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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาปัจจัยเหตุและผลของการรวมตัวกันของระบบการผลิตแบบลีนและ
ระบบซิกส์ซิกม่าที่ส่งผลกระทบต่อการได้เปรียบเชิงการแข่งขันกันในระดับองค์กรของอุตสาหกรรมการ
ประกอบรถยนต์และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศไทย โดยท�ำการศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยที่มีเหตุ และผลของการรวมระบบลีนซิกส์ซิกม่าของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ภาย
ประเทศไทยและอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายประเทศไทย เพื่อประมวลสาระ สรุปแนวทาง
การรวมระบบลี นซิกส์ซิกม่าที่ส ่ง ผลกระทบต่อ การได้เ ปรียบเชิงการแข่งกันขององค์กรในกลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมการยานยนต์ภายประเทศไทยและศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ภายในประเทศไทย งานวิจยั นีใ้ ช้แนวคิด Lean Six Sigma ในการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้วธิ พี ลวัต
ของระบบจําลองสถานการณ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกระบวนการให้บริการ จากงานวิจัยในครั้งนี้ปัจจัย
ด้านการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน โดยภาพรวมความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก ( x = 3.82, S .D. = 0.68)
ซึ่งสามารถแจกแจงรายละเอียดแต่ละด้าน ฯลฯ
ปัจจัยที่จับต้องได้ โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก ( x = 3.71, S .D. = 0.65) พิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.71, S .D. = 0.65) รองลงมาคือ
ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ( x = 3.68, S .D. = 0.75) และด้านการผูกขาดตามกฎหมาย ( x = 3.62, S .D.
= 0.78) และปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก ( x = 3.79, S .D. = 0.63)
พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ที ม งาน มี ค ่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( x = 3.89, S .D. = 0.74) รองลงมาคื อ
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ตราสินค้า ( x = 3.89, S .D. = 0.69) เน้นถึงลูกค้า ( x = 3.81, S .D. = 0.78) กระบวนการธุรกิจ
( x= 3.79, S .D. = 0.75) วัฒนธรรมขององค์กร ( x = 3.74, S .D. = 0.82) ความเป็นผู้น�ำ ( x = 3.74, S .D.
= 0.74) และความรู้และทักษะโดยปริยาย ( x = 3.68, S .D. = 0.73) ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: ลีน, ซิก ซิ๊กม่า, การได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ABSTRACT
Hence, the purpose of this study is to study the causes and effects of the integration of
lean manufacturing and the Six Sigma systems that effect to the competitive advantage at the
enterprise level of the automotive assembly industrial. Manufacturing of automotive parts in
Thailand. The effect of causal factors was investigated. Effects of Lean Six Sigma Integration of
Automotive Industry Firms in Thailand and Automotive Parts Manufacturing Industry in Thailand.
To process Summary of the Lean Six Sigma integration approach that affects the competitiveness
of organizations in the automotive industry in Thailand and study the relationship structure of
automotive industry in Thailand. This research utilizes Lean Six Sigma concepts to improve the
process by dynamically simulating the situation system to study the behavior of the service process.
The purpose of this research is to investigate the causes and effects of the combination of lean
and six sigma systems that affect the competitive advantage of the automotive parts industry in
Thailand. Swimming the factors that create the competitive advantage. Overall, the importance
is at a high level ( x = 3.82, S .D. = 0.68) this can be detailed on each side.
The focus is on the importance ( x = 3.71, S .D. = 0.65) Second, the licensing ( x = 3.71,
S .D. = 0.65) and the legal monopoly ( x = 3.71, S .D. = 0.65) considering that the team had
the highest average ( x = 3.68, S .D. = 0.75) and about legal monopoly was ( x = 3.62, S .D.
= 0.78) also in the focus can’t touchable was ( x = 3.79, S .D. = 0.63) after we focus at team that
was average of average at ( x = 3.89, S .D. = 0.74), followed by the brand ( x = 3.89, S .D. =
0.69), include customer ( x = 3.81, S .D. = 0.78), business process ( x = 3.79, S .D. = 0.75),
organizational culture ( x = 3.74, S .D. = 0.82), leadership ( x = 3.68, S .D. = 0.73) respectively.
Keywords: Lean, Six Sigma, Competitive Advantage
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บทน�ำ
อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์นับเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่บทบาทที่ส�ำคัญต่อความเจริญ
ทางด้ า นเศรษฐ์ กิ จ โลกและสั ง คมของโลก
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 1890 โดย
มีประเทศอเมริกาเป็นผู้น�ำทางด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์การประกอบรถยนต์ โดยรวมมีรถยนต์
32,028,500 คั น ทั่ ว โลก โดยที่ 90% เป็ น การ
ประกอบจากโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเท
สหรัฐอเมริกา จนถึงปี 1929 ก่อนทีอ่ ตุ สาหกรรมการ
ประกอบรถยนต์ในอเมริกาจะตกต�่ำ (Thomas B.
Jeffery, 1916) และในปี 1994 ประเทศญี่ปุ่นได้
กลับขึ้นมาเป็นผู้น�ำอุตสาหกรรมยานยนต์ทางด้าน
อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ (Thomas B.
Jeffery, 1916) จากรายงานประจ�ำปีการผลิต
รถยนต์ จ ากโรงงานอุ ต สาหกรรมการประกอบ
รถยนต์ ทั่ ว โลกปี ค.ศ.2014 คาดการณ์ ว ่ า
อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์และอุตสาหกรรม
การผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์จะมีแนวโน้มการผลิตและ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยการขยายตัวมากที่สุดคือ
ในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีอัตราการ
ขยายตั ว อยู ่ ที่ 2.6% (World motor vehicle

production by type and economic area, onica.
net (21 July 2014) ดังแสดงในเห็นในภาพที่ 1
โครงสร้างของจ�ำนวนโรงงานในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ทขี่ นึ้ ทะเบียนกรมโรงงาน การผลิตรถยนต์จาก
โรงงานอุตสหกรรมการประกอบรถยนต์ภายใน
ประเทศ จากการที่ภาครัฐบาลประเทศไทยได้เข้า
มามีบทบาทในการส่ง เสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
ภายประเทศโดยเริม่ ให้มกี ารส่งเสริมการลงทุน โดย
การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์
และอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ขนึ้ ในประเทศขึน้
ในปี พ.ศ. 2504 จ�ำนวนของโรงงานอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทขี่ นึ้ ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในประเทศมีทั้งหมด 2,242 โรงงาน คิดเป็น
100% มีโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดใหญ่
(LSEs) ทั้งหมด 82 โรงงาน คิดเป็น 4% และมี
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาด
ย่อม (SMEs) ทั้งหมด 2,160 โรงงาน คิดเป็น 96%
โดยการขยายตัวของอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดโรงงานการผลิตชิ้นส่วน
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ขึ้ น เป็ น จ� ำ นวนมากและ
สามารถผลิตชิ้นส่วนได้มากแบบมากชนิด (ธนนัน
แก้วประการ, 2543)
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ภาพที่ 1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย.
ภาพที
่ 1 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย.
ที่มา (สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย The Auto Parts Manufacturing Associations, 2014)
ที่มา (สมาคมผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ไทย The Auto Parts Manufacturing Associations, 2014)
และจากการทบทวนวรรณกรรมเรือ่ งระบบลีน ระบบซิก ซิก๊ ม่า ซึง่ ทางผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การสรุปไว้ในตารางที่ 1

