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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟใน
ประเทศไทย” เป็นการวิจัยศึกษาความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาแบบจาลองความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่
เกี่ ยวข้ องกั บประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการอุ ตสาหกรรมฮาร์ ดดิ สก์ ไดร์ ฟในประเทศไทย โดยมี
จุ ดมุ่ งหมายเพื่ อศึ กษาอิ ทพลของปั จจั ยเชิ งเหตุ ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการใน
อุตสาหกรรมฮาร์ ดดิสก์ ไดร์ฟและเสริมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจะ
นาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 8 ส่วน ได้แก่
1) ลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยแสดงผลเป็น ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2) การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝง ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม และตัวชี้วัดโดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3) การเตรียมข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้ องต้น โดยการตรวจสอบลักษณะการแจก
แจงแบบปรกติ ข องข้ อ มู ล (Normality) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)
4) การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural Equation Model)
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data)
5) ผลการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
6) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis)
7) การบูรณาการผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Integration of Quantitative and
Qualitative Research Results)
8) แนวทางการพั ฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิส ก์ไ ดร์ฟใน
ประเทศไทย
ผู้วิจัยกาหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนตัวย่อต่างๆดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้แทนค่าสถิติ
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n

x
S.D.
S.E.
Sk
Ku
2


df
RMSEA
GFI
AGFI
CFI
NFI
RMR
อักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปร
TQM
TLE
PAR
CUS
TRA
PRO
DAT
STR
LEAN
PUL
FLO
TPM

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จานวนกลุ่มตัวอย่าง (Number of Sample)
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าความผิดพลาดมาตรฐาน (Standard Error)
ค่าความเบ้ (Skewness)
ค่าความโด่ง(Kurtosis)
ค่าสถิติไค-สแควร์(Chi-Square)
ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ (Calculated Probability)
Degree of Freedom
Root mean Square Error of Approximation
Goodness of Fit Index
Adjusted Goodness of Fit Index
Comparative Fit Index
Normed Fit index
Root Mean Residual

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation)
การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus)
การให้ความรู้และการฝึกอบรม (Training and Education)
การจัดการกระบวนการผลิต (Process Management)
ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data and Analysis)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
การผลิตแบบดึง (Pull System)
ระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow)
การบารุงรักษาทวีผลที่ทุก คนมีส่วนร่วม (Total Productive
Maintenance)
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AUT
PLA
BP
SAV
QUA
TIM
SAT

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

การบารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
การบารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Business Performance)
ประหยัด (Save)
คุณภาพ (Quality)
เสร็จทันกาหนด (Time)
ความพึงพอใจในการทางาน (Satisfied)

4.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage)
ตารางที่ 4.1.1 ข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (n=486)
ลักษณะทั่วไป
จานวน
1.เพศ
ชาย
329
หญิง
157
2.อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
128
30 – 40 ปี
275
41 – 50 ปี
83
3.ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
382
ปริญญาตรี
98
ปริญญาโท
6
4.ระยะเวลาในการทางานที่บริษัทนี้
ต่ากว่า 1 ปี
93
1 – 5 ปี
101
มากกว่า 5 – 10 ปี
146
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
146
5.ตาแหน่งงาน
ระดับปฏิบัติการ
351
หัวหน้างาน
94
วิศวกร
41
6.ลักษณะความรับผิดชอบ
กระบวนการผลิต
272

ร้อยละ
67.70
32.30
26.60
56.60
17.10
78.60
20.20
1.20
19.10
20.80
30.00
30.00
72.20
19.30
8.40
56.00
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ตารางที่ 4.1.1 ข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) (n=486)
ลักษณะทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
เครื่องมือในการผลิต
23
4.70
ซ่อมบารุง
140
28.80
เครื่องจักรในการผลิต
51
10.50
การวิเคราะห์ข้ อมู ลทั่ วไปของกลุ่มตัวอย่ างที่ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณา จาก
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ พบว่าเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง โดยเป็นเพศชายจานวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 67.70 เพศหญิงจานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ
32.30 ด้านอายุพบว่า อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30 – 40 ปีจานวน 275 คนคิดเป็นร้อยละ56.60รองลงมา
คือต่ากว่า 30 ปี จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 และอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 83 คนคิดเป็น
ร้อยละ 17.10 ด้านระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 78.60
รองลงมาคือระดับปริญญาตรี 98 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 และ ระดับปริญญาโท 6 คน คิดเป็นร้อยละ
1.20 ด้านระยะเวลาที่ทางาน มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป มีจานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 เท่ากันกับ
มากกว่า 5 – 10 ปี มีจานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาคือ 1 – 5 ปี มีจานวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.80 และ ต่ากว่า 1 ปี มีจานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ด้านตาแหน่งงาน ส่วนใหญ่เป็น
ระดับปฏิบัติการ จานวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 72.20 รองลงมาเป็นระดับหัวหน้างาน จานวน 94 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.30 และระดับวิศวกร จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 ด้านลักษณะความรับผิดชอบ
ส่วนใหญ่เป็นกระบวนการผลิต จานวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาเป็นซ่อมบารุง จานวน
140 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 28.80 ส่วนเครื่องจักรในการผลิต จานวน 51 คน คิ ดเป็นร้อยละ 10.50 และ
เครื่องมือในการผลิต จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70
4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝง ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝงโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ตารางที่ 4.2.1 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรแฝง (n = 486)
ตัวแปร
X
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
3.34
ระบบการผลิตแบบลีน(Lean)
3.43
การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM)
3.42
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(BP)
3.44

S.D.
0.61
0.61
0.65
0.67

ค่าระดับ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ลาดับ
4
2
3
1

จากตารางที่ 4.2.1 ตัวแปรแฝง พบว่า ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP) มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X =3.44, S.D.=0.67) รองลงมาคือ ระบบการผลิตแบบลีน(Lean)
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.43, S.D.=0.61) การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.42, S.D.=0.65) และส่วนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(TQM) มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.34, S.D.=0.61) การพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.61 – 0.67 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดงว่าข้อมูลมีการจายตัว
ปานกลาง (บุญชม ศรีสะอาด, 2548, น. 97)
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรอิสระโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตารางที่ 4.2.2 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรอิสระของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
(n = 486)
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM)
S.D.
ค่าระดับ
ลาดับ
X
ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
3.13
0.82 ปานกลาง
7
ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน
3.17
0.72 ปานกลาง
6
ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
3.43
0.79
มาก
3
ด้านการให้ความรู้และฝึกอบรม
3.41
0.80
มาก
4
ด้านการจัดการกระบวนการผลิต
3.35
0.65 ปานกลาง
5
ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์
3.44
0.69
มาก
2
ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
3.46
0.69
มาก
1
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จากตารางที่ 4.2.2 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) พบว่าค่าเฉลี่ยด้านการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X =3.46, S.D.=0.69) รองลงมาคือ ด้านข้อมูลและ
การวิเคราะห์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.44, S.D.=0.69) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.43, S.D.=0.79) ด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.41,
S.D.=0.80) ด้านการจัดการกระบวนการผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.35, S.D.=0.65)
ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.17, S.D.=0.72)และส่วนด้าน
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.13, S.D.=0.82)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.65– 0.82 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
ตารางที่ 4.2.3 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรอิสระของระบบการผลิตแบบลีน(Lean)
(n = 486)
ระบบการผลิตแบบลีน(Lean)
S.D.
ค่าระดับ
ลาดับ
X
ด้านการผลิตแบบดึง
3.40
0.62 ปานกลาง
2
ด้านระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง
3.47
0.68
มาก
1
จากตารางที่ 4.2.3 ระบบการผลิตแบบลีน(Lean) พบว่าค่าเฉลี่ยด้านระบบการไหลอย่าง
ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X =3.47, S.D.=0.68) และส่วนด้านการผลิตแบบดึง มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.40, S.D.=0.62)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.62– 0.68 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
ตารางที่ 4.2.4 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรอิสระของการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
(n = 486)
การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM)
S.D.
ค่าระดับ
ลาดับ
X
ด้านการบารุงรักษาด้วยตนเอง
3.40
0.67 ปานกลาง
2
ด้านการบารุงรักษาตามแผน
3.45
0.74
มาก
1
จากตารางที่ 4.2.4 การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) พบว่าค่าเฉลี่ยด้านด้าน
การบารุงรักษาตามแผน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X =3.45, S.D.=0.74) ส่วนด้านการ
บารุงรักษาด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.40, S.D.=0.67)
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การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.67– 0.74 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรตามโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตารางที่ 4.2.5 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรตามของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(BP) (n = 486)
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(BP)
S.D.
ค่าระดับ
ลาดับ
X
ด้านประหยัด
3.39
0.78 ปานกลาง
4
ด้านคุณภาพ
3.47
0.77
มาก
2
ด้านเสร็จทันกาหนด
3.41
0.74
มาก
3
ด้านความพึงพอใจในการทางาน
3.49
0.75
มาก
1
จากตารางที่ 4.2.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP) พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านด้านความพึง
พอใจในการทางาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X =3.49, S.D.=0.75) รองลงมาเป็น ด้าน
คุณภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.47, S.D.=0.77) ด้านเสร็จทันกาหนด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.41, S.D.=0.74) และส่วนด้านประหยัด มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =3.39, S.D.=0.78)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.74– 0.78 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
4.2.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดโดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตารางที่ 4.2.6 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (n = 486)
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
X S.D. ค่าระดับ ลาดับ
1.หัวหน้าของหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
3.15 0.88 ปานกลาง 2
2.หัวหน้าของหน่วยงานแบ่งปันความสาเร็จที่ได้มาร่วมกับ 3.11 0.87 ปานกลาง 3
ท่านอยู่เสมอ เช่น การให้รางวัล และ คาชมเชย
3.หัวหน้าของหน่วยงานสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ท่าน 3.07 0.85 ปานกลาง 5
เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างความสาเร็จที่องค์กรได้วางไว้
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4.หัวหน้าของหน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการทางาน
และพยายามทางานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
5.หัวหน้าของหน่วยงานเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความ
คิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน

3.21

0.95 ปานกลาง

1

3.10

0.89 ปานกลาง

4

จากตารางที่ 4.2.6 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงพบว่าในประเด็นหัวหน้าของหน่วยงานมีความ
กระตือรือร้นในการทางาน และพยายามทางานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.21, S.D.=0.95) รองลงมาเป็น หัวหน้าของหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ทางานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.15, S.D.=0.88) หัวหน้าของหน่วยงานแบ่งปัน
ความสาเร็จที่ได้มาร่วมกับท่านอยู่เสมอ เช่น การให้รางวัล และ คาชมเชยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =3.11, S.D.=0.87) หัวหน้าของหน่วยงานเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.10, S.D.=0.89) และ
ส่ ว นหั ว หน้ า ของหน่ ว ยงานสร้ า งแรงจู ง ใจและกระตุ้ น ให้ ท่ า นเกิ ด แรงบั น ดาลใจในการสร้ า ง
ความส าเร็จที่ องค์ ก รได้วางไว้ มี ค่ าเฉลี่ย ต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ ใ นระดับปานกลาง ( X =3.07,
S.D.=0.85)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.85– 0.95 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
ตารางที่ 4.2.7 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของการมีส่วนร่วมของพนักงาน (n = 486)
การมีส่วนร่วมของพนักงาน
S.D. ค่าระดับ ลาดับ
X
1.ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน จัดเตรียมความพร้อมและ 3.17 0.76 ปานกลาง 2
สิ่งอานวยความสะดวกในแผนกของท่าน
2.ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ต ามแผน 3.17 0.75 ปานกลาง 2
กระบวนการผลิต เช่น จัดเตรียมพื้นที่เครื่องจักรใหม่
3.ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อให้ 3.18 0.78 ปานกลาง 1
กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
4.ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ 3.18 0.82 ปานกลาง 1
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ของท่าน
5.ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลข้อมูลทางสถิติ เช่น การ 3.13 0.80 ปานกลาง 3
ลดของเสียที่เกิดขึ้น
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จากตารางที่ 4.2.7 การมีส่วนร่วมของพนักงาน พบว่าในประเด็นท่านมีส่วนร่วมในการ
ประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อให้กระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และ ท่านมี
ส่วนร่วมในการติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ของท่านมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันและมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.18, S.D.=0.82 และ X =3.18, S.D.=0.78)
รองลงมาเป็น ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน จัดเตรียมความพร้อมและสิ่งอานวยความสะดวกใน
แผนกของท่ า น และ ท่ า นมี ส่วนร่วมในการปรับปรุงการปฏิบัติตามแผนกระบวนการผลิต เช่น
จัดเตรียมพื้นที่เครื่องจักรใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และมีค่าอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.17, S.D.=0.76
และ X =3.17, S.D.=0.75) และส่วนท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลข้อมูลทางสถิติ เช่น การลด
ของเสียที่เกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.13, S.D.=0.80)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.75– 0.82 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
ตารางที่ 4.2.8 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของการมุ่งเน้นลูกค้า
การมุ่งเน้นลูกค้า
1.องค์ ก รของท่ า นมี ก ระบวนการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ที่
รวดเร็ว และทันสมัย
2.องค์กรของท่านใช้การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา ฮาร์ดดิสก์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
3.องค์กรของท่านมีช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงได้หลายช่องทาง
ทาให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและพึงพอใจ
4.องค์กรของท่านมีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าและ
นามาปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการทางาน
5.องค์ ก รของท่ า นมี ช่ องทางการสร้างความเข้าใจและให้
ข้อมู ลทางด้า นเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้องกั บฮาร์ดดิสก์ ให้แก่
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

(n = 486)
S.D. ค่าระดับ ลาดับ
X
3.39 0.83 ปาน
4
กลาง
3.50 0.89 มาก
1
3.37

0.80

5

0.85

ปาน
กลาง
มาก

3.42
3.48

0.86

มาก

2

3

จากตารางที่ 4.2.8 การมุ่งเน้นลูกค้าพบว่าในประเด็นองค์กรของท่านใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ลูกค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ฮาร์ดดิสก์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.50, S.D.= 0.89) รองลงมาองค์กรของท่านมีช่องทางการสร้างความเข้าใจและให้
ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดดิสก์ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.48, S.D.= 0.86)องค์กรของท่านมีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าและนามาปรับปรุง
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รูปแบบและกระบวนการทางานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.42, S.D.= 0.85) องค์กรของท่านมี
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่รวดเร็ว และทันสมัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.39,
S.D.= 0.83) และส่วนองค์กรของท่านมีช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงได้หลายช่องทาง ทาให้ลูกค้าได้รับ
ความสะดวกและพึ ง พอใจ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( X =3.37,
S.D.=0.80)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.80– 0.89 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
ตารางที่ 4.2.9 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของการให้ความรู้และการฝึกอบรม (n = 486)
การให้ความรู้และการฝึกอบรม
X S.D. ค่าระดับ ลาดับ
1.องค์ ก รของท่ า นให้ก ารสนับ สนุนการพั ฒนาทัก ษะการ 3.41 0.85
มาก
3
ทางาน
2.องค์กรของท่านจัดให้มีพนักงานได้รับการฝึกอบรมจาก 3.44 0.84
มาก
1
ผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กร
3.องค์กรของท่านจัดหาหน่วยงานให้พนักงานฝึกอบรมเพื่อ 3.42 0.87
มาก
2
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร
4.องค์ กรของท่ านมีเครือข่า ยการพัฒนาความรู้และทักษะ 3.40 0.87
มาก
4
ให้กับพนักงานที่หลากหลาย
5.องค์กรของท่านมีการอบรมด้วยวิธีการจาลองสถานการณ์ 3.36 0.83 ปานกลาง 5
ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจในการปฏิบัติงาน
จากตารางที่ 4.2.9 การให้ความรู้และการฝึกอบรมพบว่าในประเด็นองค์กรของท่านจัดให้มี
พนักงานได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X
=3.44, S.D.=0.84) รองลงมาเป็น องค์กรของท่านจัดหาหน่วยงานให้พนักงานฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.42, S.D.=0.87)องค์กรของท่านให้
การสนับสนุนการพัฒนาทักษะการทางานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.41, S.D.=0.85)องค์กร
ของท่านมีเครือข่ายการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับพนักงานที่หลากหลายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.40, S.D.=0.87) และ ส่วนองค์กรของท่านมีการอบรมด้วยวิธีการจาลองสถานการณ์ต่าง
ๆ เพื่ อให้ท่ านมั่นใจในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X
=3.36, S.D.=0.83)
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การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.83– 0.87 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
ตารางที่ 4.2.10 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของการจัดการกระบวนการผลิต
การจัดการกระบวนการผลิต
X S.D.
1.องค์กรของท่านมี จัดการปั จจัยการนาเข้าทั้งในด้านการ 3.28 0.93
วางแผน การดาเนินงาน การตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไข
อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ชัดเจน
2.องค์กรของท่านมีระบบบริหารความเสี่ยงจากความล่าช้า 3.27 0.95
ในการนาเข้าของปัจจัยการผลิต
3.องค์ ก รของท่ า นสร้า งเครือข่ า ยในการจัด การผลิต โดย 3.42 0.68
อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
4.องค์ ก รของท่ า นพั ฒ นารู ป แบบการผลิ ต ที่ ส ามารถลด 3.40 0.66
ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
5.องค์ ก รของท่ า นมี ก ารท าความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน 3.38 0.65
ภายนอกเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่และการนาความรู้ที่ได้รับมา
ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต

