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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(ไคเซ็น ) ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์เอ็ กซ์ ในนิ คมอุต สาหกรรมแหลมฉบั ง เครื่องมือ ที่ใช้ ในเก็ บ ข้อมู ล คื อ
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง โดยการสุ่ม ตัวอย่างจานวน 376 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่ว มในกิจกรรมปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ในขณะที่อายุ วุฒิการศึกษา อายุงาน และรายได้
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความรู้และโอกาสก้าวหน้า ด้านความมั่นคงในการ
ทางาน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.01 โดยที่การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้ านการปฏิบัติงาน พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ทั้งนี้การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านการ
สนับสนุนจิตอารมณ์ พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน
และการมีส่วนร่วมในด้านการจัดสรรผลประโยชน์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
คาสาคัญ: การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)
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ABSTRACT
The objective of this research was to study: 1. The level of the perceived organizational
support of employee at X electronic company in Laem Chabang industry estates 2. The comparison of
the difference personal’s factor to participation in continuous improvement (Kaizen) 3. The relationship
between perceived organizational supports and participation in continuous improvement (Kaizen) at X
electronic company in Laem Chabang industry estates. Questionnaires were used as the research tool.
The sample for research is total 376 samples. The statistics used to analyze data including Descriptive
Statistic, Percentage, Frequency, Mean, Standard Deviation, t-test, One-Way ANOVA and Pearson’s
Correlation Coefficient.
The results of research found that: The different level of the perceived organizational support
of employee in terms of gender factor was indifferent at level of significance 0.05. The different level
of the perceived organizational support of employee with the personal’s factor including age,
education level, experience of work and average income per month were different at level of
significance 0.05. Perceived organizational support aspect of compensation and welfare, working
knowledge and career path and the stability of work positively correlated with the participation in
continuous improvement (Kaizen) at level of significance 0.01. Perceived organizational support aspect
of working operation support negatively correlated with the participation in continuous improvement
(Kaizen) at level of significance 0.01. Perceived organizational support aspect of emotional support
positively correlated with the participation in continuous improvement (Kaizen) including operation,
planning and benefit sharing participation at level of significance 0.01.
Keywords: Perceived Organizational Support, Participation in Continuous Improvement (Kaizen)

บทนา
ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทอย่างเด่นชัดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่กระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ กล่าวคือ ทาให้เกิดการขยายตัวในด้านความเจริญทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้ง
ทาให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม แต่เนื่องจากปริมาณทรัพยากรต่างๆ ลดลงเรื่อยๆ จานวนประชากรกลับ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนในองค์กรที่ต้องเผชิญกับปัญหามากมายและร่วมมือกันจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่เพิ่มขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยได้สง่ ผลให้ยอดขายและยอดส่งออกลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผล
กระทบต่อการประกอบการในด้านต่างๆ นาไปสู่ปัญหาการเลิกกิจการ การเลิกจ้างงานและมีแนวโน้มที่สถานประกอบการ
จะเลิกจ้างงานอีกเป็นจานวนมาก เพื่อเป็นการลดต้นทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์ข้อมูล
เศรษฐกิจการแรงงาน สานักเศรษฐกิจการแรงงาน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (ประชาไทย: 2559) ได้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลการเลิกจ้างงาน พบว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีผู้ที่ถูกเลิกจ้างจานวน 2,644 คน และผู้ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง
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เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 มีอัตราการชะลอตัวคิดเป็นร้อยละ -8.73 แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว
(มกราคม 2558) มีอัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 150.85
ซึ่งการลดต้นทุนโดยการเลิกจ้างงานนี้จะเป็นประโยชน์เพียงแค่ในระยะสั้นเท่านั้น แต่จะก่อให้เกิดปัญหาในระยะ
ยาว ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากการขาดบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อีกทั้งในการที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ จะต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง
นอกจากนี้การเลิกจ้างงานยังส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่างยิ่งทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อพิจารณาการลดต้นทุนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากการเลิกจ้างงานแล้ว ยังสามารถดาเนินการได้
ในรูปแบบอื่น ที่จะมีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในระยะยาว โดยการนาระบบการผลิตแบบลีน (Lean) เข้ามาใช้ ใน
อุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นาแนวคิดในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ วิธีการและกิจกรรมต่างๆ มาใช้ตาม
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในกระบวนการทางาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรทั้งด้านคุณภาพต้นทุนและการส่ง
มอบ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไคเซ็น เป็นระบบที่
ใช้เครื่องมือการปรับปรุงและเป็นศูนย์กลางของลีน (Lean) โดยเน้นการมีส่วนร่วมและเป็นการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ โดย
ขับเคลื่อนให้กลายเป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมกันทาสม่าเสมอด้วยการสนับสนุนขององค์การ การสนับสนุนจากองค์การ จะทาให้
พนักงานรับรู้ถึงการสนับสนุนจากองค์การ จะทาให้เกิดประสิทธิภาพที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
จากแนวทางดังกล่าว ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาปัจจัยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เนื่องจากการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ โดยจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อองค์การโดยรวม ทาให้องค์การได้รับผลกาไรมากขึ้น จนประสบความสาเร็จและใช้แก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็ กซ์
ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)
ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(ไคเซ็น) ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการศึกษา
1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Participation)
ความหมายของการมีส่วนร่วม Wells and Spinks (1992: 165) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการจัดการแบบมีส่วนร่วม
เป็นการจัดการที่มีความสัมพันธ์กับพนักงานในองค์การ โดยพนักงานในองค์การทาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทา
ให้องค์การประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดจากพนักงานในองค์การทุกคน ทาให้
พนักงานมีความรู้สึกว่าองค์การเปรียบเสมือนครอบครัวและพยายามทาให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้
Besterfield et al. (1999: 96-97) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของพนักงาน คือ กระบวนการหนึ่งซึ่งทาให้เกิดการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของพนักงานไม่ใช่การทาหน้าที่แทนระดับจัดการแต่เป็นการปรับปรุงคุณภาพและมี
เป้าหมายเพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จในด้านคุณภาพและผลิตภัณฑ์ของพนักงานทุกระดับในองค์การ ดังนั้น ผู้วิจัย