และจากการทบทวนวรรณกรรมเรื่ องระบบลีน ระบบซิก ซิ๊กม่า ซึง่ ทางผู้วิจยั ได้ ทําการสรุปไว้
ตารางที่ 1่ 1ความเหมือนและแตกต่างระหว่าง Lean, Six. ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม
ในตารางที
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัจจัย
เหตุและผลของการรวมตัวกันของระบบการผลิต
แบบลีนและระบบซิกส์ซกิ ม่าทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันกันในระดับองค์กรของ
อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์และอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศไทย โดย
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีเหตุ
และผลของการรวมระบบลี น ซิ ก ส์ ซิ ก ม่ า ของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ภายประเทศไทย
และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภาย
ประเทศไทย
2. เพื่อประมวลสาระ สรุปแนวทางการ
รวมระบบลีนซิกส์ซิกม่าที่ส่งผลกระทบต่อการได้
เปรี ย บเชิ ง การแข่ ง กั น ขององค์ ก รในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมการยานยนต์ภายประเทศไทย
3. เพือ่ ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากกรอบแนวคิดงานวิจัยปัจจัยของลีน
และซิก ซิก๊ ม่าทีม่ ผี ลต่อการสร้างความได้เปรียบใน
เชิงการแข่งขันและผลก�ำไรของธุรกิจอุตสาหกรรม
ยานยนต์นั้นได้มุ่งเน้นทางด้านการสร้างความได้
เปรียบในการแข่งขันที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
ซึง่ ส่งผลต่อตัวแปรแทรกซ้อนทางด้านประสิทธิภาพ
ในกระบวนการ ซึ่งสามารถเขียนเป็นโมเดลแสดง

ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดในลักษณะเป็น
โครงสร้าง จากกรอบความคิดเชิงทฤษฏีนี้ อาจจะ
ไม่สามารถน�ำตัวแปรทั้งหมดมาศึกษาได้ งานวิจัย
นี้จึงเลือกบางตัวแปรเข้ามาศึกษา (ด้วยเหตุผลเชิง
วิชาการ) ท�ำให้ลดจ�ำนวนตัวแปรจากกรอบความ
คิดเชิงทฤษฏีเหลือเพียงตัวแปรที่จะศึกษาจริงๆ
ซึ่งก็คือ กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual
Framework) ดังนั้น กรอบแนวคิดในการวิจัยจะ
ท�ำให้มองเห็นภาพรวมงานวิจัยได้ชัดเจน และ
มองเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
กรอบแนวคิ ด แสดงดั ง นี้ ดั ง ในภาพที่ 2 (กรอบ
แนวคิดในงานวิจัย)
ข้อสมมุติฐาน
การศึกษาเรือ่ งการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ประสิทธิภาพ และการบวนการผลิต
ทีม่ ผี ลต่อ Lean Six Sigma มีสมมุตฐิ านมีการศึกษา
ดังนี้
สมมุติฐานข้อที่ 1: ปัจจัยด้านการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
สมมุตฐิ านข้อที่ 2: ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Six Sigma
สมมุตฐิ านข้อที่ 3: ปัจจัยด้านกระบวนการ
ผลิตมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Six Sigma
สมมติฐานข้อที่ 4: ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Si Sigma

สม มุ ติ ฐ าน ข้ อที่ 3: ปั จจั ย ด้ าน
กระบวนการผลิตมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
Lean Six Sigma
ตัตัววแปรต้
แปรต้นน
การสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่ งขัน
จับต้ องได้
-สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
-การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
-การผูกขาดตามกฎหมาย
จับต้ องไม่ ได้
-ตราสินค้ า
-ความเป็ นผู้นํา
-ความรู้และทักษะโดยปริยาย
-ทีมงาน
-วัฒนธรรมขององค์กร
-กระบวนการธุรกิจ
-เน้ นถึงลูกค้ า

ส ม ม ติ ฐาน ข้ อ ที่ 4: ปั จจั ย ด้ าน
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี อิท ธิ พ ลทางตรงเชิ งบวกต่อ
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ตัวตัแปรแทรกซ้
อนอน
วแปรแทรกซ้
ประสิทธิภาพ
-การประหยัดต้ นทุน,
-แรงจูงใจ,
-ส่งเสริ มตราสินค้ า
-การปรับนโยบาย

ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม
Lran Six Sigma
-การลดความสูญเปล่า
-ความรวดเร็วในการแก้ ไขปั ญหา
-ประสิทธิภาพในการแก้ ไขปั ญหา

ตัวแปรผสม

กระบวนการการผลิต
-แผนผังแบบเซลลูลาร์
-โครงข่ายซัพพลายเออร์
-การจัดการข้ อมูลการผลิต
-ระบบดึงและคัมบัง
-การจัดการเชิงรุก
-ขนาดล๊ อต
-การตั ้งเครื่ อง
-ระดับการผลิตคงที่
-ระดับคุณภาพ
-การซ่อมบํารุงโดยรวม