(n = 486)
ค่าระดับ ลาดับ
ปานกลาง 4

ปานกลาง

5

มาก

1

ปานกลาง

2

ปานกลาง

3

จากตารางที่ 4.2.10 การจัดการกระบวนการผลิต พบว่าในประเด็นองค์ก รของท่านสร้าง
เครือข่ายในการจัดการผลิต โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.42, S.D.=0.68) รองลงมาเป็น องค์กรของท่านพัฒนารูปแบบการผลิตที่สามารถลด
ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง( X =3.40,
S.D.=0.66)องค์กรของท่านมีการทาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่และ
การนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.38,
S.D.=0.65)องค์ ก รของท่ านมี จัดการปัจจัย การนาเข้าทั้งในด้านการวางแผน การดาเนิน งาน การ
ตรวจสอบ การปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ชัดเจนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (
X =3.28, S.D.=0.93) และส่วนองค์กรของท่านมีระบบบริหารความเสี่ย งจากความล่าช้าในการ
น า เ ข้ า ข อ ง ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด โ ด ย มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง
( X =3.27, S.D.=0.95)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.65– 0.95 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
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ตารางที่ 4.2.11 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลและการวิเคราะห์
X
1.องค์กรของท่านมีระบบการจัดเก็บข้อมูลในการผลิต 3.40
และการทดสอบฮาร์ ด ดิ ส ก์ ที่ มี ค วามทั น สมั ย และ
สามารถเข้าใช้งานได้สะดวก
2.องค์กรของท่านมีระบบป้องกันรักษาข้อมูลสาคัญของ 3.48
การผลิตฮาร์ดดิสก์ ที่เป็นความลับและยากต่อการเข้าถึง
จากบุคคลภายนอก
3.องค์กรของท่านมีการนาข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ในการ 3.43
ปรับปรุงกระบวนการทางานและการผลิตอย่างต่อเนื่อง
4.องค์กรของท่านนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 3.46
เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ไปใช้ในองค์การ
5.องค์ ก รของท่ า นมี ร ะบบข้ อ มู ล ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ 3.45
เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้รวดเร็ว ทันสมัยและถูกต้อง

(n = 486)
S.D. ค่าระดับ ลาดับ
0.73 ปานกลาง 5

0.78

มาก

1

0.73

มาก

4

0.73

มาก

2

0.72

มาก

3

จากตารางที่ 4.2.11 ข้ อ มู ล และการวิเ คราะห์ พ บว่ า ในประเด็ น องค์ ก รของท่ านมีร ะบบ
ป้ อ งกั น รั ก ษาข้ อ มู ล ส าคั ญ ของการผลิ ต ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ที่ เ ป็ น ความลั บ และยากต่ อ การเข้ า ถึ ง จาก
บุคคลภายนอกมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X =3.48, S.D.=0.78) รองลงมาเป็น องค์กรของ
ท่านนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ไปใช้ในองค์การมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.46, S.D.=0.73)องค์กรของท่านมีระบบข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนาไปใช้
ได้รวดเร็ว ทันสมัยและถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.45, S.D.=0.72)องค์กรของท่านมี
การนาข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางานและการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X =3.43, S.D.=0.73) และส่วนองค์กรของท่านมีระบบการจัดเก็บข้อมูลในการ
ผลิตและการทดสอบฮาร์ดดิสก์ ที่มีความทันสมัยและสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.40, S.D.=0.95)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.72– 0.78 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง

89

ตารางที่ 4.2.12 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
X
1.องค์ ก รของท่ า นมี ก ารระดมความคิ ด ในการวิ เ คราะห์ 3.47
ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
2.องค์กรของท่านมีการตรวจสอบ วิเคราะห์แนวโน้มของ 3.44
เทคโนโลยี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการ
ดาเนินงานในอุตสาหกรรมนี้
3.หน่วยงานของท่ านก าหนดเป้ าหมายในการทางานโดย 3.52
ยึดถือเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก
4.ท่ า นหรื อ หน่ ว ยงานของท่ า นมี ส่ ว นในการรั บ ผิ ด ชอบ 3.42
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่จัดทาขึ้น
5.องค์กรของท่านมีการจัดให้มีหน่วยงานในการตรวจสอบ 3.45
และประเมินแผนการจัดการเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กร

(n = 486)
S.D. ค่าระดับ ลาดับ
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มาก
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จากตารางที่ 4.2.12 การจัดการเชิงกลยุ ทธ์ พ บว่า ในประเด็นหน่วยงานของท่านก าหนด
เป้าหมายในการทางานโดยยึดถือเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก(
X =3.52, S.D.=0.81) รองลงมาเป็น องค์กรของท่านมีการระดมความคิดในการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.47, S.D.=0.75)
องค์กรของท่านมีการจัดให้มีหน่วยงานในการตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเพื่อเป็นไปตาม
เป้ า หมายขององค์ ก รมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X =3.45, S.D.=0.75)องค์ ก รของท่ า นมี ก าร
ตรวจสอบ วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานใน
อุตสาหกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.44, S.D.=0.73)และส่วนท่านหรือหน่วยงานของ
ท่านมีส่วนในการรับผิดชอบดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่จัดทาขึ้น มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X =3.42, S.D.=0.74)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.73– 0.81 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
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ตารางที่ 4.2.13 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของการผลิตแบบดึง (n = 486)
การผลิตแบบดึง
X S.D.
1.องค์กรของท่านจะผลิตสินค้าเมื่อได้รับความต้องการจาก 3.40 0.68
กระบวนการก่อนหน้าเท่านั้น
2.องค์การของท่านมีระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่ทาให้มี 3.40 0.66
สินค้าคงเหลือน้อย
3.องค์กรของท่านมีระบบการเบิกจ่ายชิ้นส่วนในการผลิตที่ 3.43 0.69
เพียงพอกับการผลิต
4.องค์ ก รของท่ า นมี ร ะบบการจั ด การผลิ ต โดยควบคุ ม 3.38 0.64
จานวนในการผลิตแต่ละครั้งให้น้อยที่สุด
5.องค์ ก รของท่ า นมี ก ารตรวจสอบระบบการสั่ง ผลิต เพื่ อ 3.41 0.69
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

ค่าระดับ ลาดับ
ปานกลาง 3
ปานกลาง

3

มาก

1

ปานกลาง

4

มาก

2

จากตารางที่ 4.2.13 การผลิตแบบดึง พบว่าในประเด็นองค์กรของท่านมีระบบการเบิกจ่าย
ชิ้นส่วนในการผลิตที่เพียงพอกับการผลิตมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X =3.43, S.D.=0.69)
รองลงมาเป็น องค์ กรของท่านมีการตรวจสอบระบบการสั่งผลิตเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน
กระบวนการผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.41, S.D.=0.69)องค์กรของท่านจะผลิตสินค้าเมื่อ
ได้รับความต้องการจากกระบวนการก่อนหน้าเท่านั้น และองค์การของท่านมีระบบการจัดการสินค้า
คงคลังที่ทาให้มีสินค้าคงเหลือน้อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.40, S.D.=0.68 และ X
=3.40, S.D.=0.66) และส่วนองค์กรของท่านมีระบบการจัดการผลิต โดยควบคุมจานวนในการผลิต
แต่ละครั้งให้น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.38, S.D.=0.74)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.64– 0.69 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
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ตารางที่ 4.2.14 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง (n = 486)
ระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง
X S.D. ค่าระดับ ลาดับ
1.องค์ ก รของท่ า นมี ร ะบบการน าเข้ า ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ 3.43 0.72
มาก
4
เหมาะสมกับเวลาการทางานแต่ละแผนก
2.องค์ ก รของท่ า นมี ร ะบบตรวจสอบและแจ้ ง การน าเข้ า 3.45 0.70
มาก
2
ปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
3.องค์กรของท่านมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้การ 3.44 0.72
มาก
3
นาเข้าปัจจัยการผลิตมีความต่อเนื่อง
4.องค์กรของท่านมีการควบคุมการจัดส่งผลผลิตเพื่อให้ถึง 3.55 0.81
มาก
1
มือลูกค้าได้ตรงเวลา ตรงความต้องการของลูกค้า
จากตารางที่ 4.2.14 ระบบการไหลอย่างต่อเนื่องพบว่าในประเด็นองค์กรของท่านมีระบบ
การนาเข้าปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับเวลาการทางานแต่ละแผนกมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X =3.55, S.D.=0.81) รองลงมาเป็นองค์กรของท่านมีระบบตรวจสอบและแจ้งการ
นาเข้าปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.45, S.D.=0.70)องค์กร
ของท่านมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทาให้การนาเข้าปัจจัยการผลิตมีความต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ มาก ( X =3.44, S.D.=0.72) และส่ วนองค์ ก รของท่ านมี ระบบการน าเข้ าปั จจั ย การผลิ ต ที่
เหมาะสมกับเวลาการทางานแต่ละแผนกมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.43,
S.D.=0.74)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.70– 0.81 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง

92

ตารางที่ 4.2.15 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของการบารุงรักษาด้วยตนเอง
การบารุงรักษาด้วยตนเอง
X S.D.
1.องค์ ก รของท่ า นให้ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการบ ารุ ง รั ก ษา 3.43 0.72
เครื่องจักรแก่ผู้ปฏิบัติงาน
2.องค์ ก รของท่ า นมี ก ารอบรมทั ก ษะการสั ง เกตอาการ 3.40 0.72
ผิดปรกติของเครื่องจักร
3.องค์กรของท่านจัดให้มีการฝึกหัดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือ 3.40 0.72
สถานการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น อาทิ การตรวจเช็คเครื่องจักร
การขันน๊อต ให้แก่พนักงานฝ่ายผลิต
4.องค์ก รของท่ านจัดให้มีพี่ เลี้ยงในการดูแลฝึกอบรมการ 3.38 0.72
ปฏิบัติงานในแผนกเบื้องต้น
5.องค์กรของท่านส่งเสริมให้มีการสับเปลี่ยนรูปแบบการ 3.38 0.74
ปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้การทางานทั้งระบบ

(n = 486)
ค่าระดับ ลาดับ
มาก
1
ปานกลาง

2

ปานกลาง

2

ปานกลาง

3

ปานกลาง

3

จากตารางที่ 4.2.15 การบารุงรักษาด้วยตนเองพบว่าในประเด็นองค์กรของท่านให้ความรู้
เบื้ อ งต้ น ในการบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก รแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด อยู่ ใ นระดั บ มาก
( X =3.43, S.D.=0.72) รองลงมาเป็น องค์กรของท่านมีการอบรมทักษะการสังเกตอาการผิดปรกติ
ของเครื่องจักร และ องค์กรของท่านจัดให้มีการฝึกหัดวิธีการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น อาทิ การตรวจเช็คเครื่องจักร การขันน๊อต ให้แก่พนักงานฝ่ายผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.40, S.D.=0.72)ส่วนองค์กรของท่านจัดให้มีพี่เลี้ยงในการดูแลฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานในแผนกเบื้องต้น และองค์กรของท่านส่งเสริมให้มีการสับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน
เพื่อเรียนรู้การทางานทั้งระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากันและมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปาน
กลาง ( X =3.38, S.D.=0.72 และ X =3.38, S.D.=0.74)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.72– 0.74 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
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ตารางที่ 4.2.16 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของการบารุงรักษาตามแผน
การบารุงรักษาตามแผน
X
1.องค์กรของท่านมีการวางแผนระยะเวลาในการเข้าตรวจ 3.44
เช็ดเครื่องจักร และอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ
2.องค์กรของท่านมีการตรวจเช็คการทางานของเครื่องจักร 3.44
อย่างเป็นระบบ
3.องค์กรของท่านจัดระบบการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรตาม 3.43
ระยะเวลาอย่างเหมาะสม
4.องค์ ก รของท่ า นมี ต รวจสอบและติ ด ตามหลั ง การซ่ อ ม 3.48
บ ารุ ง เพื่ อ ท าให้ เ ครื่ อ งจั ก รส ามารถ ท างานได้ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ

(n = 486)
S.D. ค่าระดับ ลาดับ
0.79
มาก
2
0.78

มาก

2

0.77

มาก

3

0.78

มาก

1

จากตารางที่ 4.2.16 การบารุงรักษาตามแผนพบว่าในประเด็นองค์กรของท่านมีตรวจสอบ
และติดตามหลังการซ่อมบารุงเพื่อทาให้เครื่องจักรสามารถทางานได้เต็มประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X =3.48, S.D.=0.78) รองลงมาองค์กรของท่านมีการวางแผนระยะเวลาใน
การเข้าตรวจเช็ดเครื่องจักร และอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ และ องค์กรของท่านมีการตรวจเช็คการ
ทางานของเครื่องจักรอย่างเป็นระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับมาก ( X =3.44, S.D.=0.79 และ X
=3.44, S.D.=0.78)และส่วนองค์กรของท่านจัดระบบการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรตามระยะเวลา
อย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยต่าสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.43, S.D.=0.77)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.77– 0.79 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
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ตารางที่ 4.2.17 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของด้านประหยัด
ด้านประหยัด
1.องค์กรของท่านสามารถใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างคุ้มค่า
2.องค์กรของท่านมีมาตราการตรวจสอบความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.องค์ กรของท่า นมี จานวนพนัก งานที่เหมาะสมกั บภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย
4.องค์กรของท่านสามารถปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การนาเข้าปัจจัยการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม
5.องค์กรของท่านใช้ทรัพยากรในภาพรวม เช่น เครื่องจักร
อาคารสถานที่ พนักงาน ได้อย่างคุ้มค่า

(n = 486)
X S.D. ค่าระดับ ลาดับ
3.48 0.87
มาก
1
3.37 0.80 ปานกลาง 4
3.32

0.82 ปานกลาง

5

3.39

0.83 ปานกลาง

3

3.40

0.87 ปานกลาง

2

จากตารางที่ 4.2.17 ด้านประหยัดพบว่าในประเด็นองค์กรของท่านสามารถใช้ปัจจัยการผลิต
ได้อย่างคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X =3.48, S.D.=0.87) รองลงมาองค์กรของท่านใช้
ทรัพยากรในภาพรวม เช่น เครื่องจักร อาคารสถานที่ พนักงาน ได้อย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.40, S.D.=0.87)องค์กรของท่านสามารถปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการนาเข้า
ปัจจัยการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.39, S.D.=0.83)องค์กรของ
ท่านมีมาตราการตรวจสอบความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =3.37, S.D.=0.80) และองค์กรของท่านมีจานวนพนักงานที่เหมาะสมกับภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายมีค่าเฉลี่ยต่าสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.32, S.D.=0.82)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.80– 0.87 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
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ตารางที่ 4.2.18 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพ
1.องค์กรของท่านมีกระบวนการผลิตและมาตรฐานการผลิต
ที่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ 7QC
2.องค์กรของท่านได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก
หน่ ว ยงานมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน
3.องค์กรของท่านมีระบบการตรวจสอบคุณภาพฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้
4.องค์กรของท่านมีการตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อน ระหว่าง
และหลั ง การขาย โดยการรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานจาก
องค์กรภายนอกตามที่ลูกต้องต้องการ
5.องค์กรของท่านสามารถผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

(n = 486)
X S.D.
3.42 0.78

ค่าระดับ ลาดับ
มาก
4

3.47

0.78

มาก

3

3.47

0.83

มาก

3

3.50

0.84

มาก

2

3.52

0.84

มาก

1

จากตารางที่ 4.2.18 ด้านคุณภาพพบว่าในประเด็นองค์กรของท่านสามารถผลิตฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ( X =3.52, S.D.=0.84) รองลงมา
องค์กรของท่านมีการตรวจสอบคุณภาพทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย โดยการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจากองค์กรภายนอกตามที่ลูกต้องต้องการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.50, S.D.=0.84)
องค์ ก รของท่ า นได้รับ การรับ รองมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานมาตรฐานที่เกี่ ย วข้องกั บการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และ องค์กรของท่านมีระบบการตรวจสอบคุณภาพฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
อย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.47, S.D.=0.78
และ X =3.47, S.D.=0.83) และองค์กรของท่านมีกระบวนการผลิตและมาตรฐานการผลิตที่เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติของ 7QC มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.42, S.D.=0.82)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.78– 0.84 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
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ตารางที่ 4.2.19 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของด้านเสร็จทันกาหนด
ด้านเสร็จทันกาหนด
X
1.องค์ ก รของท่ า นสามารถจั ด หาปั จ จั ย การผลิ ต ได้ ทั น 3.41
กาหนดเวลากับแผนการผลิต เพื่อให้ทันกับความต้องการ
ของลูกค้า
2.องค์กรของท่านสามารถวางแผนการผลิตสินค้าได้ตรงกับ 3.39
รูปแบบการทางานและระยะเวลาในการทางาน
3.องค์กรของท่านมีมาตรการดาเนินการผลิตที่ไม่เกิดความ 3.35
ซ้าซ้อน ยุ่งยาก สามารถป้องกันความล่าช้าในกระบวนการ
ผลิต
4.องค์กรของท่านสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรง 3.46
ความต้องการของลูกค้า และตรงตามกาหนดเวลา
5.องค์กรสามารถดาเนินการตามแผนการบริหารลูกค้าทั้ง 3.45
ก่อน และหลังการขายได้ตามเวลา

