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
      ระบบการผลิตแบบลีน 

     

13. องค์การให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศที่ดี 
      ด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
      ในองค์การ 

     

14. องค์การมกีารจัดการด้านพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงคลัง 
      ที่เหมาะสมกับระบบลีน 

     

การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 
15. หัวหน้างานให้โอกาส ส าหรับบุคลากรที่มี 
     ศักยภาพในการท างาน เพื่อน าไปสู่การเลื่อนต าแหน่ง 

     

16. หัวหน้ามีการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ใน 
     กระบวนการท างานในระบบลีน 

     

17. เมื่อมีปัญหาและอุปสรรค หรือท างานผิดพลาด  
      หัวหน้างานพร้อมที่จะให้โอกาสกับบุคลากร โดย  
     ให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไขปัญหา  

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่  2 (ต่อ) 
 

การรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
18. หัวหน้างานส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถ 
      ตามระบบลีน มีความก้าวหน้าในสายงาน 

     

19. หัวหน้างานสามารถสื่อความหมายของระบบลีน 
      ไปสู่ลูกน้องได้อย่างถูกต้อง 

     

20. หัวหน้างานส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะ 
      ในระบบลีน 

     

21. หัวหน้างานมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีสามารถสลับ 
      เปลี่ยนหมุนเวียนการท างานกันได้ 

     

การสนับสนุนด้านทรัพยากร 
22. การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อการพัฒนา 
      ระบบการผลิตแบบลีน 

     

23. ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการท างาน 
      ตามระบบลีนให้มีความทันสมัย 

     

24. องค์การมีการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ 
     จ าเป็นต่อการผลิตระบบลีนอย่างเพียงพอ 

     

25. องค์การมีความสามารถในการสรรหาข้อมูลและ 
     คัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพตามระบบลีนอย่าง 
     เพียงพอ 

     

 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ………………………………………………………………..…….……… 
……………………………………………………………………………………………………….
..……………...………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
…….…..…………………………………………………………………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่  3  แบบสอบถามข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน  จ านวน  20  ข้อ 
 
ค าชี้แจง  :  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน (เพียงค าตอบเดียว) 

 1    น้อยที่สุด     หมายถึง  ระดับความส าคัญ ในระดับน้อยที่สุด 
 2    น้อย             หมายถึง  ระดับความส าคัญ ในระดับน้อย   
 3    ปานกลาง     หมายถึง  ระดับความส าคัญ ในระดับปานกลาง 
 4    มาก              หมายถึง  ระดับความส าคัญ ในระดับมาก 
 5    มากที่สุด      หมายถึง  ระดับความส าคัญ ในระดับมากที่สุด 

 

 
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 

 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 
1. ท่านมีเป้าหมายชัดเจนในการท างาน ตามระบบลีน 

     

2. ท่านเชื่อว่าการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในระบบลีน  
    จะช่วยพัฒนาการท างานของท่านได้ 

     

3. ท่านเชื่อว่าถ้าพนักงานมีความรู้ตามระบบลีน จะช่วย 
    แก้ปัญหาการท างานขององค์การได้ 

     

4. ความส าเร็จของการผลิตแบบลีน เป็นการสร้าง 
    แรงจูงใจให้ตัวท่านเองมีส่วนร่วมเข้ากิจกรรมระบบ 
    ลีนขององค์การ 

     

การเสาะแสวงหาความรู้ 
5. ท่านมักแสวงหาความรู้ระบบการผลิตแบบลีนด้วย 
    ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

     

6. ท่านมักจะเรียนรู้การผลิตตามระบบลีนจากเพื่อน 
    ร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ 

     

7. ท่านมักแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นตามการผลิต 
    ในระบบลีนกับเพื่อนร่วมงาน 

     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



135 

ส่วนที่  3 (ต่อ) 
 

 
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 

 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
8. ท่านมักเรียนรู้การผลิตตามระบบลีนจากแหล่งข้อมูล 
    ต่างๆ ที่องค์การจัดไว้ 