ภาพที่ 2่ 2กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิ
จัยของลี
นและซิ
ลต่อการสร้
างความได้
เปรี ยงบในเชิ
ภาพที
ดวิดจวิัยจเรืยั ่อเรืงปั่ อจงปัจัยจของลี
นและซิ
ก ซิ๊กกม่ซิาก๊ทีม่่มีผาทีลต่่มอีผการสร้
างความได้
เปรียบในเชิ
การ ง
การแข่
นและผลกํ
าไรของธุ
อุตสาหกรรมยานยนต์
แข่งขันงขัและผลก�
ำไรของธุ
รกิจรอุกิตจสาหกรรมยานยนต์
การดําเนินการวิจัย
า ก งจาัยน วิ จั ย เรื อ ง ปั จ จั ย เรื่ อ ง
การด�ำเนินจการวิ
ั ย เรื อนงปัและซิ
จ จั ย เรืก ่ อซิงการศึ
การศึกจากงานวิ
ษาปั จจัยจของลี
๊กม่าทีก่มษา
ี ผล
ปัต่จจัอยการสร้
ของลีนาและซิ
ก ซิก๊ ม่เปรี
าทีม่ ยผี บในเชิ
ลต่อการสร้
างความ
งความได้
งการแข่
งขัน
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและผลก�ำไรของธุรกิจ
และผลกําไรของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์ กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมยาน
กรณี
ศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์
ในประเทศ
ยนต์
ในประเทศไทยนี
้ ในการศึกษาในครั
้งนี้ ผู้วิจัย
นี ้ จในัยผสมผสานกั
ก ารศึ ก ษนาใน
ค รั ง้จัยนีเชิ้ ผูง้ คุวิณจั ภาพ
ย ได้
ได้ไทศึกยษาวิ
ทั้งการวิ
ศึ ก ษาวิ
ั ย ผสมผสานกั
น ทั งน้ การวิ
เชิ ง
และเชิ
งปริมจาณ
โดยด�ำเนินการเป็
ล�ำดับขัจ้นั ยตอน
ตามหั
วข้อ ดังนี้ ได้งดปริ
�ำเนิมนาณ
การตามขั
ตอน
คุณภาพและเชิ
โดยดํ้นาเนิ
นการเป็ น
ประเภทการวิวข้จัยอ ดังนี ้ ได้ ดําเนิ นการ
ลําดับขั1.น้ ตอนตามหั
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างเชิงคุณภาพ
ตามขันตอน
้
3.
4.
5.
6.
คุณภาพ

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างเชิงปริมาณ
เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง

1. ประเภทการวิจยั
7. การเก็
บรวบรวมข้อมูลเชิ่ มงปริ
าณา งเชิ ง
2. ประชากรและกลุ
ตั วมอย่
8. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
คุณภาพ
การวิ3.จประชากรและกลุ
ัยครั้งนี้เป็นการวิจัย่ มเชิตังวประยุ
ต์ ง
อย่ ากงเชิ
(Mixed Methodology) และใช้ระเบียบวิจัยเชิง
ปริมาณ
ปริมาณ (Qualitative research) และเชิงคุณภาพ
4. เครื่ องมือวิจยั เชิงคุณภาพ
(Quantitative research) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
5. เครื
จยั เชิงปริมาณ factor
องค์ประกอบเชิ
งยื่ อนงมื
ยันอวิ(Confirmatory
บ รวบรวมและวิวเแปรที
คราะห์
analysis) เพื6.่อการเก็
ตรวจสอบสมรรถนะของตั
่
อมูล้นเชิความกลมกลื
งคุณภาพ นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พัฒข้นาขึ
โดยทีก่ ารศึกษาครั
ง้ นีเ้ ป็บนรวบรวมข้
การท�ำวิจยั อทีมูป่ ลระกอบด้
ย
7. การเก็
เชิงปริมวาณ
การวิ จั ย เชิ ง8.ปริการวิ
ม าณซึ
่ ง จะเก็
อ มู ล
เคราะห์
ข้อบมูรวบรวมข้
ลเชิงปริมาณ
ปัจจัยของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ประสิทธิภาพ และการบวนการผลิต ที่มีผลต่อ
Lean และ Six Sigma และการวิจัยเชิงคุณภาพ
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1: เป็นปัจจัยของการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ
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และการบวนการผลิ ต ที่ มี ผ ลต่ อ Lean และ
Six Sigma ซึง่ เป็นกรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมยานยนต์
ในงานวิจัยนี้ และในตอนที่ 2: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญ นักสถิติ และนักวิชาการด้านระบบ
การผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ รวมถึ ง ผู ้ ที่
ท� ำ งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ ส่ ว นในทางด้ า นประชากรและกลุ ่ ม
ตัวอย่างเชิงคุณภาพเป็นการเก็บข้อมูลในการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยมีการด�ำเนินการใน 2 ลักษณะ
คือ ในส่วนของตอนที่ 1 เป็นการการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ
ด้านระบบการผลิต จ�ำนวน 10 ท่าน แบ่งตาม
รูปแบบและสัดส่วนการบริการทางด้านระบบการ
ผลิต แบ่งดังต่อไปนี้
1. การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. การออกแบบกระบวนการผลิต
3. การวางแผนการผลิตและด�ำเนินงาน
4. การจัดการวัสดุและสินค้าคงเหลือ
5. การควบคุมคุณภาพสินค้า
6. ความปลอดภัยในโรงงาน
7. การเพิ่มผลผลิตทางการผลิต
8. การบ�ำรุงรักษา
และในส่วนตอนที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์
บุคคลผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Informal Interview) คือ
ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์เป็น จ�ำนวน 5 ท่าน โดยมี กลุ่มตัวอย่างของ
ประชากร เป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้วิจัยสนใจ
กลุ่มตัวอย่างที่ดีหมายถึงกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ต่างๆที่ส�ำคัญครบถ้วนเหมือนกับกลุ่มประชากร
เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรได้ กลุ่มตัวอย่าง