(n = 486)
S.D. ค่าระดับ ลาดับ
0.85
มาก
3

0.80 ปานกลาง

4

0.77 ปานกลาง

5

0.80

มาก

1

0.76

มาก

2

จากตารางที่ 4.2.19 ด้านเสร็จทันกาหนดพบว่าในประเด็นองค์กรของท่านสามารถจัดส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงความต้องการของลูกค้า และตรงตามกาหนดเวลามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.46, S.D.=0.80) รองลงมาเป็น องค์กรสามารถดาเนินการตามแผนการบริหารลูกค้า
ทั้งก่อน และหลังการขายได้ตามเวลามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.45, S.D.=0.76) องค์กรของ
ท่านสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตได้ทันกาหนดเวลากับแผนการผลิต เพื่อให้ทันกับความต้องการของ
ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.41, S.D.=0.85) องค์กรของท่านสามารถวางแผนการผลิต
สินค้าได้ตรงกับรูปแบบการทางานและระยะเวลาในการทางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X
=3.39, S.D.=0.80) องค์กรของท่านมีมาตรการดาเนินการผลิตที่ไม่เกิดความซ้าซ้อน ยุ่งยาก สามารถ
ป้องกันความล่าช้าในกระบวนการผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.35, S.D.=0.77) และ
ส่วน องค์กรของท่านมีมาตรการดาเนินการผลิตที่ไม่เกิดความซ้าซ้อน ยุ่งยาก สามารถป้องกันความ
ล่ า ช้ า ในกระบวนการผลิ ต มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( X =3.35,
S.D.=0.82)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.76– 0.85 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
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ตารางที่ 4.2.20 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวชี้วัดของด้านความพึงพอใจในการทางาน
ด้านความพึงพอใจในการทางาน
X S.D.
1.ท่ า นเต็ม ใจในการพั ฒนาตนเองเพื่ อทาให้ก ระบวนการ 3.51 0.80
ทางานเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กร
2.ท่ า นมี ค วามเต็ ม ใจในการท างานตามระ บบแล ะ 3.48 0.79
กระบวนการผลิตเพื่อให้ลดปริม าณของเสีย และคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้า
3.ท่ านมี ความกระตือรือร้นในการเรีย นรู้ก ารทางาน และ 3.51 0.83
รูปแบบการทางานใหม่อยู่เสมอ
4.ท่านมีความสุขในการทางานที่มีความท้าทายและโอกาส 3.44 0.79
ในการมีส่วนร่วม
5.ท่ า นรู้ สึ ก ประสบความส าเร็ จ ในการท างานเมื่ อ 3.49 0.77
กระบวนการผลิตมีคุณภาพ

(n = 486)
ค่าระดับ ลาดับ
มาก
1
มาก

3

มาก

1

มาก

4

มาก

2

จากตารางที่ 4.2.20 ด้านความพึงพอใจในการทางานพบว่าในประเด็น ท่านเต็มใจในการ
พัฒนาตนเองเพื่อทาให้กระบวนการทางานเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กร และ ท่านมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การทางาน และรูปแบบการทางานใหม่อยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
อยู่ ใ นระดับ มาก ( X =3.51, S.D.=0.80 และ X =3.51, S.D.=0.83) รองลงมาท่า นรู้สึ ก ประสบ
ความส าเร็ จในการท างานเมื่ อ กระบวนการผลิต มีคุ ณภาพมี ค่า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มาก ( X =3.49,
S.D.=0.77)ท่านมีความเต็มใจในการทางานตามระบบและกระบวนการผลิตเพื่อให้ลดปริมาณของ
เสีย และคุณภาพมาตรฐานของสินค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.48, S.D.=0.79) และท่านมี
ความสุขในการทางานที่มีความท้าทายและโอกาสในการมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X =3.44, S.D.=0.82)
การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.77– 0.83 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดง
ว่าข้อมูลมีการจายตัวปานกลาง
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4.3 การเตรียมข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
4.3.1 การตรวจสอบลักษณะการแจงแจงแบบปกติของข้อมูล (Normality)
ตารางที่ 4.3.1 การตรวจสอบลักษณะการแจงแจงแบบปกติของข้อมูล
Min
Max
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1.00
5.00
ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน
1.00
5.00
ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
1.00
5.00
ด้านการให้ความรู้และฝึกอบรม
1.00
5.00
ด้านการจัดการกระบวนการผลิต
1.60
5.00
ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์
1.00
5.00
ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
1.00
5.00
ระบบการผลิตแบบลีน(Lean)
ด้านการผลิตแบบดึง
2.00
5.00
ด้านระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง
1.00
5.00
การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM)
ด้านการบารุงรักษาด้วยตนเอง
2.00
5.00
ด้านการบารุงรักษาตามแผน
1.00
5.00
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(BP)
ด้านประหยัด
2.00
5.00
ด้านคุณภาพ
1.80
5.00
ด้านเสร็จทันกาหนด
2.00
5.00
ด้านความพึงพอใจในการทางาน
2.00
5.00

(n=486)
Sk

Ku

-1.96
-1.66
-1.67
-1.40
0.89
0.63
1.38

-0.95
1.51
1.43
1.74
-1.12
1.65
1.61

1.59
1.62

0.93
1.30

1.94
0.56

0.07
1.87

1.91
1.40
1.57
0.99

-1.33
-1.90
-1.24
-1.97

การวิเคราะห์ ลักษณะการแจกแจงของข้อมูล จากตารางที่ 4.3.1 โดยพิจารณาจากค่าความเบ้
(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบผลดังนี้
การบริหารทั่วทั้งองค์กร (TQM) เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ของข้อมูลโดยพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านภาวะผู้นาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Sk = -1.96) การมุ่งเน้นลูกค้า (Sk = -1.67) การมี
ส่วนร่วมของพนักงาน (Sk = -1.66) และ การให้ความรู้และฝึกอบรม (Sk = -1.40) มีการแจกแจง
แบบเบ้ซ้าย (Negatively skewed distribution) ส่วน การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Sk = 1.38) การจัดการ
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กระบวนการผลิต (Sk = 0.89)และ ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Sk = 0.63) มีการแจกแจงแบบเบ้ขวา
(Positively skewed distribution)และเมื่อพิจารณาค่าความโด่งของข้อมูล โดยพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า การจัดการกระบวนการผลิต (Ku = -1.12) และ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Ku = -0.95) มีการ
แจกแจงแบบโด่งต่า (Platykurtic distribution)ส่วนการให้ความรู้และฝึกอบรม (Ku = 1.74) ข้อมูล
และการวิเคราะห์ (Ku = 1.65) การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Ku = 1.61) การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Ku =
1.51) และ การมุ่งเน้นลูกค้า (Ku = 1.43) มีการแจกแจงแบบโด่งสูง (Leptokurtic distribution)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean) เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ของข้อมูล โดยพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง (Sk = 1.62) และ การผลิตแบบดึง (Sk = 1.59) มีการแจกแจง
แบบเบ้ขวา และเมื่อพิจารณาค่าความโด่งของข้อมูล โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระบบการไหล
อย่างต่อเนื่อง (Ku = 1.30) และ การผลิตแบบดึง (Ku = 0.93) มีการแจกแจงแบบโด่งสูง
การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ของข้อมูล โดย
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบารุงรักษาด้วยตนเอง (Sk = 1.94) และ การบารุงรักษาตามแผน
(Sk = 0.56) มีการแจกแจงแบบเบ้ขวา และเมื่อพิจารณาค่าความโด่งของข้อมูล โดยพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า การบารุงรักษาตามแผน (Ku = 1.87) และ การบารุงรักษาด้วยตนเอง (Ku = 0.07) มีการ
แจกแจงแบบโด่งสูง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP) เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ของข้อมูล โดยพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านประหยัด (Sk = 1.91) เสร็จทันกาหนด (Sk = 1.57) คุณภาพ (Sk = 1.40) และ
ความพึงพอใจในการทางาน (Sk = 0.99) มีการแจกแจงแบบเบ้ขวา และเมื่อพิจารณาค่าความโด่งของ
ข้อมูล โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในการทางาน (Ku = -1.97) คุณภาพ (Ku = 1.90) ประหยัด (Ku = -1.33) และ เสร็จทันกาหนด (Ku = -1.24) มีการแจกแจงแบบโด่งต่า
จากการพิจารณาการแจกแจงความเบ้ของตัวแปรต่างๆ พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง -1.96 ถึง 1.94
ซึ่งมีค่าไม่เกิน ±2 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (Hair & et. al, 2006) และ
จากการพิจารณาค่าความโด่งของตัวแปรต่างๆ พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง -1.97 ถึง 1.87 ซึ่งมีค่าไม่เกิน ±2
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Kline, 2005, p. 50)
4.3.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate Relationship)
ด้วยการค านวณค่า สัมประสิทธิ์ส หสัมพันธ์เพีย ร์สัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) ซึ่งผลจากการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ทาการศึกษาพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกค่าเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกและมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.01 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 0.300 ถึ ง 0.795 โดยตั ว แปรที่ มี ค่ า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธิ์เชิงบวกมากที่สุด ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า กับการจัดการกระบวนการผลิต (r
= 0.795 , p <0.01) สาหรับตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์เชิงบวกน้อยที่สุด ได้แก่ ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง กับการบารุงรักษาด้วยตนเอง (r = 0.300 , p <0.01) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรที่
ทาการศึกษานั้นไม่มีตัวแปรคู่ใดที่มีความสัมพันธ์ กันเกิน 0.85 ดังนั้นจึงถือได้ว่าตัวแปรเหล่านี้ไม่
เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) (Kline, 2005, p. 56) ดังแสดงในตารางที่
4.3.2
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ตารางที่ 4.3.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการศึกษา
(n = 486)
TLE PAR CUS TRA PRO DAT STR PUL FLO AUT PLA
TLE
1
PAR .499**
1
CUS .470** .580**
1
TRA .513** .578** .750**
1
PRO .536** .587** .795** .773**
1
**
**
**
**
**
DAT .435 .499 .690 .722 .715
1
STR .453** .570** .736** .719** .728** .794**
1
PUL .367** .499** .642** .614** .629** .692** .686**
1
FLO .418** .530** .708** .690** .672** .748** .781** .745**
1
AUT .300** .467** .576** .625** .601** .622** .603** .531** .687**
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
PLA .348 .478 .562 .581 .587 .614 .606 .512 .633 .697
1
SAV .369** .486** .710** .657** .622** .627** .651** .604** .697** .582** .570**
QUA .398** .506** .714** .678** .703** .713** .735** .605** .709** .662** .655**
TIM .402** .545** .698** .657** .723** .698** .720** .637** .736** .642** .624**
SAT .357** .517** .648** .589** .657** .652** .668** .575** .641** .581** .563**
หมายเหตุ: **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

SAV

QUA

TIM

SAT

.781**
1
.681** .717**
1
.654** .693** .768**

1

1
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4.4 การวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง
เป็ นการตรวจสอบแบบจาลองที่ไ ด้พั ฒนาขึ้นมาจากทฤษฏีและงานวิจัยต่างๆ กั บข้อมูล เชิง
ประจั ก ษ์ ว่า มี ค วามสอดคล้ องกลมกลื นกั นหรื อไม่ หากพบว่า แบบจาลองยั ง ไม่ มี ความสอดคล้ อ ง
กลมกลืน ผู้วิจัยจะดาเนินการปรับแก้ไขแบบจาลองให้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งการ
วิเ คราะห์ แ บบจ าลองด้ ว ยสมการโครงสร้ า งยั ง ผ่ อ นปรนในเรื่ อ งข้ อ ตกลงเบื้ องต้ น ยอมให้ ค่า ความ
คลาดเคลื่อนมี ความสัม พันธ์กันได้ ดังนั้นจึงสามารถปรับตัวแบบให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ม ากที่ สุด โดยพิจารณาจากค่าดัชนีก ารปรับแก้ (Modification Index) โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมตามแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ทาการศึกษา จากนั้นจึงทาการ
พิจารณาค่า อิทธิพ ลที่ปรากฎในสมการโครงสร้างเพื่ อใช้ใ นการอธิบายความสัมพั นธ์เชิงสาเหตุ ของ
แบบจาลอง โดยมีการกาหนดสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในงานวิจัยดังต่อไปนี้
4.4.1 กาหนดสัญลักษณ์ในโมเดลสมการโครงสร้างนาเสนอ ดังนี้
แทน ตัวแปรแฝง (Latent Variable)
แทนตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable)
แทน เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุและผลโดยตัวแปรที่ปลายลูกศร
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อตัวแปรที่หัวลูกศร
แทน ความสัมพันธ์ของตัวแปร
e
r

แทนค่าความคลาดเคลื่อนตัวชี้วัดตัวแปรอิสระ
แทน ค่าที่แสดงความคลาดเคลื่อน ในการวัดที่เศษเหลือของตัวแปรตาม

การทดสอบความกลมกลืนของแบบจาลองสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
แบบจาลองสมการโครงสร้างสาเร็จรูปดังแสดงในภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจาลองสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย (ก่อนปรับ)
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จากภาพที่ 4.1 การตรวจสอบความกลมกลืน ของแบบจาลองตามสมมุติ ฐานกั บ ข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ พบว่าค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง (Model fit) เช่น 2= 388.398 , df = 84 (  = 0.000) , GFI =
0.901 , AGFI = 0.859 , CFI = 0.952 , NFI = 0.940 และ RMSEA = 0.086 และ และเมื่อพิจารณาค่าดัชนี
ความกลมกลื นเหล่า นี้กั บ เกณฑ์ ที่ บ่งชี้ ว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกั บข้ อมูล เชิงประจัก ษ์ พบว่ า
แบบจาลองตามสมมุติฐานยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพราะว่า ดัชนีวัดความสอดคล้อง
ในกลุ่มไค-สแควร์ ยังคงมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 4.4.1
ตารางที่ 4.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความกลมกลืน
ของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์(ก่อนปรับ)
ลาดับที่
ค่า
เกณฑ์
ค่าที่ได้
ผลการพิจารณา
1
0.05<  <1.00
0.000
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2

2/df

0.00 <2/df  3

4.624

ไม่ผ่านเกณฑ์

3
4
5
6
7

GFI
AGFI
CFI
NFI
RMSEA

0.90 < GFI  1.00
0.90 < GFI  1.00
0.95  CFI  1.00
0.90  NFI  1.00
0.00  RMSEA  0.08

0.901
0.859
0.952
0.940
0.086

ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์

ผู้วิจัยจึงดาเนินการปรับแก้แบบจาลอง โดยการยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กัน
ได้ ซึ่ง การปรับค่า ความสัมพั นธ์ของความคลาดเคลื่อนจะพิจารณาจากค่าดัชนี้การปรับแก้ ที่ได้จาก
โปรแกรมวิเคราะห์สมการโครงสร้างสาเร็จรูปทางสถิติร่วมกั บการพิจารณาถึงความเหมาะสมตาม
แนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษามาแล้ว จนกระทั่งได้แบบจาลองที่มีค่าความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจาลองสมการโครงสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย (หลังปรับ)
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ตารางที่ 4.4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความ
กลมกลืนของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์(หลังปรับ)
ลาดับที่
ค่า
เกณฑ์
ค่าที่ได้
ผลการพิจารณา
1
0.05<  <1.00
0.134
ผ่านเกณฑ์
2
2