     

9. ท่านมักเรียนรู้ วิธีการใหม่ ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์ 
    ในการท างานของตนเอง 

     

การสร้างองค์ความรู้ 
10. การจัดการความรู้ของท่านอย่างมีระบบ ท าให้ท่านมี 
     ทักษะในกระบวนการคิดและน ามาใช้ในระบบลีน 

     

11. ท่านน าทักษะและประสบการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยง 
      กับการพัฒนาความรู้ตามระบบลีน 

     

12. ท่านน าความรู้ตามระบบลีนที่ได้รับจากองค์การมา 
     พัฒนาศักยภาพตนเองให้ดีขึ้น 

     

การน าความรู้ไปใช้ 
13. ท่านน าความรู้ระบบลีนไปใช้ในการวางแผนการ 
      ปฏิบัติงาน 

     

14. ท่านน าความรูร้ะบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการ 
      ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

     

15. ท่านน าความรูร้ะบบลีนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาใน 
      การปฏิบัติงานของท่าน 

     

16. ท่านน าความรู้ระบบลีนไปใช้ในการท างานร่วมกับ 
      ผู้อ่ืนได้อย่างเป็นระบบ 

     

การทบทวนความรู้ 
17.  ท่านทบทวนกระบวนการผลิตแบบลีน เพื่อปรับ  
      รูปแบบการท างานให้เหมาะสม 

     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่  3 (ต่อ) 
 

 
ศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 

 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

18. ท่านมีการทบทวนความรู้ระบบลีนอย่างต่อเน่ือง      

19. ท่านน าปัญหามาวิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงแนวทาง 
      และกระบวนการท างานตามระบบลีน 

     

20. ท่านน ากระบวนการผลิตแบบลีนมาทบทวนและ 
     ประเมินผลด้วยตนเอง 

     

 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ………………………………………………………………..…….……… 
……………………………………………………………………………………………………….
..……………...………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
…….…..……………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………… 
…….…..……………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
…….…..……………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………… 

…….…..……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………… 
…….…..……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………… 

 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ข 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ     
1. ค่าดัชนีความสอดคล้องตามเน้ือหา 

 2. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.  ค่าดัชนีความสอดคล้องตามเนื้อหาของแบบสอบถาม 
 
แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 

แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ ได้แก่ การสนับสนุน
ข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท างาน การสนับสนุนจากหัวหน้างาน การ
สนับสนุนด้านทรัพยากร ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert 
Rating Scale) ได้ก าหนดค่าคะแนนช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ 
 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
R

 

 
ค่า 

IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

การสนับสนุนขอ้มูลข่าวสาร 
1. การสนับสนุนให้บุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับการผลิต 
    ในระบบลีนท างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 0 2 0.67     ใช้ได้ 

2.องค์การสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่หลากหลายที่ให้ 
    บุคลากรสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

3.องค์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงในการด าเนิน 
   กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและ 
   ครบถ้วน  

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

4. องค์การมีการถ่ายทอดข้อมูลระบบลีนสู่บุคลากรใน  
    ช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

5. องค์การมีแผนหรือแนวทางการผลิตแบบลีนให้ 
    หน่วยงานในองค์การน าไปใช้ในการปฏิบัติ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6. องค์การสร้างหลักสูตรที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับการ 
    ปฏิบัติงาน 

+1 +1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

7. องค์การส่ือสารถึงนโยบาย “ มุ่งมั่นพัฒนา สินค้ามี 
     คุณภาพ ส่งครบตรงเวลา ลูกค้าพอใจ ” ให้บุคลากร 
     เข้าใจตรงกัน  

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8. องค์การจัดการด้านเอกสารข้อมูลที่ใช้ในการฝึก 
     อบรมของระบบการผลิตแบบลีน มีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
R

 

 
ค่า 

IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

การสนับสนุนสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
9. องค์การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการจัด 
    กิจกรรมระบบลีน 