ใช้สูตรการค�ำนวณตามตารางของทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane) ที่กล่าวไว้ในหนังสือสถิติเบื้องต้น
ส�ำหรับการวิจัย (นพพร ธนะชัยขันธ์), 2555, 174
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน
(Portioned Stratified Random Sampling)
จากนั้นท�ำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) เป็นตารางทีใ่ ช้หาขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่า
สัดส่วนของลักษณะที่สนใจประชากร เท่ากับ 0.5
และระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% จะได้จ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตามตารางที่ 3 วิธี
การอ่ า นตารางผู ้ วิ จั ย จะต้ อ งทราบขนาดของ
ประชากร และก�ำหนดระดับความคาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ เช่น ต้องการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรที่ มี ข นาดเท่ า กั น 2,000 คน
ความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมรับได้
เท่ า กั บ 5% ขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่
ต้องการจะเท่ากับ 333 คน เป็นต้น ส่วนในตารางที่
2 แสดงถึงตัวอย่างของผู้ประกอบการด้านระบบ
การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ (OEM) และ
ใน ตารางที่ 3 แสดงถึงตัวอย่างของผู้ประกอบการ
ด้านระบบการผลิตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ในระดับคู่ค้าอันดับหนึ่ง (First Tier) ระหว่าง
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้วิธี
แยกตามประเภทตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผลการวิจัย
เป็นการแสดงจ�ำนวนและร้อยละข้อมูล
ที่ เ กี่ ย วกั บ องค์ ก รและผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีจ�ำนวนทั้งหมด 400 คน
พบว่า
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสัดส่วน
การถือหุ้น (ไทย) ร้อยละ 41- 60 จ�ำนวน 186 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ สัดส่วนการ
ถือหุ้น (ไทย) ร้อยละ 21- 40 จ�ำนวน 164 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.00 สัดส่วนการถือหุ้น (ไทย) ร้อยละ
60 ขึ้นไป จ�ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และ
สัดส่วนการถือหุ้น (ไทย) น้อยกว่า ร้อยละ 20
จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสัดส่วน
การถือหุ้น(ต่างชาติ) ร้อยละ 21- 40 จ�ำนวน 184
คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ สัดส่วนการ
ถือหุ้น(ต่างชาติ) ร้อยละ 41- 60 จ�ำนวน 137 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.25 สัดส่วนการถือหุ้น (ต่างชาติ)
น้อยกว่า ร้อยละ 20 จ�ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ
18.50 และสัดส่วนการถือหุ้น (ต่างชาติ) ร้อยละ
60 ขึ้นไป จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25
ผู้ตอบแบบสอบถามมีเงินทุนจดทะเบียน
11 - 50 ล้าน จ�ำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50
รองลงมา คือ เงินทุนจดทะเบียน 51 – 100 ล้าน
จ�ำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 เงินทุนจด
ทะเบียน 101 – 500 ล้าน จ�ำนวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.00 เงินทุนจดทะเบียน น้อยกว่า 10 ล้าน
จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และเงินทุน
จดทะเบียน 501 ล้านขึ้นไป จ�ำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.25
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มียอดขาย
51 – 100 ล้าน จ�ำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ
51.75 รองลงมา คือ ยอดขาย 11 - 50 ล้าน จ�ำนวน
76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 ยอดขาย 501 ล้าน
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ขึ้ น ไป จ� ำ นวน 65 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.25
ยอดขาย น้ อ ยกว่ า 10 ล้ า น จ� ำ นวน 34 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.50 และยอดขาย 101 – 500 ล้าน
จ�ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพนักงาน
ทั้งหมด 501- 1,000 คน จ�ำนวน 244 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ พนักงานทั้งหมด 101
- 500 คน จ�ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75
พนักงานทั้งหมด 1,001 คนขึ้นไป จ�ำนวน 45 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.25 และพนักงานทั้งหมด ไม่เกิน
100 คน จ�ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ�ำนวน
โรงงานทั้งหมด 6-10 โรงงาน จ�ำนวน 241 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.25 รองลงมาคือ จ�ำนวนโรงงาน
ทั้งหมด 16 โรงงานขึ้นไป จ�ำนวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.25 จ�ำนวนโรงงานทั้งหมด 1-5โรงงาน
จ�ำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 และจ�ำนวน
โรงงานทั้งหมด 11-15 โรงงาน จ�ำนวน 52 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.00
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ�ำนวนจักร
ทั้งหมด 101-250 เครื่อง จ�ำนวน 133 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.25 รองลงมาคือ จ�ำนวนจักรทั้งหมด
น้อยกว่า 100 เครื่อง จ�ำนวน 104 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.00 จ�ำนวนจักรทั้งหมด 301-350 เครื่อง
จ�ำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 จ�ำนวน
จักรทั้งหมด 351 เครื่องขึ้นไป จ�ำนวน 48 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.00 และจ� ำ นวนจั ก รทั้ ง หมด
251-300 เครื่อง จ�ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ
7.75
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบ
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้
ตัวแปร
IP
LC
LM
X bar
S.D

IP
1
0.623**
0.636**
3.82
0.68

LC
*
1
0.696**
3.68
0.75

LM
*
*
1
3.62
0.78

Bartlett’s test of sphericity = 514.003, df=3, p=0.000, KMO=0.726, p < 0.01
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน
ของปัจจัยที่จับต้องได้ ตารางที่ 3 พบว่า ตัวแบบมี
ความสอดคล้ อ งกั น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ โดย
พิจารณาจาก χ 2 = 0.26, df = 1, p = 0.60720,

CFI = 1.00, GFI = 1.00, AGFI = 1.00,
RMSEA=0.000, RMR = 0.002 แสดงว่าตัวแบบ
การวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบองค์ประกอบการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน จับต้องได้
ตัวแปร