2/df

0.00 <2/df  3

1.209

ผ่านเกณฑ์

3
4
5
6
7

GFI
AGFI
CFI
NFI
RMSEA

0.90 < GFI  1.00
0.90 < GFI  1.00
0.95  CFI  1.00
0.90  NFI  1.00
0.00  RMSEA  0.08

0.982
0.962
0.998
0.989
0.021

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

จากตาราง 4.4.2 พบว่าค่าความสอดคล้องระหว่างแบบจาลองสมการโครงสร้างตาม
สมมติฐานหลังการปรับ (Modified Model) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มากขึ้นโดย
พิจารณาได้จากค่าดัชนีความสอดคล้อง 2=68.934 , df = 57 , GFI = 0.982 ,AGFI = 0.962 , CFI =
0.998 , NFI = 0.989 และ RMSEA = 0.021 ซึ่งมีค่าผ่านตามเกณฑ์ทุกค่าและ ค่า   value มีค่า
เท่ากับ 0.134 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่าแบบจาลองตามทฤษฎีมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผู้วิจัย จึง ได้เลือกแบบจาลองโครงสร้างหลังปรับ มาใช้ใ นการแสดงผลการวิเคราะห์ค่ า
สัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path Coefficients) ดังแสดงในตารางที่ 4.4.3
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ตารางที่ 4.4.3 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Diagram) และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path
Coefficients) ของแบบจาลองสมการโครงสร้าง (หลังปรับ) ของตัวแปรการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กร (TQM)
Path Diagram
Path Coefficients
TQM
--- >
TLE
0.51**
TQM
--- >
PAR
0.67**
TQM
--- >
CUS
0.85**
TQM
--- >
TRA
0.83**
TQM
--- >
PRO
0.85**
TQM
--- >
DAT
0.87**
TQM
--- >
STR
0.87**
หมายเหตุ: ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.4.3 จะได้ความสาคัญของตัวแปรสังเกตได้ ของปัจจัย แฝง “การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)” โดยเรียงลาดับจากความสาคัญมากไปน้อยดังนี้ ด้านข้อมูลและการ
วิเคราะห์ (DAT) และ ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ (STR) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากันคือ 0.87,
ด้านการจัดการกระบวนการผลิต (PRO) และด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (CUS) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.85, ด้านการให้ความรู้และฝึกอบรม (TRA) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.83, ด้านการ
มีส่วนร่วมของพนักงาน (PAR) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.67 และ ด้านภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (TLE) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.51 โดยค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางทุกเส้นมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4.4.4 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Diagram) และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path
Coefficients) ของแบบจาลองสมการโครงสร้าง (หลังปรับ) ของตัวแปรการบารุงรักษาทวีผลที่ทุก
คนมีส่วนร่วม (TPM)
Path Diagram
Path Coefficients
TPM --- > AUT
0.85**
TPM --- > PLA
0.82**
หมายเหตุ: ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 4.4.4 จะได้ความสาคัญของตัวแปรสังเกตได้ ของปัจจัยแฝง “การบารุงรักษา
ทวีผลที่ทุ ก คนมี ส่วนร่วม (TPM)” โดยเรียงล าดับจากความส าคัญมากไปน้อยดังนี้ ด้านการ
บารุงรักษาด้วยตนเอง (AUT) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.85 และ ด้านการบารุงรักษาตาม
แผน (PLA) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.82 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4.4.5 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Diagram) และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
(Path Coefficients) ของแบบจาลองสมการโครงสร้าง (หลังปรับ) ของตัวแปรระบบการผลิตแบบ
ลีน (LEAN)
Path Diagram
Path Coefficients
LEAN --- > PUL
0.80**
LEAN --- > FLO
0.92**
หมายเหตุ: ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.4.5 จะได้ความสาคัญของตัวแปรสังเกตได้ ของปัจจัยแฝง “ระบบการผลิต
แบบลีน (LEAN)” โดยเรียงลาดับจากความสาคัญมากไปน้อยดังนี้ ด้านระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง
(FLO) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.92 และ ด้านการผลิตแบบดึง (PUL) มีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.80 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4.4.6 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Diagram) และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
(Path Coefficients) ของแบบจาลองสมการโครงสร้าง (หลังปรับ) ของตัวแปรประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ (BP)
Path Diagram
Path Coefficients
BP --- > SAV
0.79**
BP --- > QUA
0.88**
BP --- > TIM
0.87**
BP --- > SAT
0.79**
หมายเหตุ: ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 4.4.6 จะได้ความสาคัญของตัวแปรสังเกตได้ ของปัจจัยแฝง “ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ (BP)” โดยเรียงลาดับจากความสาคัญมากไปน้อยดังนี้ ด้านคุณภาพ (QUA) มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.88, ด้านเสร็จทันกาหนด (TIM) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.87,
ด้านประหยัด (SAV) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.79 และ ด้านความพึงพอใจในการทางาน
(SAT) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.79 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4.4.7 แสดงผลการวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง (Path Diagram) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ส้ น ทาง
(Path Coefficients) ของแบบจาลองสมการโครงสร้าง (หลังปรับ) ของตัวแปรแฝง
Path Diagram
Path Coefficients
TQM --- > TPM
0.84**
TQM --- > LEAN
0.62**
TPM --- > LEAN
0.35**
TQM --- > BP
0.59**
LEAN --- > BP
0.151
TPM --- > BP
0.26**
หมายเหตุ : ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 1หมายถึง ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
จากตารางที่ 4.4.7 จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝงโดยเรียงลาดับจาก
ความสัมพันธ์มากไปน้อยดังนี้ ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(TQM) กับ การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีค่ามากที่สุด โดยมีค่า 0.84, รองลงมา
คือ ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) กับระบบการผลิตแบบ
ลีน (LEAN) มีค่า เท่ ากั บ 0.62, ค่ าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์ก ร
(TQM) กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP) มีค่าเท่ากับ 0.59, ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่าง
การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) กับระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) มีค่าเท่ากับ 0.35
และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ส้น ทางระหว่ างการบารุง รัก ษาทวีผ ลที่ ทุ ก คนมี ส่ว นร่ว ม (TPM) กั บ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP) มีค่าเท่ากับ 0.26 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(BP) มีค่าเท่ากับ 0.15 แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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4.4.2 อิ ทธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิพ ลทางอ้ อม และอิท ธิพ ลรวมของค่ า สัมประสิท ธิ์เ ส้น ทาง
ระหว่างตัวแปรแฝง
อิท ธิ พ ลรวมเกิ ดจากผลบวกของอิท ธิพ ลทางตรงและอิท ธิพ ลทางอ้อ มโดยจะไม่น าค่ า
สัมประสิทธิ์เส้นทางที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติมาพิจารณาค่าอิทธิพล ซึ่งค่าอิทธิพลรวมคือค่าที่ได้จาก
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างตัวแปรตาม จากตารางที่ 4.4.7 ดังจะได้แสดงการคานวณหาอิทธิพล
รวมของแต่ละตัวแปรแฝง ในตารางที่ 4.4.8
ตารางที่ 4.4.8 การคานวณค่าอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวม
เส้นทาง
ค่าอิทธิพล
การคานวณหาอิทธิพลรวมจาก TQM -- > TPM
อิทธิพลทางตรง
= 0.84
อิทธิพลทางอ้อม
= ไม่มี
อิทธิพลรวม
= 0.84
การคานวณหาอิทธิพลรวมจาก TQM -- > LEAN
อิทธิพลทางตรง
= 0.62
อิทธิพลทางอ้อม TQM -- > TPM-- > LEAN
= (0.84)×(0.35)
อิทธิพลรวม
= 0.62 + 0.29
การคานวณหาอิทธิพลรวมจาก TQM -- > BP
อิทธิพลทางตรง
= 0.59
อิทธิพลทางอ้อม TQM -- > TPM-- > BP
= (0.84)×(0.26)
อิทธิพลทางอ้อม TQM -- > LEAN -- > BP
= (0.62)×( 0.151)
อิทธิพลทางอ้อมTQM-- >TPM--> LEAN-->BP = (0.84)×( 0.35)×( 0.151)
อิทธิพลรวม
= 0.59 + 0.22
การคานวณหาอิทธิพลรวมจาก TPM -- > LEAN
อิทธิพลทางตรง
= 0.35
อิทธิพลทางอ้อม
= ไม่มี
อิทธิพลรวม
= 0.35
การคานวณหาอิทธิพลรวมจาก TPM -- > BP
อิทธิพลทางตรง
= 0.26

= 0.29
= 0.91

=
=
=
=

0.22
0.091
0.041
0.81
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ตารางที่ 4.4.8 การคานวณค่าอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวม (ต่อ)
เส้นทาง
ค่าอิทธิพล
อิทธิพลทางอ้อม TQM -- > LEAN -- > BP
= (0.35)×( 0.151)
= 0.051
อิทธิพลรวม
= 0.26
การคานวณหาอิทธิพลรวมจาก LEAN -- > BP
อิทธิพลทางตรง
= 0.151
อิทธิพลทางอ้อม
= ไม่มี
อิทธิพลรวม
= 0
หมายเหตุ: 1หมายถึง ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยได้แสดงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
ระหว่างตัวแปรแฝง ในตารางที่ 4.4.9
ตารางที่ 4.4.9 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมและค่าสัมประสิทธิ์การทานาย ( R 2 )
ของสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างตัวแปรแฝง
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม R 2
อิทธิพล
TQM
TPM
LEAN
TPM
0.70
DE
0.84**
IE
TE
0.84**
LEAN
0.87
DE
0.62**
0.35**
IE
0.29**
TE
0.91**
0.35**
BP
0.92
DE
0.59**
0.26**
0.151
IE
0.22**
0.051
TE
0.81**
0.26**
หมายเหตุ: DE=อิทธิพลทางตรง (Direct Effect), IE=อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect), TE=
อิทธิพลภาพรวม (Total Effect), 1หมายถึง ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ, **นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง และ
ทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้
การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจากการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.84 โดยการบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กร (TQM) ในแบบจาลองสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี
ส่วนร่วม (TPM) ได้ร้อยละ 70
หมายความว่า หากการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้
การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีค่าเพิ่มขึ้น 0.84 หน่วย โดยสามารถทานายได้ร้อย
ละ 70 โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
TPM = 0.84×TQM
R 2 = 0.70
ระบบการผลิตแบบลีน(LEAN) ได้รับอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมมาจากการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.91 และได้รับอิทธิพลทางตรง
มาจากการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.35โดย
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) และการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ใน
แบบจาลองสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของระบบการผลิตแบบลีน(LEAN)ได้ร้อยละ 87
หมายความว่า หากการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย โดยที่การ
บารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีค่าคงที่ จะทาให้ระบบการผลิตแบบลีน(LEAN) มีค่า
เพิ่มขึ้น 0.91 หน่วย และ หากการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM) มีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย
โดยที่บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มีค่าคงที่ จะทาให้ระบบการผลิตแบบลีน(LEAN) มีค่า
เพิ่มขึ้น 0.35 หน่วย โดยทั้งการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) และ การบารุงรักษาทวีผลที่ทุก
คนมีส่วนร่วม(TPM)สามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ 87 โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
LEAN = 0.91×TQM + 0.35×TPM
R 2 = 0.87
ประสิท ธิภาพการบริหารจัดการ(BP) ได้รับอิทธิพ ลทั้งทางตรงและทางอ้อมมาจากการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.81 และ ได้รับอิทธิพล
ทั้งทางตรงมาจากการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.26 โดยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) และการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม (TPM) ในแบบจาลองสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (BP) ได้ร้อยละ 92
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หมายความว่า หากการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย โดยที่การ
บารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีค่าคงที่ จะทาให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP)
มีค่าเพิ่มขึ้น 0.81 หน่วย และ หากการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีค่าเพิ่มขึ้น 1
หน่วย โดยที่บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มีค่าคงที่ จะทาให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(BP) มีค่าเพิ่มขึ้น 0.26 หน่วย โดยทั้งการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) และ การบารุงรักษา
ทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) สามารถร่วมกันทานายได้ร้อยละ 92 โดยสามารถเขียนเป็นสมการ
ได้ดังนี้
BP = 0.81×TQM + 0.26×TPM
R 2 = 0.92
4.5 การทดสอบสมมติฐาน
จากตารางที่ 4.4.9 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของ
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างตัวแปรแฝง ซึ่งรายละเอียดของการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์เส้นทาง
ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในแต่ละเส้นทางจะนามาตอบสมมติฐานในแต่ละข้อตามลาดับ
ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) มีอิทธิพลทางบวกต่อต่อการ
บารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
การวิ เ คราะห์ จ ากตารางที่ 4.4.9 การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร (TQM) มี อิ ท ธิ พ ล
ทางบวกต่อการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.84 ดังนั้นผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2 (H2) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) มีอิทธิพลทางบวกต่อระบบ
การผลิตแบบลีน (LEAN)
การวิเคราะห์จากตารางที่ 4.4.9 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ(TQM) มีอิทธิพลทางบวก
ต่อระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า สัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.62 ดังนั้นผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 3 (H3) การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN)
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การวิเคราะห์จากตารางที่ 4.4.9 การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีอิทธิพล
ทางบวกต่ อ ระบบการผลิ ต แบบลี น (LEAN) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.35 ดังนั้นผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติ ฐ านที่ 4 (H4) การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร (TQM) มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP)
การวิ เ คราะห์ จ ากตารางที่ 4.4.9 การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร (TQM) มี อิ ท ธิ พ ล
ทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.59 ดังนั้นผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 5 (H5) การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP)
การวิเคราะห์จากตารางที่ 4.4.9การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีอิทธิพล
ทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.26 ดังนั้นผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 6 (H6) ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ (BP)
การวิเคราะห์จากตารางที่ 4.4.9 ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) มีอิทธิพ ลทางบวกต่อ
ประสิท ธิภาพการบริหารจัดการ (BP) อย่ างไม่มีนัย ส าคัญทางสถิติ ดังนั้นผลการวิจัยจึง ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 7 (H7) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ผ่านทางระบบการผลิตแบบ
ลีน (LEAN) มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP)
การวิเคราะห์จากตารางที่ 4.4.9 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ผ่านทางระบบ
การผลิตแบบลีน (LEAN) มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP) อย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นผลการวิจัยจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 8 (H8) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ผ่านทางการบารุงรักษาทวี
ผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP)
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การวิเคราะห์จากตารางที่ 4.4.9การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์ก าร (TQM) ผ่านทางการ
บารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(BP) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค่า สั ม ประสิท ธิ์ เ ส้น ทางเท่ ากั บ 0.81 ดั ง นั้ น
ผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 9 (H9) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ผ่านทางการบารุงรักษาทวี
ผลที่ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม (TPM) และระบบการผลิ ต แบบลี น (LEAN) มี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP)
การวิเคราะห์จากตารางที่ 4.4.9 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ผ่านทางการ
บารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) และระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) มีอิทธิพลทางบวก
ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP) อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นผลการวิจัยจึง ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
กล่าวโดยสรุปแบบจาลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จานวน
6 สมมติ ฐ านจากทั้ ง หมด 9 สมมติ ฐ าน โดยเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง 5 สมมติ ฐ าน คื อ
สมมติฐาน H1, H2, H3, H4 และ H5 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม 1 สมมติฐาน คือ สมมติฐาน
H8 ดังแสดงในตารางที่ 4.5.1
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ตารางที่ 4.5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
H1 การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร(TQM)มี อิ ท ธิ พ ล
ทางบวกต่ อ การบ ารุ ง รั ก ษาทวี ผ ลที่ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม
(TPM)
H2 การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร(TQM) มี อิ ท ธิ พ ล
ทางบวกต่อระบบการผลิตแบบลีน(LEAN)
H3 การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM) มีอิทธิพล
ทางบวกต่อระบบการผลิตแบบลีน(LEAN)
H4 การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร(TQM) มี อิ ท ธิ พ ล
ทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(BP)
H5 การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM) มีอิทธิพล
ทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(BP)
H6 ระบบการผลิ ต แบบลี น (LEAN) มี อิ ท ธิพ ลทางบวกต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(BP)
H7 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ(TQM)ผ่านทางระบบ
กา ร ผลิ ต แ บบ ลี น ( LEAN) มี อิ ท ธิ พ ล ท า ง บว ก ต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(BP)
H8 การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ วทั้ ง องค์ ก าร(TQM)ผ่า นทางการ
บ ารุง รั ก ษาทวี ผลที่ ทุ ก คนมี ส่ว นร่ ว ม(TPM) มี อิ ทธิ พ ล
ทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(BP)
H9 การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ วทั้ ง องค์ ก าร(TQM)ผ่า นทางการ
บ ารุ ง รัก ษาทวีผลที่ ทุ ก คนมีส่ว นร่ว ม(TPM)และระบบ
กา ร ผลิ ต แ บบ ลี น ( LEAN) มี อิ ท ธิ พ ล ท า ง บว ก ต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(BP)