+1 +1 +1 3 1.00 
 

ใช้ได้ 

10. องค์การให้ความส าคัญต่อความสะอาด/การจัดเก็บ 
     และก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะสร้างบรรยากาศที่ดี 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

11. องค์การจัดสภาพแวดล้อมเน้นความปลอดภัยใน 
      การท างาน 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

12. อาคาร สถานที่ มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
     ระบบการผลิตแบบลีน 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

13. องค์การให้ความส าคัญกับการสร้างบรรยากาศที่ดี    
      ด้านการส่ือสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
     ในองค์การ 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

14. องค์การมีการจัดการด้านพื้นที่จัดเก็บสินคา้คงคลังที่ 
     เหมาะสมกับระบบลีน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

การสนับสนุนจากหัวหน้างาน 
15. หัวหน้างานให้โอกาส ส าหรับบุคลากรที่มีศักยภาพ 
     ในการท างาน เพื่อน าไปสู่การเลื่อนต าแหน่ง 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

16. หัวหน้ามีการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ใน 
     กระบวนการท างานในระบบลีน 

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

17. เมื่อมีปัญหาและอุปสรรค หรือท างานผิดพลาด  
      หัวหน้างานพร้อมที่จะให้โอกาสกับบุคลากร โดย  
      ให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไขปัญหา  

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

18. หัวหน้างานส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถ 
      ตามระบบลีน มีความก้าวหน้าในสายงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

19. หัวหน้างานสามารถส่ือความหมายของระบบลีน 
      ไปสู่ลูกน้องได้อย่างถูกต้อง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

20. หัวหน้างานส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะ 
      ในระบบลีน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสอบถามข้อมูลการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
R

 

 
ค่า 

IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

21. หัวหน้างานมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีสามารถ 
      สลับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างานกันได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

การสนับสนุนด้านทรพัยากร 
22. การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อการพัฒนา 
      ระบบการผลิตแบบลีน 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

23. ระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนากระบวนการท างาน 
      ตามระบบลีนให้มีความทันสมัย 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

24. องค์การมีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ 
      จ าเป็นต่อการผลิตระบบลีนอย่างเพียงพอ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

25. องค์การมีความสามารถในการสรรหาข้อมูลและ 
     คัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพตามระบบลีนอย่าง 
     เพียงพอ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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แบบสอบถามข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
แบบสอบถามข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน ได้แก่  การสร้าง

แรงจูงใจในตนเอง การเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ และการ
ทบทวนความรู้  ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating 
Scale) ได้ก าหนดค่าคะแนนช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 

 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ  

R

 

 
ค่า 

IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 
1. ท่านมีเป้าหมายชัดเจนในการท างานตามระบบลีน 

+1 +1 +1 3 1.00 
 

ใช้ได้ 
2. ท่านเช่ือว่าการพฒันาตนเองให้มีความรู้ใน 
    ระบบลีนจะช่วยพัฒนาการท างานของท่าน  
    ได ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

3. ท่านเช่ือว่าถ้าพนักงานมีความรู้ตามระบบลีน  
    จะช่วยแก้ปัญหาการท างานขององค์การได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

4. ความส าเร็จของการผลิตแบบลีน เป็นการ 
    สร้างแรงจูงใจให้ตัวท่านเองมีส่วนร่วมเข้า 
     กิจกรรมระบบลีนขององค์การ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

การเสาะแสวงหาความรู ้
5. ท่านมักแสวงหาความรู้ระบบการผลิตแบบ 
    ลีนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

6. ท่านมักจะเรียนรู้การผลิตตามระบบลีนจาก 
    เพื่อนร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

7. ท่านมักแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นตาม 
    การผลิตในระบบลีนกับเพื่อนร่วมงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

8. ท่านมักเรียนรู้การผลิตตามระบบลีนจาก 
    แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่องค์การจัดไว้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

9. ท่านมักเรียนรู้ วิธีการใหม่ ๆ ที่เกิดจาก 
    ประสบการณ์ในการท างานของตนเอง 

0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

 
 

 