B

B

SE

t

IP
LC
LM

0.51
0.63
0.65

0.75
0.84
0.84

0.03
0.03
0.03

16.50**
20.03**
19.20**

R2
0.57
0.70
0.70

สัมประสิทธิ์งค์ประกอบ
0.36
0.53
0.52

IP
LC
LM

0.51
0.63
0.65

0.75
0.84
0.84

0.03
0.03
0.03

16.50**
0.57
0.36
20.03**
0.70
0.53
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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ในการแข่ ง ขั น จั บ ต้ องได้ พบว่ า นํ า้ หนั ก ร้ อ ย
องค์ ป ระกอบทั ง้ หมดมี ค่ า เป็ นบวก โดยมี ตามล
ขนาดตัง้ แต่ 0.75 ถึ ง 0.84 และมี นัย สํ า คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว โดยเรี ยงลําดับ
ความสํ า คั ญ จากมากไปน้ อย ได้ แก่ การ
อนุ ญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ (LC) ( β = 0.84) การ
และ
ผูก่ 4ขาดตามกฎหมาย
(LM) ( β =0.84)
ภาพที
่ 4ผลการตรวจสอบความตรงของตั
ผลการตรวจสอบความตรงของตั
ภาพที
ผลการตรวจสอบความตรงของตั
ภาพที่ ่ 33ผลการตรวจสอบความตรงของตั
วแบบว
ภาพที
วแบบว
สิดทองค์
ธิในทรั
พย์ปสระกอบของการสร้
ินทางปั ญางความได้
ญา (IP)างความ
การวัดองค์ดปองค์
ระกอบของการสร้
างความได้
เปรียบ
การวั
ปดระกอบของการสร้
เ(ปรีβยบ= 0.75)
แบบการวั
องค์
แบบการวั
ประกอบของการสร้
างความ
ในการแข่งขัน จับต้องได้
งขัน จังบขัคต้นอวามแปรผั
ได้ เปรีในการแข่
ยาบในการแข่
จังไม่
บต้ไอด้งไม่ได้ น ร่ ว มกั บ ภาพ
ตามลํ
ดั บ และมี
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน จับต้ องได้
องค์เมืปอ่ ระกอบของการสร้
างได้ เปปรีระกอบ
ย บในการ แบ
เมือ่ พิจารณาความส�ำคัญขององค์ประกอบ
พิจารณาความส�ำคัญขององค์
เมื่ อ พิ จ ารณ าค วาม สํ าคั ญ ขอ ง
มาตรฐานแต่ ล ะตั ว แปรสั ง เกตได้ ใ นตั ว แบบ
มาตรฐานแต่
เกตได้ ใ70,
นตั ว70แบบ
แข่
ง
ขั
น จัลบะตัต้ วอแปรสั
งได้ ร้งอยละ
และ 57
เมื่ อพิ จารณ าความ สํ า คั ญ ของ องค์ประกอบมาตรฐานแต่
ล
ะตั
ว
แปรสั
ง
เกตได้
องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน
องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน
ตามลํ
าดับประกอบของการสร้ างได้ เปรียบ
องค์
ละตัปวระกอบทั
แปรสัง้งเกตได้
แบบองค์
จับต้ปอระกอบมาตรฐานแต่
งได้ พบว่า น�้ำหนักองค์
หมด
จัในตั
บต้อวงไม่
ได้ พบว่
า น�้ำหนักองค์ประกอบทั้งหมด
องค์ป
มีค่าวเป็
นบวก โดยมี
ขนาดตั้งแต่ 0.75
ค่าเป็นบวกง ขัโดยมี
0.76า ถึนํงา้ หนั
0.85ก
น จับขต้นาดตั
อ งไม่้งไแต่
ด้ พบว่
ในตั
แบบองค์
ประกอบของการสร้
างได้ถึงเปรี0.84
ยบ มีในการแข่
และมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว โดย
เรี ย งล� ำ ดั บ ความส�ำ คั ญ จากมากไปน้ อ ย ได้ แ ก่
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (LC) ( β = 0.84) การ
ผูกขาดตามกฎหมาย (LM) ( β =0.84) และสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ( β = 0.75) ตาม
ล�ำดับ และมีความแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ
ของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้
ร้อยละ 70, 70 และ 57 ตามล�ำดับ

และมี
ส�ำคัญทางสถิ
ติที่ระดัค่ บา เป็0.01
ทุกตัโดยมี
ว โดย
องค์นปัยระกอบทั
ง้ หมดมี
นบวก
เรีขนาดตั
ย งล� ำดั บง้ แต่
ความส�
0.76ำคัถึญง จากมากไปน้
0.85 และมี นอัยยสํได้
า คัแญก่
กระบวนการธุ ร กิ จ (BP) ( β = 0.85) ที ม งาน
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกตัว โดยเรี ยงลําดับ
(TW) ( β =0.83) ความเป็นผู้น�ำ (LS) ( β =0.81)
า ม สํ า คั ญ จการ ก(CC)
ม า ก( βไป=0.81)
น้ อ ย ได้
วัคฒวนธรรมขององค์
เน้นแถึก่ง
= 0.85)
ที มกงาน
(BP) ( βความรู
ลูกระบวนการธุ
ก ค้ า (FC) ( รβกิจ=0.79)
้ แ ละทั
ษะ
โดยปริ
( β ความเป็
=0.78) และตราสิ
นค้า( (TM)
=0.83)
นผู้นํ า (LS)
(TW) ย(าย
β (SK)
β=
( 0.81)
ตามล�ำดับ และมีกคร วามแปรผั
ร่วมกับ
β = 0.76)
วัฒนธรรมขององค์
(CC) ( βน=0.81)
องค์
ประกอบของการสร้
เปรียบในการแข่
งขัน
เน้ นถึ
ง ลูก ค้ า (FC) (าβงได้=0.79)
ความรู้ และ
จับต้องไม่ได้ ร้อยละ 73, 70, 66, 65, 63, 61, และ
ทักษะโดยปริ ยาย (SK) ( β =0.78) และตรา
58 ตามล�ำดับ

สิ น ค้ า (TM) ( β = 0.76) ตามลํ า ดับ และมี
ความแปรผัน ร่ ว มกับ องค์ ป ระกอบของการ
สร้ างได้ เปรี ย บในการแข่ ง ขัน จับ ต้ อ งไม่ ได้

ในต
ประส
ทังหม
้
ถึ ง 0
0.01
มากไ
การป
ตราส
ต้ น ท
ความ
ด้ านป
ตามล

องตัว
ความ
ด้

ญ ขอ ง
เกตได้
เปรี ยบ
าหนัก
โดยมี
สํ า คัญ
ลําดับ
ได้ แ ก่
มงาน
(β =
=0.81)
รู้ และ
ละตรา
และมี
องการ
งไม่ ได้