ผลการทดสอบ
ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากการทดสอบสมมติฐานจะได้ว่าปัจจัยระบบการผลิตแบบลีนเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย
อย่างไม่มีนัยสาคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการวิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นของพนักงานอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในตาแหน่งปฏิบัติการ หัวหน้างาน และวิศวกรที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.6 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของพนักงานอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ จาแนก
ตามคุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านตาแหน่งงาน
ในส่วนนี้จะเป็นผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของ
พนักงานของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านตาแหน่งงาน ซึ่งประกอบด้วย ตาแหน่ง
ปฏิบัติการ ตาแหน่งหัวหน้างาน และตาแหน่งวิศวกร โดยพนักงานของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิส ก์
ไดร์ฟตาแหน่งวิศวกรมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสั่งการหัวหน้างานเพื่อให้บุคลากรในตาแหน่ง
หัวหน้างาน เป็นผู้สั่งงานตามแผนงานกับพนักงานตาแหน่งปฏิบัติการต่อไป ผลจากการศึกษาที่ได้
แสดงดังตารางที่ 4.6.1
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ตารางที่ 4.6.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ ความคิดเห็นต่อระบบการ
ผลิตแบบลีน จาแนกตามตาแหน่งงาน
รายการ
SS
df MS
F
sig
1. ด้านการผลิตแบบดึง ระหว่างกลุ่ม
7.81
2
3.91 10.56
0.00*
ภายในกลุ่ม
178.63 483 0.37
รวม
186.44 485
2. ด้านระบบการไหล ระหว่างกลุ่ม
11.34
2
5.67 12.67
0.00*
อย่างต่อเนื่อง
ภายในกลุ่ม
216.06 483 0.45
รวม
227.40 485
ภาพรวม
ระหว่างกลุ่ม
9.50
2
4.75 13.44
0.00*
ภายในกลุ่ม
170.65 483 0.35
รวม
180.14 485
* ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 4.6.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ ความคิดเห็นต่อ
ระบบการผลิตแบบลีน จาแนกตามตาแหน่งงาน ในด้านการผลิตแบบดึง ด้านระบบการไหลอย่าง
ต่อเนื่องและในภาพรวมพบว่ามี ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่ามี
พนักงานซึ่งจาแนกตามตาแหน่งงานอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่มีระดับความคิดเห็นต่อระบบการผลิตแบบลีน
แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงนาค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (Mean Difference) มาทาการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe ปรากฏผลดังตารางที่ 4.6.2
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ตารางที่ 4.6.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ ความคิดเห็นต่อระบบการ
ผลิตแบบลีนในภาพรวมเป็นรายคู่ จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่งงาน
ความแตกต่างของระดับความคิดเห็นตามตาแหน่งงาน
X
ระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
วิศวกร
ระดับปฏิบัติการ 3.35
-0.32*
-0.15
หัวหน้างาน
3.71
0.17
วิศวกร
3.51
* ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 4.6.2 พบว่า พนักงานซึ่งจาแนกตามตาแหน่งงานที่มีระดับความคิดเห็น ต่อระบบ
การผลิตแบบลีนแตกต่างกันคือพนักงานในตาแหน่งหัวหน้างานและวิศวกร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างานมีระดับความคิดเห็นต่อระบบ
การผลิตแบบลีนในภาพรวมต่างกัน ในส่วนของระดับความคิดเห็นต่อระบบการผลิตแบบลีนของ
พนักงานระดับปฏิบัติการและวิศวกร และระดับความคิดเห็นต่อระบบการผลิตแบบลีนของพนักงาน
ระดับวิ ศวกรและหั วหน้างานในภาพร่วมไม่แตกต่างกั น โดยค่าเฉลี่ยของระดั บความคิดเห็นของ
พนักงานในตาแหน่งหัวหน้างานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.71) รองลงมาค่าค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นของพนักงานในตาแหน่งวิศวกร ( X =3.51) และค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของพนักงานใน
ระดับปฏิบัติการมีค่าน้อยที่สุด ( X =3.35)
กล่าวโดยสรุป ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานในตาแหน่งงานในระดับ
ระดับปฏิบัติการ หัวหน้างานและวิศวกร เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายคู่พบว่าระดับความคิดเห็นของ
พนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างานมีความแตกต่างกัน ซึ่งในประเด็นความต่างของระดับ
ความคิ ดเห็นต่อระบบการผลิตแบบลีนที่ไ ด้นี้ มีแนวโน้มที่จะส่งผลถึง ผลการวิเคราะห์ตัวแบบ
สมการโครงสร้างที่แ สดงให้เห็นว่าระบบการผลิตแบบลีนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ผู้วิจัยเห็นควรนาประเด็นดังกล่าว
ไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ต่อไป
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4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semistructured Interviews) ซึ่งประกอบไปด้วย นักวิชาการ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิต
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทยในประเด็นการสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย ปัจจัยการบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การ (TQM) ปัจจัยระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) ปัจจัยการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี
ส่วนร่วม (TPM) และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ผลการศึกษาพบว่า
สภาพปัจจุบันของประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ การบริหาร
จัดการในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะของการผสมผสานกันในด้านของแนวทางการบริหารจัดการที่
เป็ น รู ป แบบใหม่ ๆ และแนวการบริ ห ารจั ด การที่ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์การแข่งขันของเศรษฐกิจ ประเด็นเหล่านี้ส่งผลให้องค์การต้องการ
จัดการในด้านของปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิตเพื่อให้เหมาะสม ดังนั้นจึงมีการนาเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ และสิ่งสาคัญการพัฒนาทักษะต่างๆ ของบุคลากร ซึ่งองค์การได้มีการจัดให้มีการอบรม มีการ
สร้างเสริมแนวทางในการสร้างเครือข่ายต่างๆ และปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว การ
บริหารจัดการภายในองค์การจึงมีการปรับไปอย่างมากมาย มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ในด้าน
ของ บุคคลากร ในด้านของการพัฒนาความรู้ และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งการสร้างการ
มีส่วนร่วมภายในองค์การที่ทาให้เกิดการขับเคลื่อนองค์การไปได้ ในสภาพที่มีการแข่งขัน (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 3 มกราคม 2560) กล่าวว่า “ผู้ใช้งานทั่วไปหันมาใช้งานแท็บเล็ต (Tablet)แทน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) มากขึ้น เนื่องจากความสะดวกในการพกพาและการเปลี่ยนแปลงทาง
ทางความต้องการใช้งานอย่างรวดเร็ว จากการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Client) ไปเป็น
การเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ (Cloud storage)”ประเด็นเหล่านี้ส่งผลให้องค์การต้องการจัดการใน
ด้านของปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิตเพื่อให้เหมาะสม ดังนั้นจึงมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
และสิ่งสาคัญการพัฒนาทักษะต่างๆ ของบุคลากร ซึ่งองค์การได้มีการจัดให้มีการอบรม มีการสร้าง
เสริมแนวทางในการสร้างเครือข่ายต่างๆ และปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2560) กล่าวว่า“การเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล(Client) ไปใช้แบบออนไลน์(Cloud storage)มีผลดีที่ทาให้ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขยายตลาดในส่วน
นี้ได้อีกกว้างอาทิ การบริการแบบครบวงจร และการออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้า ”
การบริหารจัดการภายในองค์การจึงมีการปรับไปอย่างมากมาย มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ใน
ด้านของ บุคคลากร ในด้านของการพัฒนาความรู้ และการสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งการสร้าง
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การมีส่วนร่วมภายในองค์การที่ทาให้เกิดการขับเคลื่อนองค์การไปได้ ในสภาพที่มีการแข่งขันและ
การสร้างสรรค์งานและเพิ่มเติมคุณภาพของสินค้าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
ในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การของ
อุตสาหกรรมฮาร์ดิส ก์ไดร์ฟในประเทศไทยนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัย ที่มีอยู่หลากหลาย
ประการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบการ กระบวนการต่างๆ โดยผู้วิจัย
ได้ ท าการศึ ก ษาในประเด็ น ของปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด กา ร
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ผลการศึกษาในประเด็นที่ประกอบไป
ด้วย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมของพนักงาน การมุ่งเน้นลูกค้า การให้ความรู้และ
ฝึกอบรม การจัดการกระบวนการผลิต ข้อมูลและการวิ เคราะห์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผลการศึกษา
พบว่า
ในประเด็นภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นตรงกันว่าภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าผู้นาเป็นตัวอย่าง
และเป็นผู้กาหนดทิศทางรวมทั้งการที่ผู้นาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและชี้นาเพื่อให้บุคคลากรใน
องค์การสามารถมีแรงผลักดันในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีความตั้งใจในการทางาน ซึ่งผู้นาต้องมี
วิสัยทัศน์ และมีความคิดที่สามารถยอมรับฟังความต้องการและค้นหาแนวทางในการทางานเพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนองค์การ และมีการจัดการรูปแบบที่มีความโดดเด่นเพื่อให้มีความพร้อมในการ
ทางานและเป็นแบบอย่า งให้กับการทางานของผู้ปฏิบัติงาน ต่อไป (การสื่อสารส่วนบุคคล, 3
มกราคม 2560) กล่าวว่า “ผู้นาจะต้องมีการวางแผน จัดรูปแบบวิธีการ การสื่อสาร การจูงใจ เพื่อรวม
พลังความสามารถของบุคคลากรให้สามารถทางานต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หรือเป็นไปตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้ ” แต่การที่จะทาได้นั้น (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2560) กล่าวว่า “ผู้นาต้องมีวิสัยทัศน์ และมีความคิดที่สามารถ
ยอมรับฟังความต้องการและค้นหาแนวทางในการทางานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์การ และมี
การจัดการรูปแบบที่มีความโดดเด่นเพื่อให้มีความพร้อมในการทางานและเป็นแบบอย่างให้กับการ
ทางานของผู้ปฏิบัติงาน ต่อไป” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายบริษัท (การสื่อสารส่วนบุคคล, 24
มกราคม 2560) กล่าวว่า” นโยบายบริษัท มุ่งเน้นให้ผู้นา เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยได้มีการจัด
อบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะผู้นาอย่างสม่าเสมอ อาทิ ภาวะผู้นา 8 ด้าน (Leadership attributes), การ
สร้างศรัทธา อนาคต ระบบและคน (Leadership greatness)” เป็นต้น นอกจากนี้สัมพันธภาพ
ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องก็มีความสาคัญเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าองค์การจะมีเครื่องจักรที่มีคุณภาพดี
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ทันสมัยที่สุด และ พนักงานมีคุณภาพได้รับการอบรมทางด้านเทคนิคมาเป็นอย่างดี แต่อาจทางานได้
ไม่ ดี เนื่ องจากความสัม พั นธ์ระหว่างหัว หน้าและลูก น้อ งไม่ดี ยกตัวอย่ างเช่น ในช่วงที่ผ่านมา
องค์การมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งต่างๆเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการควบรวมกิจการ ทาให้เกิด
ช่องว่างในการบริหารจัดการ หัวหน้าที่มารับหน้าที่ใหม่ยังคงต้องการเวลาในการปรับตัว และเรียนรู้
กับงานที่ต่างไปจากเติม ลูกน้องและหัวหน้าต้องปรับตัวเข้าหากัน โครงการต่างๆที่ได้ทาไว้ บาง
โครงการต้องมีการหยุดชั่วคราว บางโครงการถูกยกเลิก ส่งผลให้ลูกน้องเกิดความสับสนในการ
ทางาน และหัวหน้ายังไม่พร้อมที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆในทันที จาเป็นต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อการ
เรียนรู้ และปรับตัวกับงานใหม่
ในประเด็นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งพนักงานถือเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
หลักในการขับเคลื่อนองค์การ หากผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ มีส่วนร่วมในการทางาน ช่วยกัน
ตรวจสอบการทางาน ย่อมส่งผลทาให้การทางานมีความต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพในการ
ทางานขององค์การต่อไปได้เป็นอย่างดี ผู้ให้ข้อมูลสาคัญสนับสนุนว่าการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ส่ง ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เนื่องจากพนัก งานเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการท างาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ สร้ า งรู ป แบบการท างา นที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการต่างๆ ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ มีส่วนร่วมในการทางาน ช่วยกันตรวจสอบ
การทางาน ย่อมส่งผลทาให้การทางานมีความต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพในการทางานของ
องค์การต่อไปได้เป็นอย่างดี (การสื่อสารส่วนบุคคล, 24 มกราคม 2560) กล่าวว่า ”พนักงานเป็น
กลไกสาคัญในการขับ เคลื่อนกระบวนการทางาน เพื่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ” ซึ่งการมีส่วน
ร่ ว มกั น ของพนั ก งานจะท าให้ เ กิ ด ประสานงานและสร้ า งรู ป แบบการท างานที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2560) กล่าวว่า
“ทางบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ที่มาจากทั้งส่วนของพนักงานและส่วนของบริษัท
เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน แบบล่างขึ้นบน (bottom up) เปิดโอกาสให้พนักงานแสดง
ความคิดเห็น หรือบอกปัญหาในการทางาน” รวมทั้ง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2560)
กล่าวว่า “จัดให้มีกิจกรรม ไคเซน (Kaizen), กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity) และ
ข้อเสนอแนะ (Suggestion) ขึ้นอย่างสม่าเสมอ” ซี่งข้อเสนอแนะ (Suggestion) และไคเซน (Kaizen)
เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นวิธีการที่ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิ ด เห็ นปรั บ ปรุ ง งานที่ ท าอยู่ ช่ ว ยให้ ก ารปฏิบั ติ ง านในส่ ว นต่ างๆมี ก ารพั ฒ นาและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่งผลให้องค์กรสามารถปรับปรุงและทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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นอกจากนั้นยั ง ท าให้พ นัก งานรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งขององค์ก ร เนื่องจากมีส่วนในการแก้ไ ข และ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน เป็นต้น แต่ในช่วงที่องค์การอยู่ในระหว่างการควบรวมกิจการทาให้
บางกิจกรรมได้ถูกระงับไว้ เช่น กิจกรรมข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสาหรับการปรับปรุงงานที่ทาอยู่ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ
(Motivation) ให้กับพนักงาน สร้างให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การระงับกิจกรรม
ประเภทนี้จึงส่งผลให้พนักงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการทางาน
และขาดแรงจูงใจในการทางาน เป็นต้น
ในประเด็นการมุ่งเน้นลูกค้า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ความคิดเห็นว่า การมุ่งเน้นลูกค้ามีส่วน
ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภทให้
ความส าคั ญกั บ ลูก ค้ า ซึ่ง เป็ นผู้บ ริโภคระดับสุ ดท้าย ดังนั้ นในการผลิต สินค้า ขององค์ก ารจึงให้
ความสาคัญของกระบวนการที่สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า เป็นอย่างมาก (การสื่อสารส่วนบุคคล,
24 มกราคม 2560) กล่าวว่า “ปัจจุบันธุรกิจทุกประเภทให้ความสาคัญกับลูกค้า ดังนั้นในการผลิต
สินค้าขององค์การจึงให้ความสาคัญของกระบวนการที่สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า เป็นอย่างมาก
ทั้งในด้านของการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ไม่ทาให้เกิดความล่าช้า และเนื่องจาก
ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความทันสมัย ทางบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ
เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ในทุกช่องทาง” โดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่
คัดเลือกปัจจัยการผลิตถึงคุณภาพของสินค้าที่เป็นผลผลิตสุดท้าย จนถึงผู้บริโภค ซึ่งมี (การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 3 มกราคม 2560) กล่าวว่า “นโยบายหลักคือ ให้ความมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นสาคัญอันดับ
หนึ่ ง เสมอ (Customer first) โดยการรั ก ษามาตรฐานการผลิ ต แบบบูร ณาการ (Continoues
Improvement) ซึ่งถือได้ว่าตัวชี้วัดความสาเร็จหลักขององค์กร” และนอกจากนี้องค์การยังมีการรับ
ฟังความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
อย่างสม่าเสมอ
ในประเด็นการให้ความรู้และฝึกอบรม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ความคิดเห็นว่า การให้ความรู้
และฝึกอบรมส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิต ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็น
องค์การที่มีการใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากมาย มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีความทันสมัย
เข้ ามาใช้ง านอยู่ตลอดเวลา ท าให้องค์ก ารต้องมีก ารเตรีย มความพร้อมในด้านพัฒนาทักษะของ
พนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการทางานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา มีการเชิญวิทยากรทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 11
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มกราคม 2560) กล่าวว่า “การผลิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง ๆ ก็จาเป็นต้องใช้ทักษะที่สูงตามไปด้วย
ซึ่งองค์การได้ให้บุคคลากรมีการอบรมพัฒนาทักษะโดยได้มีการให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับระบบที่ทา
จริง ผ่านการดูแลของผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอนงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ” (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 3 มกราคม 2560) กล่าวว่า “บริษัทมีการสร้างเครือข่ายกับคู่ค้าโดยส่งพนักงาน
อบรบและพั ฒนาทั ก ษะและเทคโนโลยี ใ หม่ เพื่อนามาพั ฒนาการทางานรวมทั้งถ่ายทอดให้กั บ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน” และ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2560) กล่าวว่า
“บริษัทมีการทาแผนงานในการจัดอบรมพนักงานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มีความเข้าใจในงานที่ทา
อย่างถ่องแท้ ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างเสริมขวัญกาลังใจในการทางาน โดยแบ่งเป็น สมรรถนะใน
การทางาน (Competency), ทักษะพื้นฐาน (Fundamental skill) และ ทักษะด้านเทคนิค (Technical
skill)” ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ ก็ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ พ นั ก งานมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ในประเด็นการจัดการกระบวนการผลิต ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นตรงกันว่าการจัดการ
กระบวนการผลิตส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เนื่องจากรูปแบบกระบวนการผลิตที่
องค์การได้นามาใช้เป็นการเน้นที่กระบวนการทางานผ่านเครื่องจักรที่ใช้บุคคลากรในการควบคุม
การทางาน ดังนั้น ทักษะและการบริหารจัดการเพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมการทางานได้
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่องค์การคานึงถึงเป็นอันดับแรก (การสื่อสารส่วนบุคคล, 11
มกราคม 2560) กล่าวว่า “กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพย่อมทาให้สินค้ามีคุณภาพ มีความ
ต่อเนื่อง ไม่เกิดการสูญเสีย ประกอบกับสินค้าที่องค์การผลิตนั้นมีความจาเป็นที่ต้องใช้ความละเอียด
ความระมัดระวังในการควบคุมคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ใช้ในปัจจุบันจึงต้องเน้นในการควบคุม
คุณภาพของสินค้า ทั้งในด้านของโครงสร้างโรงงาน กระบวนการในการประกอบและขั้นตอนการ
ผลิตที่ต้องควบคุมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดความผลิตพลาดใน
กระบวนการผลิต รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆเช่น ข้อเสนอแนะ (Suggestion) ไคเซ็น(Kaizen) และ
วงจรควบคุมคุณภาพ (QCC) เป็นต้น” โดยกระบวนการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพย่อมนาไปสู่ความ
เสียหายของสินค้า สินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่ได้รับรองมาตรฐาน เป็นต้น และทาให้เกิดของเสียใน
ระหว่างการผลิตเป็นจานวนมาก ซึ่งองค์การเน้นในการควบคุมปัจจัยภายในองค์การเป็นอันดับแรก
โดย (การสื่อสารส่วนบุคคล, 24 มกราคม 2560) กล่าวว่า “องค์กรได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
สาหรับการผลิต และมีการจัดการแบบบูรณาการ ตามแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continue
Improvement) อยู่ตลอดเวลา”
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ในประเด็นของข้อมูลและการวิเคราะห์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นตรงกันว่าข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เนื่องจากปัจจุบันองค์การได้มีการจัด
ให้มีหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 24 มกราคม
2560) กล่าวว่า “องค์การมีการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลก็เพื่อ ให้เกิดรูปแบบของการสร้าง
นวัตกรรมในการผลิต รวมทั้งการการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์รูปแบบการทางาน
เพื่อให้เกิดผลดีต่อกระบวนการบริหารจัดการทั้งในด้านของรูปแบบการผลิต การลดขั้นตอนการ
ผลิต การลดปริมาณของเสีย ” มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
แนวทางใหม่ ๆ ร่วมกันโดยการนาข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การมาใช้ในการพัฒนา
องค์การ โดย (การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2560) กล่าวว่า “องค์การมีการวิเคราะห์ขั้นสูง
โดยใช้คลังข้อมูล (Bigdata) และเครื่อมมือในการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ BI (Business Intelligent)
tools และ Data mining tools เป็นต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
และใช้ในการวางแผนเพื่อป้องกันรวมถึงหาสาเหตุของความผลิตพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น ” การใช้
ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้ อมู ลสามารถทาได้หลากหลายวิธีเช่น การใช้วงจรคุณภาพ PDCA
(Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
ดาเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง โดยในการ
บริหารงานหรือการทางานทุกระดับตั้งแต่ระดับเล็กสุดคือ การปฏิบัติงานประจาวันของพนักงาน จึง
ถึงการบริหารงานโดยในองค์การจะมีวงจรคุณภาพอยู่หลายๆวง แต่วงจรคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดของ
องค์กรคือ วงที่มี วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กร ซึ่งในการสร้าง วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และแผนยุทธ์ศาตร์ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้วางไว้ ก็จาเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ ถูกต้อง
และมี ก ารวิเคราะห์ข้ อมู ล ที่ แม่ นย า เพื่ อให้ วิสัย ทัศ น์ และแผนยุ ทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ และหากผลที่ได้ยังไม่ได้ตามเป้าหมายขององค์การก็ใช้ข้อมูลเหล่านั้นใน
การตรวจสอบและแก้ไข รวมถึงการปรับแผนกลยุทธ์ใหม่ เป็นต้น
ในประเด็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เนื่องจากองค์การมีการวิเคราะห์รูปแบบการทางานของ
องค์การในประเด็นที่ได้เปรียบมากกว่าองค์การอื่นๆ หรือในประเด็นที่องค์การต้องได้รับการพัฒนา
โดยได้ มี ก ารระดมความคิ ด ของบุ ค ลากรภายในองค์ ก าร หลากหลายช่ อ งทาง อาทิ การให้
ข้อเสนอแนะผ่านกล่องรับความเห็น หรือการรับเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์ทั้งสภาพภายใน และ
สภาพภายนอกองค์การเพื่อนาไปสู่การกาหนดทิศทางของการบริหารจัดการที่สามารถ เพิ่มศักยภาพ
และลดข้อด้อยขององค์การ การพัฒนาการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร สร้างนวัตกรรม รวมทั้ง