   ส
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แบบสอบถามข้อมูลศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  
R

 

 
ค่า 

IOC 

 
ความหมาย 

1 2 3 

การสร้างองค์ความรู ้
10. การจัดการความรู้ของท่านอย่างมีระบบ ท าให้ท่านมี   
       ทักษะในกระบวนการคิดและน ามาใช้ในระบบลีน 
      ได ้

+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

11. ท่านน าทักษะและประสบการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยง 
       กับการพัฒนาความรู้ตามระบบลีน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

12. ท่านน าความรู้ตามระบบลีนที่ได้รับจากองค์การมา 
       พัฒนาศักยภาพตนเองให้ดีขึ้น 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

การน าความรู้ไปใช ้
13. ท่านน าความรู้ระบบลีนไปใช้ในการวางแผนการ 
       ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

14. ท่านน าความรู้ระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการ 
       ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

15. ท่านน าความรู้ระบบลีนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาใน 
       การปฏิบัติงานของท่าน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

16. ท่านน าความรู้ระบบลีนไปใช้ในการท างานร่วมกับ 
       ผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

การทบทวนความรู ้
17.  ท่านทบทวนกระบวนการผลิตแบบลีน เพื่อปรับ 
        รูปแบบการท างานให้เหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

18. ท่านมีการทบทวนความรู้ระบบลีนอย่าง 
      ต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

19. ท่านน าปัญหามาวิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงแนวทาง 
        และกระบวนการท างานตามระบบลีน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

20. ท่านน ากระบวนการผลิตแบบลีนมา ทบทวนและ 
      ประเมินผลด้วยตนเอง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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2. ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นครอนบาค ของการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
1. 84.233 213.564 .377 .941 
2. 84.500 210.672 .477 .940 
3. 84.700 205.528 .622 .938 
4. 84.600 209.490 .479 .940 
5. 84.300 206.493 .644 .938 
6. 84.566 211.771 .529 .939 
7. 83.866 208.464 .573 .939 
8. 84.433 209.426 .504 .939 
9. 84.566 201.909 .691 .937 

10. 84.333 204.299 .550 .939 
11. 84.133 210.189 .471 .940 
12. 84.333 200.861 .709 .937 
13. 84.600 208.869 .685 .938 
14. 84.966 203.275 .582 .939 
15. 84.566 212.875 .408 .940 
16. 84.433 199.426 .783 .936 
17. 84.467 196.878 .690 .937 
18. 84.400 200.110 .708 .937 
19. 84.433 203.151 .646 .938 
20. 84.533 204.602 .743 .937 
21. 84.333 201.540 .688 .937 
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ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นครอนบาค ของการรับรู้การสนับสนุนระบบลีนจากองค์การ (ต่อ) 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
22. 84.600 207.697 .551 .939 
23. 84.533 202.189 .707 .937 
24. 84.667 203.333 .704 .937 
25. 84.600 206.869 .584 .938 

 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.941 .941 25 
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ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นครอนบาค ของศักยภาพการจัดการความรู้ตามแนวคิดระบบลีน 
 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
1. 67.767 138.116 .649 .952 
2. 67.733 133.513 .753 .950 
3. 68.033 135.206 .710 .951 
4. 67.933 138.616 .597 .953 
5. 68.033 133.275 .774 .950 
6. 68.000 132.483 .813 .950 
7. 67.900 138.093 .672 .952 
8. 67.8333 129.799 .764 .951 
9. 67.6000 140.386 .532 .953 

10. 67.833 144.213 .312 .956 
11. 67.967 139.068 .717 .951 
12. 67.800 132.441 .793 .950 
13. 67.833 134.282 .767 .950 
14. 68.000 138.759 .588 .953 
15. 67.633 133.964 .801 .950 
16. 68.133 132.602 .752 .950 
17. 67.867 136.947 .591 .953 
18. 68.067 134.547 .748 .951 
19. 67.933 135.099 .753 .950 
20. 67.967 134.861 .812 .950 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.954 .953 20 
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