สังเกตได้ ในตัว แบบองค์ ป ระกอบของปั จจัย
ด้ านกระบวนการการผลิ ต พบว่ า นํ า้ หนั ก
ร้ อ ย ลACADEMIC
ะ 73, 70,JOURNAL
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ตังแต่
้ 0.69 ถึง 0.91 และมีนยั สําคัญทางสถิติ
0.91
นัยาส�คัำญ
คัญ
ทีโดยมี
่ระดับขนาดตั
0.01 ้งทุแต่
กตัว0.69
โดยเรีถึงยงลํ
าดับและมี
ความสํ
ทางสถิติที่ระดัอยบ ได้
0.01
กตัว โดยเรี
ยงล�มำบัดังบ(PC)
ความ
จากมากไปน้
แก่ ทุระบบดึ
งและคั
ส�ำคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ ระบบดึงและคัมบัง
( β =0.91) การจัดการข้ อมูลการผลิ ต (PM)
(PC) ( β =0.91) การจัดการข้อมูลการผลิต (PM)
((ββ =0.87)
=0.87)การจั
การจัดดการเชิ
การเชิงงรุรุกก(PG)
(PG)( β( β=0.84)
=0.84)
ขนาดล๊
ขนาดล๊ออตต (LO)
(LO)((ββ=0.77)
=0.77)แผนผั
แผนผังแบบเซลลู
งแบบเซลลูลาร์
ลาร์
(CM)( (ββ=0.75)
=0.75)โครงข่
โครงข่ายซั
ายซัพพพลายเออร์
พลายเออร์(NS)
(NS)
(CM)
=0.75)ระดั
ระดับบการผลิ
การผลิตตคงที
คงที่ (FD)
่ (FD)((ββ =0.72)
=0.72)
((ββ =0.75)
ภาพที
่ 5่ 5ผลการตรวจสอบความตรงของตั
วแบบว
ภาพที
ผลการตรวจสอบความตรงของตั
การวัแบบการวั
ดองค์ประกอบของปั
จจัยด้านประสิ
ดองค์ประกอบของปั
จจัยทด้ธิาภนาพ
ประสิทธิภาพ
เมือ่ พิจารณาความส�ำคัญขององค์ประกอบ
มาตรฐานแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในตัวแบบองค์
เมื่ อ พิจจจัารณ
าค วาม
ขอ าง
ประกอบของปั
ย ด้ า นประสิ
ท ธิสํภาคั
าพ ญพบว่
วแปรสั
น�องค์
้ำหนัปกระกอบมาตรฐานแต่
องค์ประกอบทั้งหมดมีละตั
ค่าเป็
นบวกงเกตได้
โดยมี
ขนาดตั
แต่ 0.87 ถึปงระกอบของปั
0.95 และมีนัยส�จจั
ำคัยญด้ทาง
ในตั ว้งแบบองค์
าน
สถิ
ติที่รทะดัธิบภ าพ
0.01พบว่
ทุกาตัวนํ าโดยเรี
งล�ำปดัระกอบ
บความ
ประสิ
้ หนักยองค์
ส�ำคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ แรงจูงใจ (MT) ( β
ทังหมดมี
้
ค่าเป็ นบวก โดยมีขนาดตังแต่
้ 0.87
= 0.95) การปรับนโยบาย (PA) ( β =0.87) ส่งเสริม
ถึ ง 0.95 และมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
ตราสินค้า (BR) ( β = 0.79) และการประหยัด
กตัว( βโดยเรี
ยงลําตามล�
ดับความสํ
าคัญคจาก
ต้0.01
นทุน ทุ(CS)
= 0.75)
ำดับ และมี
วาม
มากไปน้
ได้ปแระกอบของปั
ก่ แรงจูงใจจจั(MT)
( β =ท0.95)
แปรผั
นร่วมกัอบยองค์
ยด้านประสิ
ธิภาพ
ร้การปรั
อยละ 90,
76, 62 และ
56 (ตามล�
ำดับ ส่ ง เสริ ม
บ นโยบาย
(PA)
β =0.87)
วแบบด
ตราสินจากผลการตรวจสอบความตรงของตั
ค้ า (BR) ( β = 0.79) และการประหยั
การวัดองค์ประกอบของปัจจัยด้านกระบวนการการ
ต้ น ทุน (CS) ( β = 0.75) ตามลํ า ดับ และมี
ผลิต เมื่อพิจารณาความส�ำคัญขององค์ประกอบ
ความแปรผันลร่ ะตั
วมกัว แปรสั
บองค์ ปง เกตได้
ระกอบของปั
จจัย
มาตรฐานแต่
ใ นตั ว แบบ
ด้ านประสิ
ทธิภาพจจัร้ ยอด้ยละ
90, 76, 62 และ 56ต
องค์
ประกอบของปั
านกระบวนการการผลิ
ตามลํ
บ กองค์ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก
พบว่
า น�าดั้ำหนั

ภาพที
6 ผลการตรวจสอบความตรงของว
ภาพที
่ 6 ่ ผลการตรวจสอบความตรงของตั
ตัวแบบการวัดองค์ประกอบของปัจจัย
แบบการวัดองค์ประกอบของปั จจัยด้ าน
ด้านกระบวนการการผลิต
กระบวนการการผลิต
การตั้งเครื่อง(SU) ( β =0.71) การซ่อม
บ�ำรุงโดยรวม (MN) ( β =0.71) และระดับคุณภาพ
(LQ) ( β =0.69) ตามล�ำดับ และมีความแปรผัน
ร่วมกับองค์ประกอบของปัจจัยด้านกระบวนการ
การผลิต ร้อยละ 82, 75, 71, 59, 57, 56, 52, 51,
51 และ 47 ตามล�ำดับ

ปั จจัยด
75, 71
ตามลํา

ภาพ

องค์ปร
ในตัวแ
พบว่า
บวก โ
นัย สํ าค
เรี ยงลํา
ความร
0.92)

ปั จจัย
าหนั ก
ขนาด
งสถิติ
สําคัญ
ง (PC)
(PM)
0.84)
ลลูลาร์
ร (NS)
0.72)

งตัว
าน

ปั จจัยด้ านกระบวนการการผลิต ร้ อยละ 82,
75, 71, 59, 57, 56, 52, 51, 51 แ ล ะ 4 7
ตามลําดับ
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ภาพที่ 7 ผลการตรวจสอบความตรงของ

0.86) และประสิ
ท ธิ ภ าพในการแก้ ไขปั ญ หา
ภาพที
่ 7 ผลการตรวจสอบความตรงของ
ตั
ว
แบบการวั
ดองค์าปดัระกอบของ
= 0.80) ตามลํ
บ และมีความแปร
(EP)ตั(วβแบบการวั
องค์Sigma
ประกอบของ
LeanดSix
ผันร่ วมกับองค์ประกอบของLean Six Sigma
Lean Six Sigma

ร้ อยละ 70, 45 และ 24 ตามลําดับ และการ
เมือ่ พิจารณาความส�ำคัญขององค์ประกอบ
วิ เคราะห์ ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น
มาตรฐานแต่
แปรสัาค
งเกตได้
เมื่ อลพิะตัจวารณ
วามใสํนตัาคัวแบบองค์
ญ ขอ ง
ของโมเดลโดยรวม เมื่ อ ทํ า การพิ จ ารณาค่ า
ประกอบของLean
Six Sigmaพบว่
า น�้ำหนั
กองค์
องค์ความเที
ประกอบมาตรฐานแต่
ละตัวพบว่
แปรสั
งเกตได้
่
ย
งของตั
ว
แปรสั
ง
เกตได้
า
ตั
ว
แปร
ประกอบทั้งหมดมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่
ในตัวแบบองค์
ระกอบของLean
Six Sigma
มี คป่ า ความเที
่ ย งอยู
่ ระหว่
0.80สัถึงงเกตได้
0.92 และมี
นยั ส�ำคัญ
ทางสถิ
ตทิ ารี่ งะดั0.49
บ 0.01
นํโดยตั
า้ หนั
องค์
ปีคระกอบทั
หมดมี
่าเป็อนย
วกแปรที
วามเทีำคั่ยญ
งสูง้ จากมากไปน้
งสุด คือคLean
ทุพบว่
กตั0.99
วาโดยเรี
ยงล�
ำดับ่มความส�
Sigmaขนาดตั
ด้ าวนการลดความสู
เปล่(QF)
า (WR)
บวก
ง้ แต่ 0.80
งหา0.92
และมี
ได้
แSix
ก่ โดยมี
ความรวดเร็
ในการแก้
ไขปัถึญญ
(β

นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 ทุก ตัว โดย
เรี ยงลําดับความสําคัญจากมากไปน้ อย ได้ แก่
ความรวดเร็ วในการแก้ ไขปั ญหา (QF) ( β =
0.92) การลดความสู ญ เปล่ า (WR) ( β =

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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= 0.92) การลดความสูญเปล่า (WR) ( β =0.86)
และประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา (EP) ( β =
0.80) ตามล�ำดับ และมีความแปรผันร่วมกับองค์
ประกอบของLean Six Sigmaร้อยละ 70, 45 และ
24 ตามล�ำดับ และการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโดยรวม เมื่อท�ำการ
พิจารณาค่าความเทีย่ งของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า
ตัมีวคแปรสั
งเกตได้
มีค่าาความเที
่ระหว่าง อ0.49 ่ า ความเที
่ ย งเท่
กั บ 0.99่ยงอยู
รองลงมาคื
0.99
โดยตัวแปรทีม่ คี วามเทีย่ งสูงสุด คือ Lean Six
Lean Six Sigma ความรวดเร็ ว ในการแก้ ไข
Sigma ด้านการลดความสูญเปล่า (WR) มีคา่ ความ
ปั ญหา (QF) มี ค่ า ความเที่ ย งเท่ า กั บ 0.87
เที่ยงเท่ากับ 0.99 รองลงมาคือ Lean Six Sigma
เท่ากัน และปั จจัยด้ านกระบวนการการผลิต
ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา (QF) มีค่าความ
ระบบดึ ง และคั ม บั ง (PC) มี ค่ า ความเที่ ย ง
เที่ ย งเท่ า กั บ 0.87 เท่ า กั น และปั จ จั ย ด้ า น
เท่ากับ 0.78 ส่วนตัวแปรที่มีความเที่ยงตํ่าสุด
กระบวนการการผลิต ระบบดึงและคัมบัง (PC) มี
ปั จจั ย ด้่ยานกระบวนการการผลิ
ต ด้ าน
ค่คืาอความเที
งเท่ากับ 0.78 ส่วนตัวแปรที
่มีความ
ระดั
บ
การผลิ
ต
คงที
่
(FD)
มี
ค
่
า
ความเที
่
ย
ง ต
เที่ยงต�่ำสุด คือ ปัจจัยด้านกระบวนการการผลิ
กับ 0.49
ด้เท่าานระดั
บการผลิตคงที่ (FD) มีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ
0.49

ภาพที
วามสอดคล้อองกลมกลื
งกลมกลืนนของโมเดลโดยรวม
ของโมเดลโดยรวม
ภาพที่ ่ 88 การวิ
การวิเคราะห์คา่ ดัชนีนีคความสอดคล้
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ตารางที่ 4 สรุปผลของการทดสอบสมมุติฐาน

สมมติฐาน

ผลการทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้ มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านกระบวนการผลิต
สมมติฐานที่ 2 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ มีอทิ ธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านกระบวนการผลิต
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านกระบวนการผลิต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
Lean Six Sigma
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean
Si Sigma

ปฎิเสธ

สมมติฐานที่ 1 การสร้างได้เปรียบในการ
แข่ ง ขั น จั บ ต้ อ งได้ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวก
ต่อปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต
จากผลการวิเคราะห์พบว่า การสร้างได้
เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้ มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต โดยมี
ขนาดอิ ท ธิ พ ลทางตรงเท่ า กั บ 0.44 ซึ่ ง เป็ น ค่ า
อิทธิพลที่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 การสร้างได้เปรียบในการ
แข่งขัน จับต้องไม่ได้ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต
จากผลการวิเคราะห์พบว่า การสร้างได้
เปรียบในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ มีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต
โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.88 ซึ่งเป็นค่า
อิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านกระบวนการ
การผลิต มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Six
Sigma

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

จากผลการวิเ คราะห์พบว่า ปัจจัยด้าน
กระบวนการการผลิต มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
Lean Six Sigma โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง
เท่ากับ 0.65 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean Six Sigma
จากผลการวิเ คราะห์พบว่า ปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ Lean
Six Sigma โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ
0.18 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน ประสิทธิภาพ และกระบวนการผลิต
ที่มีผลต่อ Lean Six Sigma ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์
ในการวิจัยดังนี้
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(1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ Lean
Sigma ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการการผลิ ต ของ
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ
การผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์ โดยเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ
นักวิชาการด้านระบบการผลิตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ รวมถึงผู้ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการผลิต
จ�ำนวน 8 ท่าน ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ จ�ำนวน 5 ท่าน
และกลุม่ ตัวอย่างผูป้ ระกอบการด้านระบบการผลิต
ของอุตสาหกรรมยานยนต์
(2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อ Lean Sigma ส�ำหรับผูป้ ระกอบการการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีผลต่อ Lean Sigma
โดยที่ ปัจจัยด้านการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก ( x =
3.82, S .D. = 0.68) ซึ่งสามารถแจกแจงราย
ละเอียดแต่ละด้านได้ดังนี้
จับต้องได้ โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยูใ่ น
ระดับมาก ( x = 3.71, S .D. = 0.65) พิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x = 3.71, S .D. = 0.65) รอง
ลงมาคือ ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (x = 3.68,
S .D. = 0.75) และด้านการผูกขาดตามกฎหมาย
( x = 3.62, S .D. = 0.78) ตามล�ำดับ
จับต้องไม่ได้ โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.79, S .D. = 0.63) พิจารณา
รายด้านพบว่า ทีมงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x =
3.89, S .D. = 0.74) รองลงมาคือ ตราสินค้า
(x = 3.89, S .D. = 0.69) เน้นถึงลูกค้า ( x = 3.81,
S .D. = 0.78) กระบวนการธุรกิจ ( x = 3.79,
S .D. = 0.75) วัฒนธรรมขององค์กร ( x = 3.74,
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S .D. = 0.82) ความเป็นผู้น�ำ ( x = 3.74, S .D.