126

การนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ ทาให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า อาทิ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 มกราคม 2560) กล่าวว่า “บริษัทมีนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คือ การใช้ ก๊าซฮีเลียม ซึ่งเป็นก๊าซเฉี่อยและเบากว่าอากาศ มาใส่ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
แทนอากาศ ทาให้ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีเสถียรภาพในการเขียนและอ่านข้อมูล ดีขึ้น อีกทั้งสามารถเพิ่ม
ความจุขึ้นได้อีก 20% และ ประหยัดพลังงานได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแบบทั่วไป
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้อาร์ดดิสก์ไดร์ฟในปริมาณมากๆ อย่างเช่น
เซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแล้ว ยังช่วยลดค่า
ไฟฟ้าได้เป็นอย่างมากอีกด้วย” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทย์ที่ใช้ในการทาการตลาด นอกจากนั้น (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 24 มกราคม 2560) กล่าวว่า “องค์การมีการลงทุนกับ ระบบทดสอบฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟแบบอัตโนมัติแบบใหม่ แทนการใช้แบบเดิม ทาให้สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมในการ
ทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้ดีขึ้น และสามารถทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้ในปริมาณมากๆตลอด 24
ชั่ ว โมง รวมทั้ ง การควบคุ ม อุณ หภูมิ ใ นการทดสอบฮาร์ด ดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ ก็ มี ความแม่ นย าขึ้น ทาให้
สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ดียิ่งขึ้น”
กล่าวโดยสรุป การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ(TQM) จะประสบความสาเร็จและทาให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ ได้นั้นผู้นาขององค์การต้องมี
ความคิดที่สามารถปรับปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการขององค์การภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ต้องมีการค้นหาข้อมูลและนาข้อมูลต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์ ก ร นามาวิเคราะห์ เสริม สร้า งการมีส่วนร่วมของพนัก งาน เสริมการสร้างจิตส านึก ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งบุคลากรภายในองค์การให้
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับ กระบวนการทางาน ทาให้กระบวนการทางานและมีการพัฒนา
และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
2. ปัจจัยระบบการผลิตแบบลีน(LEAN) ผลการศึกษาจะประกอบไปด้วยประเด็น การผลิต
แบบดึง และระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง โดยผลการสัมภาษณ์พบว่า ในประเด็นการผลิตแบบดึง
และระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความเห็นที่สอดคล้องกันในประเด็นของการ
บริหารจัดการที่ต่อเนื่องย่อมส่งผลดีต่อองค์การ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต การผลิตแบบดึง
จะเป็นการนาเข้าของปัจจัยต่างๆ อาทิ วัตถุดิบ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ ความรู้ และทักษะ
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ลดปัญหาการเกิดสินค้าคงคลัง แต่หาก
ปัจจัยนาเข้าติดขัดหรือมีปัญหา ย่อมทาให้กระบวนการต่างๆ ทางานไม่ได้ เช่นเดียวกัน ดังนั้นระบบ
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การไหลอย่างต่อเนื่องจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญ ทาให้ขั้นตอนต่างๆของกระบวนการผลิต
ไม่เกิดการสะสมของชิ้นงาน หรือที่เรียกว่าปัญหาคอขวด กระบวนการผลิต จะสามารถที่ ดาเนิน
ต่อไปอย่างลื่นไหลไม่ติดขัด ระยะเวลาในการผลิตชิ้นงาน เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ (การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 24 มกราคม 2560) กล่าวว่า “ในปัจจุบันทางบริษัทก็ใช้การผลิตแบบดึงและระบบการ
ไหลอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ซึ่งสามารถช่วยในการวางแผนในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายได้มาก แต่ การ
จะท าให้ ประสบความส าเร็จได้นั้นจาเป็นต้องมีการวางแผน และการคาดการณ์ที่แม่นย ามากๆ
ไม่เช่นนั้นอาจจะทาให้ผลิตสินค้าได้ไม่ทันตามความต้องการของลูก ค้า” และ (การสื่อสารส่วน
บุคคล, 24 มกราคม 2560) กล่าวว่า “แต่ละบริษัทก็มีกลยุทธ์ของการผลิตแบบดึงและระบบการไหล
อย่างต่อเนื่องที่ต่างกัน อาทิ บางที่มีสต็อกสินค้าบางส่วนเพื่อให้พร้อมส่งให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้า
ต้ อ งการสิ น ค้ า ด่ ว น รวมถึ ง การผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพราะต้ อ งการใช้ ก าลั ง การผลิ ต อย่ า งเต็ ม ที่
ตลอดเวลา โดยดูที่ปริมาณการสั่งซื้อ และกาลังผลิตสูงสุด หรือ ผลิตตามคาสั่งลูกค้าเท่านั้น โดย
ลูกค้าจะต้องสั่งล่วงหน้า และรอสินค้าตามระยะเวลาที่กาหนดไว้” นอกจากนั้น (การสื่อสารส่วน
บุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2560) กล่าวว่า “การจัดเรียงระบบการทางานในขั้นตอนต่อไปให้อยู่ติดกัน เพื่อ
ทาให้การผลิตไม่ให้เสียเวลาในการเดินทางก็อาจใช้ไม่ได้กับบางงาน อาทิ งานทดสอบฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ ด้วยความร้อน และความเย็น ซึ่งเครื่องทดสอบไม่สามารถวางไว้ใกล้กันได้ เนื่องจากจะเป็น
การสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานแล้ ว ยั ง จะท าให้ เ กิ ด ความคลาดเคลื่ อ นของอุ ณ ภู มิ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอีกด้วย” เป็นต้น
ในประเด็นระดับความคิดเห็นของพนักงานในระดับปฏิบัติการ กับ หัวหน้าและวิศวกร
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ เห็ น ไปในทางเดี ย วกั น ว่ า แนวคิ ด ระบบการผลิ ต แบบลี น ที่ น าเข้ า มาใช้ ใ น
อุต สาหกรรมฮาร์ ดดิ ส ก์ ไ ดร์ฟ ในประเทศไทยนั้น อยู่ ใ นช่ว งระยะเวลาเพี ย ง 2-3 ปีเ ท่า นั้น จะมี
พนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของแนวคิดระบบการ
ผลิตแบบลีน ในปัจจุบันเริ่มมีการวางนโยบายเพื่อส่งเสริม ให้ความรู้ในเรื่องระบบการผลิตแบบลีน
กับพนักงานในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีความเชื่อที่ว่า การใช้แต่เ พียงเครื่องมือสาหรับระบบการผลิต
แบบลีนอย่างเดียวยังคงไม่เพียงพอ จาเป็นต้องรณรงค์ให้พนังงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบ
การผลิตแบบลีนให้เพิ่มมากขึ้น ดังสะท้อนได้จากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
(การสื่อสารส่วนบุคคล, 26 มิถุนายน 2560) กล่าวว่า “การจะนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ให้
ประสบความสาเร็จพนักงานในทุกระดับจาเป็ นต้องมีความรู้ความเข้าใจและต้องลงมือทา สร้าง
ค่านิยมให้เกิดขึ้น จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมองค์การ”
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กล่าวโดยสรุป ระบบการผลิตแบบลีนในประเด็น การผลิตแบบดึงและระบบการไหลอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นกระบวนการที่ในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภทนิยมใช้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์การ
ระบบการผลิตแบบลีน การนาแนวคิดระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ในช่วงระยะเวลาไม่นานและพนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้รับการฝึกอบรมใน
ระยะเริ่มต้น ส่งผลให้เกิดผลกระทบในบางกระบวนการหรือทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดาเนินงานที่ต่างจากการทางานที่เคยทามาอยู่ เนื่องจากพนักงานในระดับปฏิบัติการไม่มีความรู้และ
ยังไม่เข้าใจมองว่าการไม่มีสินค้าคงคลังทาให้กระบวนการจัดส่งสินค้าเกิดปัญหาเมื่อมีความต้องการ
สินค้ามากกว่ากาลังการผลิต ต้องรีบเร่งผลิตสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดส่งผลต่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของระบบการผลิตองค์การ ดังนั้นองค์การต้องปรับปรุงรูปแบบการ
ทางานให้เหมาะสมกับกระบวนการทางานและสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับให้ มี
ความรู้ความเข้าใจและต้องลงมือทาอย่างจริงจัง สร้างค่านิยมแบบลีนให้เกิดขึ้น จนกระทั่งกลายเป็น
วัฒนธรรมขององค์การ
3. ปัจจัยการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM) ผลการศึกษาจะประกอบไปด้วย
ประเด็น การบารุงรักษาด้วยตนเอง และ การบารุงรักษาตามแผน โดยผลการสัมภาษณ์พบว่า ใน
ประเด็นการบารุง รัก ษาด้วยตนเอง และการบารุงรักษาตามแผน ผู้ใ ห้ข้อมูล สาคัญมีความเห็นที่
สอดคล้องกันในประเด็น การบารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรต้องมีการกาหนดแนวทางในการ
ทางานรวมทั้งแผนงานในการทางานไว้อย่างชัดเจน โดยองค์การได้มีการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
คือ กรณีที่ได้มีการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะการทางาน
ให้พนักงานปฏิบัติงานได้มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ อุปกรณ์ เครื่องจักรในการทางานเป็นอย่าง
ดี เพื่ อ ถ้า เกิ ด เหตุก ารณ์ผิดปรกติจะสามารถแก้ ไ ขปัญหาได้อย่ างทันท่วงที โดยได้มีก ารจาลอง
สถานการณ์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา และมีก ารซั ก ซ้อ มเพื่ อให้ เ กิ ดความพร้ อ มในการแก้ ไ ขปั ญ หา
เหล่านั้นได้ด้วยตนเองภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการ
ทางานและกระบวนการผลิต ส่วนในอีกประเด็น หนึ่งเป็นการบารุงรักษาตามแผน ซึ่งองค์กรได้มี
การก าหนดแผนงานในการท างานไว้อ ย่ างชัดเจน มี ก ารทาแผนการปฏิบั ติงานในการเข้า ซ่อ ม
บารุงรักษา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและไม่สะดุดของกระบวนการผลิต โดยมีการจัดแบ่งช่วงเวลา
ในการเข้ า ปฏิบั ติง านซ่อมบ ารุง เพื่อให้เกิ ดความเหมาะสมไม่ ส่งผลกระทบต่อการทางาน โดย
องค์การได้คานึงถึงประเด็นเหล่านี้ จึงได้มีการนาแนวทางของการสร้างการมีส่วนร่วมมาใช้ในการ
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ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 กุมภาพันธ์ 2560) กล่าวว่า “การบารุงรักษา
เครื่องจักรนั้น ในปัจจุบันได้ใช้การบารุงรักษาแบบบูรณาการ กล่าวคือ มีทั้งบารุงรักษาตามแผนและ
บารุง รักษาแบบด้วยตนเอง คือการบารุงรักษาด้วยตนเองจะให้พนักงานในพื้ นที่ มีส่วนร่วมใน
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Accountability) แจ้งปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง รวมถึงมี
การอบรมการดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ และเครื่ องจั ก ร เบื้ อ งต้ น จากฝ่ า ยซ่อ มบ ารุ ง เพื่ อ ให้ส ามารถ
ตรวจเช็คความผิดปรกติเบื้องต้นได้ อาทิ น็อตหลวม เป็นต้น ตามแบบของการบารุงรักษาแบบทวีผล
นอกจากนั้นยังเพิ่มการซ่อมบารุงแบบคาดการณ์ (Predictive maintenance) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากคลังข้อมูล (Big data) ในการทานายโอกาสในการเกิดปัญหาที่ระยะเวลาต่างๆ แล้ว
นามาพิจารณาเพื่อแก้ไขหรือซ่อมบารุงเพิ่มเติม เพื่อให้เครื่องจักรทางานได้อย่างต่อเนื่อง” แต่ (การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 24 มกราคม 2560) กล่าวว่า “การที่พนักงานรู้สึกเป็นเจ้าของนั้น ก็มีทั้งผลดีและ
ผลเสีย โดยผลดีคือ พนักงานไม่กลัวที่จะรายงานเมื่อพบความผิดปรกติที่เกิดขึ้น แต่ผลเสียคือ อาจทา
การซ่อมแซมหรือดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องจักรโดยพลการ โดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในเครื่องจักรนั้นๆ”
กล่า วโดยสรุป การบ ารุง รัก ษาทวีผลที่ทุก คนมีส่วนร่วม นั้นเป็นสิ่งที่องค์ก ารที่ต้องใช้
เทคโนโลยีและเครื่องจักรมีการผลิตที่ซับซ้อนต้องคานึงถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากเกิดความ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรย่อมส่งผลทาให้กระบวนการผลิตมีความล่าช้าหรือเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นมาได้ ดังนั้นการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม จึงต้องมีการจัดเตรียมแผนการฝึก
ทักษะและเตรียมความพร้อมสาหรับการแก้ไ ขปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน และจัดทาแผนการ
ท างานทั้ ง ในระยะสั้น และในระยะยาวเพื่ อ ให้ ส ามารถนาไปก าหนดแผนการทางานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ทาให้กระบวนการผลิตต้องเกิดการหยุดชะงัก ส่งผลทาให้องค์การมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.8 การบูรณาการผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการศึกษาค่าอิทธิพลตัวแปรต้น 3 ตัวแปร คือ ปัจจัย การ
บริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร (TQM) ปั จ จั ย ระบบการผลิ ต แบบลี น (LEAN) และ ปั จ จั ย การ
บารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) กับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM)
และ ปัจจัยการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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โดยที่ปัจจัยระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณเสริมด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพของปัจจัยปัจจัย การบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การ (TQM) ปัจจัยระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) และ ปัจจัยการบารุงรักษาทวีผลที่ทุก
คนมีส่วนร่วม (TPM) กับตัวแปรตาม คือประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟในประเทศไทย นามาใช้ในการอธิบายผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ปัจจัยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจัย
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.34) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.13) ด้านการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.17) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( X =3.43) ด้านการให้ความรู้และฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.41) ด้าน
การจัดการกระบวนการผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.35) ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.44) และ ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =
3.46) สอดคล้องกั บผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลที่มีต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย (BP) ซึ่งมีอิทธิพลทางบวก โดยมีค่าสัมประ
สิ ท ธิ เ ส้ น ทางเท่ า กั บ 0.59 และ ปั จ จั ย การบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร (TQM) ผ่ า นทางการ
บารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(BP) โดยมีค่าสัมประสิทธิเส้นทางเท่ากับ 0.22 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ที่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้แสดงความเห็นว่า หากองค์การได้มีการใช้ข้อมูล
ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ารในการน ามาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางของการท างาน
กระบวนการทางานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทักษะ มีการบริหารจัดการเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมการทางานได้อย่างเหมาะสมต่อเนื่องจาเป็นต้องมีการพั ฒนาความรู้
ทักษะที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของการทางานเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในส่วนของงานที่ทาอยู่ ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
คุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ช่วยให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ส่ งผลให้
องค์กรสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังทาให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์ก ร ประกอบกับ การนาไปปฏิบัติต้องมีผู้นาที่ส ามารถสร้างความเชื่อมั่นและสร้าง
ศรัทธาให้กั บ ผู้ป ฏิบั ติง าน มี วิสัย ทัศน์ มีความคิ ดที่ส ามารถยอมรับฟั งความต้องการและค้นหา
แนวทางในการทางานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์การ และรูปแบบจัดการที่มีความโดดเด่นเพื่อให้
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มีความพร้อมในการทางานและเป็นแบบอย่างให้กับการทางานของผู้ปฏิบัติงาน เต็มใจในการทางาน
รวมทั้งต้องรู้จักคน รู้จักงาน รวมทั้งสามารถบริหารจัดการได้ในสภาพของการเปลี่ย นแปลงของ
อุตสาหกรรมดังกล่าวได้ แต่ในช่วงที่ผ่านมาองค์การมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งต่างๆเป็นอย่างมาก
อันเนื่องมาจากการควบควมกิจการ จึงอาจส่งผลให้ค่าเฉลี่ยนระดับความคิดเห็นของ ภาวะผู้นาการ
เปลี่ย นแปลง และ การมี ส่วนร่วมของพนัก งาน มีค่าต่ากว่าระดับความคิดเห็นในด้านอื่ นๆ อัน
เนื่องมาจากทั้งหัวหน้าและลูกน้องต่างก็ต้องการเวลาในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการทางาน
ที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจรวมหัวหน้าที่ส่วนใหญ่จะมาจากทางด้านวิศวกรรม จึงมักมุ่งเน้นทักษะ
การบริหารงาน ซึ่งอาจขาดทักษะด้านการบริหารคน เช่นทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ ทักษะด้าน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นต้น แต่ทักษะเหล่านี้สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้และ
ฝึกอบรม โดยองค์การมีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง อันจะเห็นได้จากการ
ที่องค์การส่งเสริมให้มีการอบรบ อาทิ ภาวะผู้นา 8 ด้าน (Leadership Attribute) และ การสร้าง
ศรัทธา อนาคต ระบบและคน (Leadership Greatness) เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเป็นอย่างมาก
2. ปัจจัยระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ระบบการผลิต
แบบลีน (Lean) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.43) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการผลิตแบบ
ดึง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.40) และ ด้านระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.47) สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลที่มีต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย (BP) ซึ่งระบบการผลิตแบบลีน
(LEAN) มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP) โดยมีค่าสัมประสิทธิเส้นทาง
เท่ากับ 0.15 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ อธิบายได้ด้วยผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ที่แสดงให้เห็น
ว่ากระบวนการผลิตที่มีความเหมาะสม มีความจาเป็นอย่างมากในการที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อองค์การ เนื่องจากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนและมีหลากหลายขั้นตอนในการ
ผลิต ในการผลิตแบบดึง ซึ่งการนาเข้าของปัจจัยต่างๆ อาทิ วัตถุดิบ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ
ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า จะต้องป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่
เกิดปัญหาคอขวด กระบวนการผลิตจึงจะสามารถที่ดาเนินต่อไปอย่างลื่นไหล ทาให้ระยะเวลาใน
การผลิ ต ชิ้ น งานเป็ น ไปตามที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ แต่ สิ่ ง ที่ ส าคั ญ คื อ ระบบการผลิ ต แบบลี น อาจไม่
เหมาะสมในบางกระบวนการ อาทิ กระบวนการทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟด้วยความร้อนและความ
เย็น ซึ่งเป็นกระบวนการทดสอบที่อยู่ต่อเนื่องกัน แต่ไม่สามารถนาเครื่องทดสอบทั้งสองแบบมาต่อ
ใกล้กันได้ อันเนื่องมาจากทาให้สิ้นเปลืองพลังงาน และยังทาให้อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบมีความ
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คลาดเคลื่อนได้ง่าย หรือส่งผลกระทบให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานที่ต่างจากการ
ทางานที่เคยทามาอยู่ไปมาก พนักงานขาดความคุ้นเคยในการทางานแบบใหม่ทาให้มีโอกาสในการ
ทางานผิดพลาดสูง ซึ่งบางครั้งอาจทาให้องค์การมีกระบวนการผลิตที่ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่สามารถ
รองรับการสถานการณ์บางอย่างที่ฉุกเฉินได้ ดังนั้นองค์การต้องมีการค้นหาข้อมูลและปรับปรุง
รูปแบบการทางานให้เหมาะสมและอีกสาเหตุมาจากการที่บริษัทกาลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่าย
เทคโนโลยี มีการยกเลิกเครื่องจักรเก่า และนาเข้าเครื่องจักรใหม่มาใช้งาน ทาให้การจัดการระบบ
การผลิตแบบลีนยั งมี ความไม่ คล่องตัว จึงควรส่งเสริมให้มีก ารอบรมให้ความรู้กั บพนัก งานทุก
ระดับชั้น ไม่เน้นแค่เฉพาะระดับหัวหน้างาน เนื่องจากแนวคิดระบบการผลิตแบบลีนจะประสบ
ความสาเร็จได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับชั้นในการเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงและกาจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ และอีกประการที่สาคัญ ระบบการผลิตแบบลีน
จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยา เนื่องจากการผลิตแบบดึงนั้นจะทา
การผลิตสินค้าเมื่อมีความต้องการมาจากลูกค้า หากมีกาลังการผลิตมีน้อยจะทาให้ลูกค้าจาเป็นต้อง
รอคอยสินค้านาน ย่อมไม่ส่งผลดีทั้งต่อลูกค้าและต่อองค์กร แต่หากจัดสรรกาลังการผลิตมากเกินไป
ก็จะทาให้องค์การต้องมีต้นทุนในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น ในบางองค์กรจึงเลือกที่จะทาการเก็บ
สต็อกสินค้าบางส่วนเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสินค้าลง และจัดสรรให้สามารถใช้ทรัพยากรและ
เครื่องจักรในการผลิตได้อย่างเต็มกาลังการผลิต ดังนั้นการนาระบบการผลิตแบบลีนมาปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องมีการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ และมีการวิเคราะห์ความต้องการของ
ลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การ
3. ปัจจัยการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า
การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.42) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านการบารุงรักษาด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.40) และ ด้าน
การบารุงรักษาตามแผน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.45) ) สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่า
อิทธิพลที่ มีต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟใน
ประเทศไทย(BP) ซึ่ง ปัจจัยการบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ประสิท ธิภาพการบริหารจัดการ (BP) โดยมีค่าสัมประสิทธิเส้นทางเท่ากั บ 0.26 และปัจจัย การ
บารุงรัก ษาทวีผลที่ทุ กคนมีส่วนร่วม (TPM) ผ่านทางระบบการผลิตแบบลีน (LEAN) มีอิทธิพ ล
ทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (BP) โดยมีค่าสัมประสิทธิเส้นทางเท่ากับ 0.05 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ที่แสดงให้เห็นว่า การ
บารุง รัก ษาตามแผน และ การบ ารุงรัก ษาด้วยตนเอง นั้นมีความจาเป็นอย่ างมากโดยเฉพาะกั บ
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อุตสาหกรรมฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ เทคโนโลยีและเครื่องจักร และการผลิตที่
ซับซ้อน เนื่องจากหากเกิดความความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรย่อมส่งผลทาให้กระบวนการ
ผลิตมีความล่าช้ าหรือเกิ ดความผิดพลาด เพื่อให้กระบวนการผลิตสามารถดาเนินต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก จาเป็นต้องมีการจัดเตรียมแผนการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมทั้งในระยะ
สั้นและในระยะยาว เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการให้
ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการทางาน รวมถึงมีการซักซ้อม
และจาลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น นอกจากนี้
องค์กรยังเน้นไปที่การบารุงรักษาแบบบูรณาการ คือ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในความรู้สึกเป็น
เจ้า ของ (Accountability) ท าให้ พ นัก งานไม่ ก ลั วที่จ ะรายการเมื่อ พบสิ่งผิ ดปรกติ ที่เ กิ ดขึ้ นกั บ
เครื่องมือ หรือเครื่องจักร แต่ความรู้สึกเป็นเจ้าของนั้นก็อาจส่งผลเสียได้เช่นกัน อาทิ พนักงานอาจ
ทาการซ่อมแซมหรือดัดแปลงบางส่วนของเครื่องจักรโดยพลการ ดังนั้นจึงควรจะต้องมีการให้
ความรู้และสร้า งความเข้ าใจ ก าหนดขอบเขตที่ส ามารถทาสิ่งใดได้บ้างให้ชัดเจน ซึ่งเมื่อมีก าร
ประสานงานกันเป็นอย่างดีระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติงานประจาเครื่องจักรและฝ่ายซ่อมบารุง ย่อม
ส่งผลให้การบารุงรักษาเครื่องจักรทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.9 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย
ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มในการประกอบธุ ร กิ จ
(Business Enivronment) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความสลับซับซ้อน สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและมี
ทิศทางที่ไม่แน่นอน การกาหนดเป้าหมายและนาพาองค์การไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารจาเป็นจะต้องมีข้อมูลและมีความเข้าใจในพลวัติที่เกิดขึ้น จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และ แผนกลยุทธ์ต่อไป ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดทิศทางของการดาเนินงานขององค์ก าร ทา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์การคาดหวัง ดังจะได้แสดง ตัวอย่างในการกาหนดกลยุทธ์เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟดังนี้
4.10.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการ
ดาเนินงานขององค์ ก าร โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในสถาณการณ์ปัจจุบัน ที่ความได้เปรีย บและความ
เสี ย เปรี ย บทางธุ ร กิ จ สามารถเกิ ด ขึ้ น และเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว โดยการวิ เ คราะห์
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สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) จะคานึงถึง 4 ด้านด้วยกั นคือ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน
(Weakness) โอกาส (Opportunities) และ ภัยคุกคาม (Threats) โดยเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) บูรณาการร่วมกับผลจาก
การวิเคราะห์ข้ อมู ล เชิ งปริม าณและเชิงคุณภาพ อาทิ ระดับความคิดเห็นของพนัก งานในระดับ
ปฏิบัติการ หัวหน้างาน และวิศวกรที่มีต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค์การ การบารุงรักษาทวีผลที่
ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม และระบบการผลิ ต แบบลี น รวมถึ ง ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานที่ มี ต่ อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดการวางแผนและการวางกลยุทธ์นาไปสู่การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ นาไปสู่การเตรียมความพร้อมในการรองรับต่อแนวโน้มการ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละความต้ องการของลู ก ค้ าในอนาคต ตามมุม มองของผู้ บริ หาร
ระดับสูงขององค์การ ดังแสดงรายละเอียดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. อุตสาหกรรมฮารด์ดดิสก์ไดร์ฟเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นเวลานาน ทาให้บุคคลกร
มีความรู้ความชานาญทางเทคนิคด้านการผลิตเป็นอย่างดี
2. ฮาร์ดิสก์ไดร์ฟที่ผลิตในประเทศไทย มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีจานวนการ
ผลิตมากกว่าร้อยละ 80 ของการผลิตทั่วทั้งโลก
3. ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการคุณภาพ อย่างเป็นระบบ ครอบครุมทั้งวงจรการ
ผลิต อาทิ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM), ระบบการผลิตแบบลีน (Lean) และ ซิกส์ซิกมา
(Six Sigma) เป็นต้น
4. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและวิจัยในเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทาให้
ยังสามารถเพิ่มความจุของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเพิ่มขึ้นได้อีก อาทิ การใช้ก๊าซฮีเลียมในการเพิ่มความจุ
และลดการใช้พลังงาน และระบบการบันทึกข้อมูลที่มีรูปแบบบิต (Bit-pattern media recording)
เป็นต้น
5. ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้เปรียบในเรื่องของราคาต่อหน่วยความจุ อาทิ เมื่อเปรียบเทียบราคา
ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) กับ โซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) ที่หน่วยความจุในการเก็บข้อมูลเท่ากัน
พบว่า ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) ถูกกว่า โซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) มากกว่าร้อยละ 50 เป็นต้น
6. มีการเตรียมพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ไปสู่ผู้ให้บริการ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล (Data center) ตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้า
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7. มีการใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ขั้นสูงโดยใช้ คลังข้อมูล (Big data) โดยใช้ ระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และ การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นต้น
จุดอ่อน (Weakness)
1. ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นอุปกรณ์ที่มีซับซ้อนสูงในกระบวนการผลิต และ จะมีความซับซ้อน
สูงมากขึ้นในอนาคต ตามเทคโนโลยีและขนาดความจุ
2. ใช้แนวคิดและเครื่องมือในการควบคุมการผลิตที่หลากหลาย ทาให้บุคคลากรบางส่วน
ขาดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหรือเครื่องมือในการผลิตเหล่านั้น อาทิ แนวคิดการผลิตแบบลีน
เป็นต้น
3. อุตสาหกรรมฮาร์ดดิส์กไดร์ฟ ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่มีอัตราการผลิตสูง ทาให้มีความ
เสี่ยงสูง อาทิ เครื่องจักรมีปัญหาจนถึงขั้นหยุดการผลิต เป็นต้น
4. บุคคลากรมาจากทางสายวิศวกรรมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ที่เน้นทักษะด้านการบริหารงาน
จึงอาจขาดทักษะบางอย่าง อาทิ การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม เป็นต้น
โอกาส (Opportunities)
1. รั ฐ บาลมี น โยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ การยกเว้ น ภาษี ก ารน าเข้ า
เครื่องจักร ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน
2. รัฐบาลสนับสนุนในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาทา
การวิ จั ย ในด้ า นที่ เ กี่ ย วกั บ ฮาร์ ดิ ส ก์ ไ ดร์ ฟ อาทิ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การข้ อ มู ล สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น
3. คู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาดค่อนข้างยาก อันเนื่องมาจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องลงทุนสูง
และต้องการความรู้และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต
4. ความต้องการใช้ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟสาหรับ เซิร์ฟเวอร์ (Server) เพิ่มขึ้น เนื่องจากความ
ต้องการในการเก็บข้อมูลหรือประมวลผลบนกลุ่มเมฆ (Cloud) มากขึ้น
ภัยคุกคาม (Threats)
1. ค่าแรงงานของประเทศไทยค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น อาทิ ประเทศจีน ซึ่งเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้มีการตัดสินใจลงทุนในประเทศที่มีต้นทุนแรงงานต่า
2. ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และเกือบทั้งหมดเป็นการ
ลงทุนจากต่างประเทศ มีความเสี่ยงต่อการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น
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3. ความต้องการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลดลงเป็นอย่า งมาก อันเป็นผล
เนื่องมาจากการใช้แท็บเล็ต (Tablet) และ สมาร์ทโฟน (Smart phone) แทนคอมพิวเตอร์
4. โดยทั่วไปฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของผู้ผลิตแต่ละรายมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกัน และสามารถนามาใช้แทนกันได้ทันที โดยไม่ต้องทาการดัดแปลงชิ้นส่วนใดๆ ทา
ให้ผู้ซื้อมีค วามสามารถในการต่อรองราคาสินค้ าเป็นอย่ างมาก ส่งผลให้ผู้ผลิตฮาร์ดดิส ก์ ไดร์ฟ
จาเป็นต้องลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
5. ความไม่มั่นคงทางด้านการเมือง ส่งผลต่อความไม่มั่นใจในการลงทุน รวมถึงปัญหาการ
ปิดสนามบิน ทาให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ เป็นต้น
6. ปัญหาภัยธรรมชาติ อาทิ ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ซึ่งสร้างความเสียหายเป็น
อย่างมาก
สรุป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ทาให้เราทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และ ภัยคุกคาม เพื่อช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจถึงสภาพปัจจุบันขององค์การได้อย่างชัดเจน ตลอดจน
สามารถคาดการณ์ และกาหนดวิสัยทัศน์ ของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างถูกต้องและแม่นยา เพื่อฉกฉวยโอกาสหรือเตรียมความพร้อมสาหรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับ
องค์การ
4.10.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ความสาเร็จในการบริหารองค์การนั้นขึ้นอยู่กับผู้นาองค์การที่ต้องมีการคาดการณ์และนาพา
องค์ ก ารไปสู่อนาคตก่ อนผู้อื่น ต้องมีส ายตาที่ ย าวไกลเพื่ อมองอนาคตที่จะมาถึง ในอีก 5-10 ปี
ข้างหน้า ทรรศนะขององค์การที่มีต่ออนาคตนั้นเรียกว่า วิสัยทัศน์ (Vision) โดยอาศัยประสบการณ์
และการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ แล้วจึงนามาสร้าง
เป็นกรอบในการดาเนินงานที่เรียกว่า พันธกิจ (Mission) เพื่อระบุขอบเขตของการทางานที่ต้องการ
ในปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเรียกว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) โดยมีการกาหนด
เป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธ์ศาตร์ ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Goals) ดังจะได้แสดงตัวอย่างการ
กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์ ดังนี้
วิสัยทัศน์

“มุ่งความเป็นเลิศในนวัตกรรมและการดาเนินงานเพื่อช่วยให้เกิดการสร้างมูลค่า”