= 0.74) และความรู้และทักษะโดยปริยาย ( x =
3.68, S .D. = 0.73) ตามล�ำดับ
(3) เพือ่ ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์โมเดลครั้งแรก พบว่า ค่าดัชนี
ความกลมกลืนยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้
ด� ำ เนิ น การปรั บ โมเดล (Model Modification)
ด้วยการปรับพารามิเตอร์โดยยินยอมให้ผอ่ นคลาย
ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น โดยให้ ค ่ า ความคลาดเคลื่ อ น
สั ม พั น ธ์ กั น ได้ ผลการวิ เ คราะห์ ค ่ า ดั ช นี ค วาม
กลมกลืนของโมเดลโดยรวมหลังจากที่ผู้วิจัยได้
ด� ำ เนิ น การปรั บ โมเดล พบว่ า โมเดลมี ค วาม
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมี
ค่ า ดั ช นี ค วามกลมกลื น ทั้ ง 6 ดั ช นี ที่ ผ ่ า นเกณฑ์
การยอมรับ คือค่าดัชนี χ = 1929.04, df = 317,
p-value = 0.000, χ /df = 6.085, CFI = 0.97, GFI
= 0.74, AGFI = 0.69, RMSEA = 0.113
และ RMR= 0.031 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โมเดล
แบบจ�ำลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2

2

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยน�ำมา
อภิปรายผลมีรายละเอียดดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับปัจจัยด้านการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยที่ 1) จับต้องได้ ( สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา,
การอนุญาตให้ใช้สทิ ธิ และ การผูกขาดตามกฎหมาย
โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก) และ
2) จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ (ตราสิ น ค้ า , ความเป็ น ผู ้ น� ำ ,
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ความรู้และทักษะโดยปริยาย, ทีมงาน, วัฒนธรรม
ขององค์กร, กระบวนการธุรกิจ และเน้นถึงลูกค้า)
โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก
2. จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ โดยที่ การ
ประหยั ด ต้ น ทุ น , แรงจู ง ใจ, ส่ ง เสริ ม ตราสิ น ค้ า
และการปรับนโยบาย โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่
ในระดับมาก
3. จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านกระบวนการการผลิต โดยที่
แผนผังแบบเซลลูลาร์, โครงข่ายซัพพลายเออร์,
การจัดการข้อมูลการผลิต, ระบบดึงและคัมบัง,
การจัดการเชิงรุก, ขนาดล๊อต, การตั้งเครื่อง, ระดับ
การผลิตคงที,่ ระดับคุณภาพ และการซ่อมบ�ำรุงโดย
ภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ในระดับมาก
4. จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการลดความสูญเปล่า, ความ
รวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหา โดยภาพรวม ความส�ำคัญอยู่ใน
ระดับมาก
5. จากผลการวิ เ คราะห์ ก ารตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผล
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ จ�ำนวน 25 ตัวแปร
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 300 คู่
ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน
และความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรทุ ก คู ่ มี ทิ ศ ทาง
เดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวก มีขนาดของ
ความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ระหว่าง 0.350 - 0.818 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01

6. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ผลการวิเคราะห์ความ
ตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดโดยที่
		 6.1 ตัวแปรองค์ประกอบการสร้างได้
เปรียบในการแข่งขัน จับต้องได้ ผู้วิจัยท�ำการตรวจ
สอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 องค์
ประกอบของการจัดการคุณภาพ รวมทัง้ 3 คู่ พบว่า
ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่า
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลางระหว่าง 0.623
- 0.696
		 6.2 ตัวแปรองค์ประกอบการสร้างได้
เปรียบในการแข่งขัน จับต้องไม่ได้ ผู้วิจัยท�ำการ
ตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 7
องค์ประกอบของการสร้างได้เปรียบในการแข่งขัน
จับต้องไม่ได้ รวมทัง้ 21 คู่ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของ
ตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ค่าความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ต�่ำถึงปานกลางระหว่าง 0.532 – 0.796
		 6.3 ตัวแปรองค์ประกอบปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพ ผูว้ จิ ยั ท�ำการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบของการ
จัดการคุณภาพ รวมทั้ง 3 คู่ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์
ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 3 คู่มีค่าความ
สัมพันธ์กันในระดับปานกลางระหว่าง 0.623 0.696
		 6.4 ตัวแปรองค์ประกอบปัจจัยด้าน
กระบวนการการผลิต ผูว้ จิ ยั ท�ำการตรวจสอบค่าสห
สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบ
ของปัจจัยด้านกระบวนการการผลิตรวมทั้ง 45 คู่
พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่าง
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จากศูนย์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ทั้ ง 45 คู ่ มี ค ่ า ความสั ม พั น ธ์ กั น ในระดั บ ต�่ ำ ถึ ง
ปานกลางระหว่าง 0.433 - 0.785
		 6.5 ตัวแปรองค์ประกอบ Lean Six
Sigma ผู ้ วิ จั ย ท� ำ การตรวจสอบค่ า สหสั ม พั น ธ์
ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบของการ
จัดการคุณภาพ รวมทั้ง 3 คู่ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์
ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้ง 3 คู่มีค่าความ
สัมพันธ์กันในระดับปานกลางระหว่าง 0.688 –
0.796
7. จากผลการวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง โดย
วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พลเชิง สาเหตุของการสร้างความ
ได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
กระบวนการผลิต ที่มีผลต่อ Lean Six Sigma
ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ เพื่อท�ำการตอบค�ำถามการ
วิจัยและสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยน�ำเสนอผล
ของอิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effects: IE) และอิทธิพลรวม
(Total Effects: TE)
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ข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินการศึกษาเรือ่ งปัจจัยของลีน
และซิกซิ๊กม่าที่มีผลต่อการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันและผลก�ำไรจะเป็นการศึกษาข้อมูล
เชิงลึกของชนิด ปริมาณ และอุตสาหกรรมยานยนต์
และสามารถทบทวนผลการศึกษาวิจยั ในอดีตเรือ่ ง
การเก็บร่วมรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยของระบบการผลิตแบบลีนและซิกซิ๊กม่า
ที่มีผลต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และผลก�ำไร โดยการพัฒนาแบบจ�ำลองพลวัต
ของระบบจากการประเมิ น ผลของกระบวนการ
ที่ประกอบด้วย อัตราการไหลของตัววัดผลด้วย
ระยะรอบการท�ำงานและสัดส่วนของอัตราการไหล
ประสิทธิภาพชองพนักงานที่มีตัววัดผลเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพ คุณภาพชองกระบวนการ
ที่ มี ตั ว วั ด ผลด้ ว ยคุ ณ ภาพในการบริ ก าร ซึ่ ง ผล
จากการทดลองนั้นสามารถท�ำงานได้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำ
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