พันธกิจ

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
2. สร้างนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้
3. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ
เป้าประสงค์ที่ 3 เพือ่ ให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สรุป การก าหนดทิศ ทางขององค์ก ารนั้น ผู้บริหารจะต้องมีส ายตาที่ย าวไกล เพื่ อนาพา
องค์ การไปสู่อนาคตภายใต้วิสัย ทัศน์ แปรเปลี่ย นเป็นพันธกิ จ และนาไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
กาหนดกลยุทธ์ต่อไป
4.10.3 การจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (TOWS Matrix) ของอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
ในการวางแผนการสร้างกลยุทธ์ การจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (TOWS
Matrix) เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในการจัดทากลยุทธ์เพื่อให้เกิดทางเลือกหลายๆทาง
หรือเพื่อมองกันได้หลายๆมุม การจัดทากลยุทธ์ มีโอกาสทาได้ทั้งกลยุทธ์ในเชิงรุก (offence) และ
กลยุทธ์เชิงรับ (defense) ดังจะได้แสดงตัวอย่างของการจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุ ปสรรค
(TOWS Matrix) เพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์ ดังภาพที่ 4.3
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ภายใน
(Internal)

ภายนอก
(External)

โอกาส (Opportunities)
1.รัฐบาลสนับสนุนการลงทุน
2.รัฐบาลสนับสนุนการวิจัย
3.คู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ยาก
4.ฮาร์ดดิสก์สาหรับเซิร์ฟเวอร์
(Server)
ภัยคุกคาม (Threats)
1.ค่าแรงสูง
2.ความเสี่ยงต่อการย้ายฐาน
3.ความต้องการฮาร์ดดิสก์ลดลง
4.ผู้ซื้อมีอานาจในการต่อรองสูง
5.ความไม่มั่นคงทางการเมือง
6.ปัญหาภัยธรรมชาติ

จุดแข็ง (Strength)
1.บุคลากรความชานาญในการผลิต
2.มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
3.มีระบบการผลิตทีด่ ี
4.มีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
5.ได้เปรียบเรื่องราคา
6.มีการเตรียมความพร้อมสาหรับ
การเปลี่ยนแปลง
7.ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลขัน้ สูงใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
S+O (สร้างเสริมศักยภาพ)
1.สร้างนวัตกรรม (S1 + S2 + S3 +
S7 + O1 + O2 + O3)
2.พัฒนาสินค้าและบริการสาหรับ
เซิร์ฟเวอร์ (S4 + S5 + S6 + O2 +
O4)
S+T (สร้างภูมิคุ้มกัน)
1.เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
(S1 + S3 + T1 +T2)
2.เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
(O2 + O3 + O5 + T1 +T2)

จุดอ่อน (Weakness)
1.ฮาร์ดดิสก์มีความซับซ้อนสูง
2.ขาดความเข้าใจในเครื่องมือ
ทางการบริหารจัดการ
3.มีความเสี่ยงสูงในการผลิต
4.ขาดทักษะด้านการบริหารจัดการ

W+O (ปรับปรุงและพัฒนา)
1.พัฒนาทักษะด้านบริหารจัดการ
(W2 + W4 + O2)
2.ปรับปรุงเครื่องจักร (W1 + W3 +
O1)
W+T (แก้วิกฤติ)
1.เพิ่มทักษะด้านเทคนิคให้
พนักงาน (W1 + T1 + T2)

ภาพที่ 4.3 การสร้างกลยุทธ์ จากการจับคู่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (TOWS Matrix)
สรุป จากตัวอย่างการจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (TOWS Matrix) นามาซึ่ง
ตัวอย่ า งการสร้า งกลยุ ท ธ์ โดยมี ทั้ งหมด 4 ด้า นด้ วยกั นคื อ 1)จุดแข็ง (Strength) รวมกั บ โอกาส
(Opportunities) นาไปสู่การสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม และ
พัฒนาสินค้าและบริการสาหรับ เซิร์ฟเวอร์ 2)จุดอ่อน (Weakness) รวมกับโอกาส (Opportunities)
นาไปสู่การสร้างกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาได้แก่พัฒนาทักษะด้านบริหารจัดการและ ปรับปรุง
เครื่องจักร 3)จุดแข็ง (Strength) รวมกับ ภัยคุกคาม (Threats) นาไปสู่การสร้างกลยุทธ์ เพื่ อสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และ เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน และ 4)
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จุดอ่อน (Weakness) รวมกับ ภัยคุกคาม (Threats) นาไปสู่การสร้างกลยุทธ์เพื่อ แก้วิกฤติ ได้แก่ เพิ่ม
ทักษะด้านเทคนิค ให้พนักงาน เป็นต้น แต่การจะนากลยุทธ์ใดมาปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจและ
ประสบการณ์ของผู้บริหารเป็นสาคัญ เนื่องจากจาเป็นต้องพิจารณาว่ากลยุทธ์เหล่านั้นเหมาะสมกับ
สภาพองค์กรหรือไม่ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้กลยุทธ์เหล่านั้นมีความคุ้มค่ากับทรัพยากร
อาทิ เงิน กาลังคน กาลังเครื่องจักร และ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ไปหรือไม่ เป็นต้น
4.10.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Goal) และตัวชี้วัดเป้าประสงค์
(Key Performance Identification)
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ (Strategic Issue) นั้นจะเป็นประเด็นหลักที่องค์การต้องการมุ่งเน้น โดย
มี เ ป้ า ประสงค์ (Goal) คื อสิ่ ง ที่ อ งค์ ก ารต้อ งการจะท าให้ ส าเร็จ โดยมี ตัว ชี้วั ด เป้ าประสงค์ (Key
Performance Identification) เป็นตัวบอกว่าองค์การประสบความสาเร็จตามที่ได้วางไว้หรือไม่ ดังจะ
ได้แสดงตัวอย่างภาพรวมของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ กลยุทธ์ ซึ่ง
กลยุทธ์ต่างๆที่นามาแสดงได้มาจากการวิเคราะห์ TOWS Matrix จากภาพที่ 4.3 แล้วนามาจัดกลุ่มให้
เหมาะสมตามพั นธกิ จที่ ไ ด้ แ สดงไว้ ในตารางที่ 4.8.1 และแสดงตัว อย่ า ง ประเด็น ยุ ทธ์ ศ าสตร์
เป้ า ประสงค์ และกลยุ ท ธ์ โดยก าหนดตั ว อย่ า งเป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด เป้ า ประสงค์ และหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางในการนาไปประยุกต์ใต่อไปดังแสดงในตารางที่ 4.8.2 ดังนี้
ตารางที่ 4.10.1 ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ กลยุทธ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

มุ่งความเป็นเลิศในนวัตกรรมและการดาเนินงานเพื่อช่วยให้เกิดการสร้างมูลค่า
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมด้วยองค์
บริหารจัดการอย่างมี

ความรู้
พัฒนาสินค้าให้มี
สร้างนวัตกรรมเพื่อสนอง
คุณภาพ
ความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้ได้สินค้าที่มี
เพื่อตอบสนองความต้องการ
คุณภาพ
ของลูกค้าด้วยนวัตกรรม
ใหม่ๆ
1.ปรับปรุงเครื่องจักร 1.สร้างนวัตกรรม
2.เพิ่มทักษะด้านเทคนิค 2.พัฒนาสินค้าและบริการ
ของพนักงาน
สาหรับเซิร์ฟเวอร์
3.เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน

ประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.พัฒนาทักษะด้านการ
บริหารจัดการ
2.เพิ่มประสิทธิภาพห่วง
โซ่อุปทาน
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ตารางที่ 4.10.2 ตัวอย่าง ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธ์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
เป้าหมาย
หน่วย
ศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565 นับ
1.1.ร้อยละจานวน
20
40
60
80 100 ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพื่อให้ได้
เครื่องจักรที่ได้รับการ
พัฒนาสินค้าให้ สินค้าที่มี
คุณภาพ
ปรับปรุง
มีคุณภาพ
1.2.ร้อยละจานวน
6
15
40
70
90 ร้อยละ
เครื่องจักรใหม่
1.3.ร้อยละจานวนแผนงาน 10
12
15
17
20 ร้อยละ
ใหม่
1.4.ร้อยละความพึงพอใจ
78
80
81
83
85 ร้อยละ
ของพนักงาน
10
30
50
70 100 ชิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพื่อตอบสนอง 2.1.จานวนนวัตกรรมใหม่
สร้างนวัตกรรม ความต้องการ
เพื่อสนองความ ของลูกค้าด้วย
นวัตกรรม
ต้องการของ
ใหม่ๆ
ลูกค้า

กลยุทธ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่าย
เอ็นจิเนียริ่ง

1.ปรับปรุง
เครื่องจักร
2.เพิ่มทักษะด้าน
เทคนิคของ
ฝ่ายวางแผน
พนักงาน
กลยุทธ์
3.เพิ่มประสิทธิภาพ ฝ่ายบุคคล
ในการทางาน
ฝ่ายบุคคล
1.สร้างนวัตกรรม ฝ่าย
2.พัฒนาสินค้าและ เอ็นจิเนียริ่ง
บริการสาหรับ
เซิร์ฟเวอร์

141
ตารางที่ 4.10.2 ตัวอย่าง ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (ต่อ)
ประเด็นยุทธ์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ศาสตร์
2.2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของลูกค้า
2.3.สินค้าและบริการ
สาหรับเซิร์ฟเวอร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพื่อให้มีระบบ 3.1จานวนบุคคลากรเข้ารับ
การบริหาร
การพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ จัดการที่มี
3.2จานวนข้อเสนอแนะ
ประสิทธิภาพ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.3ร้อยละจานวนเงินที่ต้อง
จ่ายสาหรับวัตถุดิบด้อย
คุณภาพ
3.4ร้อยละความล่าช้าของ
ปัจจัยนาเข้า

เป้าหมาย
หน่วย
2561 2562 2563 2564 2565 นับ
91
92
93
94
95 ร้อยละ
10

10

10

10

20

20

20

20

200

200

200

200

20

19

18

17

10

9

8

7

10

กลยุทธ์

ชิ้น/
บริการ
20 คน
1.พัฒนาทักษะด้าน
การบริหารจัดการ
200 ครั้ง 2.เพิ่มประสิทธิภาพ
ห่วงโซ่อุปทาน
16 ร้อยละ

6

ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ายขาย
ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ฝ่ายบุคคล
ฝ่าย
เอ็นจิเนียริ่ง
ฝ่ายจัดการห่วง
โซ่อุปทาน
ฝ่ายจัดการห่วง
โซ่อุปทาน
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4.10.3 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
แผนปฏิบัติงาน เป็นแผนที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้ เป็นกรอบในการบริหารโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานให้เกิดความสาเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ที่หน่วยงานได้กาหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย โครงการ เป้าหมายโครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัด และ ผู้รับผิดชอบ ดังแสดงตัวอย่างดังนี้
ตารางที่ 4.10.3 ตัวอย่าง แผนปฏิบัติงาน ตามพันธกิจที่ 1 (ประจาปี 2561)
พันธกิจที่ 1 : ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม
1.1ร้อยละจานวน
20
1.โครงการเปลี่ยน
กลยุทธ์ที่ 1 :
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องจักรที่ได้รับการ
ปรับปรุง
(OS)
1.2ร้อยละจานวน
6
2.โครงการซื้อเครื่องทดสอบใหม่
เครื่องจักรใหม่
10
1.โครงการผลิตแบบลีนและการ
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่ม 1.3ร้อยละจานวน
เตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0
ทักษะด้านเทคนิค แผนงานใหม่
ของพนักงาน

เป้าหมายโครงการ
งบประมาณ
จานวนเครื่องจักรที่ได้รับการ 4,000,000
ปรับปรุง 2,000 เครื่อง
จานวนเครื่องจักรที่ซื้อใหม่
3 เครื่อง
พนักงานเข้าอบรม 2 ครั้ง

ผู้รับชอบ
ฝ่ายเอ็นจิ
เนียริ่ง

525,000,000 ฝ่ายวางแผน
กลยุทธ์
500,000 ฝ่ายบุคคล/
เอ็นจิเนียริ่ง

143

ตารางที่ 4.10.3 ตัวอย่าง แผนปฏิบัติงาน ตามพันธกิจที่ 1 (ประจาปี 2561) (ต่อ)
พันธกิจที่ 1 : ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม
2.โครงการจัดการความรู้ด้วย
เทคนิคสู่การปฏิบัติอย่างเข้าใจ
3.โครงการอบรมระบบ
บารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม
1.4ร้อยละความพึง
80
1.โครงการสุดยอดหัวหน้างาน
กลยุทธ์ที่ 3 :
เพิ่มประสิทธิภาพ พอใจของพนักงาน
ในการทางาน
2.โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ทางานด้วยความคิดบวก

เป้าหมายโครงการ
พนักงานเข้าอบรม 2 ครั้ง
พนักงานเข้าอบรม 2 ครั้ง

งบประมาณ ผู้รับชอบ
500,000
ฝ่ายบุคคล/
เอ็นจิเนียริ่ง
500,000
ฝ่ายบุคคล/
ซ่อมบารุง

พนักงานเข้าอบรม 2 ครั้ง

500,000

ฝ่ายบุคคล/
เอ็นจิเนียริ่ง

พนักงานเข้าอบรม 2 ครั้ง

500,000

ฝ่ายบุคคล/
เอ็นจิเนียริ่ง
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ตารางที่ 4.10.4 ตัวอย่าง แผนปฏิบัติงาน ตามพันธกิจที่ 2 (ประจาปี 2561)
พันธกิจที่ 2: สร้างนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างนวัตกรรมเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม
2.1 จานวนนวัตกรรม
10
1.โครงการสร้างโอกาสและ
กลยุทธ์ที่ 1:
ใหม่ (ชิ้น)
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สร้างนวัตกรรม
91
1.โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา 2.2 ร้อยละความพึง
การบริการที่เป็นเลิศ
สินค้าและบริการ พอใจของลูกค้า
สาหรับเซิร์ฟเวอร์
2.3 สินค้าและบริการ
10
2.โครงการจัดการความรู้และ
สาหรับเซิร์ฟเวอร์ที่
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้น (ชิ้น/บริการ)

เป้าหมายโครงการ
ผลงานนวัตกรรม 10 ชิ้น
พนักงานเข้าอบรม 2 ครั้ง

พนักงานเข้าอบรม 2 ครั้ง

งบประมาณ ผู้รับชอบ
10,000,000 ฝ่ายเอ็นจิ
เนียริ่ง
500,000 ฝ่ายบุคคล
/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
500,000 ฝ่ายบุคคล
/พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 4.10.5 ตัวอย่าง แผนปฏิบัติงาน ตามพันธกิจที่ 3 (ประจาปี 2561)
พันธกิจที่ 3 : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม
20
1.โครงการจิตวิทยาการจูงใจ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา 3.1จานวนบุคคลากร
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทักษาด้านบริหาร ที่เข้ารับพัฒนา
ศักยภาพ (คน)
จัดการ
3.2จานวน
200
2.โครงการไคเซ็นเพื่อการ
ข้อเสนอแนะ (ครั้ง)
ปรับปรุงงาน
3.โครงการการสื่อสารเพื่อลด
ความขัดแย้ง
20
1.โครงการบริหารจัดการห่วงโซ่
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่ม 3.3ร้อยละจานวนเงิน
อุปทาน
ประสิทธิภาพห่วง ที่ต้องจ่ายสาหรับ
วัตถุดิบด้อยคุณภาพ
โซ่อุปทาน
3.4ร้อยละความล่าช้า
10
2.โครงการจัดการซัพพลายเชน
ของปัจจัยนาเข้า
ด้วยลีน

เป้าหมายโครงการ
พนักงานเข้าอบรม 5 ครั้ง

งบประมาณ ผู้รับชอบ
500,000 ฝ่ายบุคคล

จานวนงานที่ได้รับการ
ปรับปรุง 200 งาน
พนักงานเข้าอบรม 2 ครั้ง

500,000
500,000

ฝ่ายเอ็นจิ
เนียริ่ง
ฝ่ายบุคคล

พนักงานเข้าอบรม 2 ครั้ง

500,000

ฝ่ายบุคคล

พนักงานเข้าอบรม 2 ครั้ง

500,000

ฝ่ายบุคคล
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ตารางที่ 4.10.6 ตัวอย่าง สรุปงบประมาณตามพันธกิจ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ และกลยุทธ์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์
จานวน จานวน
งบ
กลยุทธ์ โครงการ ประมาณ(บาท)
1.ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 1.พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
3
7
531,500,000
2.สร้างนวัตกรรมด้วยองค์ 2.สร้ า งนวั ต กรรมเพื่ อ สนอง
2
3
11,000,000
ความรู้
ความต้องการของลูกค้า
3.บริ ห ารจั ด การอย่ า งมี 3.พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
2
5
2,500,000
ประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
รวม
7
15
545,000,000
สรุป กลยุทธ์จะเป็นตัวกาหนดของเขตของวัตถุป ระสงค์ในการปฏิบัติงานขององค์การให้
เป็ น ไปตามทิ ศ ทางของ ประเด็ นยุ ท ธ์ ศาสตร์ และพั น ธกิ จ ที่ องค์ ก ารได้ว างไว้ การจะประสบ
ความสาเร็จได้นั้น ผู้บริหารจาเป็นต้องมีการระดมความคิดเพื่อวางแผน และเลือกกลยุทธ์ที่มีความ
เหมาะสมกั บ องค์ ก รตามเป้ า หมายขององค์ ก รและเหมาะสมกั บ ทรัพ ยากรที่ มี อ ยู่ อาทิ เงิ น ทุ น
เครื่องจักร กาลังคน และ วัตถุดิบ เป็นต้น พนักงานทุกระดับจะต้องสามารถรับรู้และเข้าใจได้ใน
เป้าหมายนั้น เพื่อที่เปลี่ยนจากเป้าหมายและทิศทางดังกล่าวให้ไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จตามที่องค์การคาดหวังไว้