4

สรุปความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิด
แก้ไขปัญหา และเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ ทาให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ในการปรับปรุงคุณภาพ ทาให้ทุกคน
ร่วมกันปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้
ทฤษฎีการมีส่วนร่วม ได้ถูกกล่าวถึงและเสนอไว้หลายรูปแบบในลักษณะต่างๆ กัน Szentendre (1996: 128130) กล่าวถึง การแบ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2. การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ 3. การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล Cohen &
Uphoff (1977) อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คาภีลานนท์ (2550: 21-22) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบคือ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3. การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ผู้วิจัยจึงได้สรุป ลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ ดั งนี้ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการร่วมกันตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด โดยเป็นการตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
2. การมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ การประสานขอความร่วมมือการทากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการปรั บปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 3. การมีส่วนร่วมในด้านกระบวนการประเมินผล เป็นการควบคุมและตรวจสอบการดาเนิน
กิจกรรม ตลอดจนการเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและแก้ไขงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการปรับตัวใน
การมีส่วนร่วมต่อไป 4. การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน มีส่วนร่วมในวิธีการคิด การตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล 5. การมีส่วน
ร่วมในด้านการจัดสรรผลประโยชน์
2. กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
กิจ กรรมปรับ ปรุงอย่ างต่ อ เนื่ อง เป็ น ที่ รู้จั กกั น ในค าว่า ไคเซ็ น (Kaizen) การนาไคเซ็น ในการปรับ ปรุ งอย่า ง
ต่อเนื่องและอย่างสม่าเสมอ ทาให้บริหารธุรกิจได้ตรงเป้าหมาย และเมื่อมีการพัฒนาปรับปรุงมากขึ้นเรื่อยๆ การปรับปรุง
เล็กๆ สามารถหาสาเหตุที่มาจากอิทธิพลหลัก ซึ่งทาให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(ไคเซ็น ) เป็ น ระบบที่ ใช้เครื่ องมือ การปรับ ปรุงและเป็ นศู น ย์กลางของลี น (Lean) โดยเน้น การมี ส่วนร่วมและเป็ นการ
ปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ อย่างต่อเนื่อง (Bell and Orzen, 2011: 36) Besterfield et al. (1999: 23-44) ให้ความหมายของ
กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ไว้ว่า ไคเซ็นหมายถึงการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง โดยมีวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับ
การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งผู้จัดการและพนักงาน ทั้งนี้ปรัชญาของไคเซ็นคือ การมีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
ตลอดเวลาได้แก่ การทาไคเซ็นในการทางาน การทาไคเซ็นชีวิตและสังคม การทาไคเซ็นครอบครัว ซึ่งกิจกรรมปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง มีสาระสาคัญ ด้านการบริหารในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมคุณ ภาพทั่งทั้งองค์การ การบริหารแบบมุ่งที่
กระบวนการ เป็นต้น Evans (2008: 143-144) ได้กล่าวถึงไคเซ็นไว้ว่า กลยุทธ์ไคเซ็น เป็นการจัดการที่สาคัญอย่างยิ่งของ
คนญี่ปุ่นและเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่ประสบความสาเร็จ ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ โดยที่
ทุกคนมีส่วนร่วมซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะทาให้เกิดความรู้และประสบการณ์ของพนักงาน
ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้ทุกคน
มีส่วนร่วมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาโดยคานึงถึงเป้าหมายของ
องค์การเป็นหลัก ซึ่งการบริหารธุรกิจในปัจจุบันการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสาคัญเช่นเดียวกับการบริหารอื่นๆ การ
ทากิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจึงมีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์การเนื่องจากทาให้พนักงานมีโอกาสแสดง
ความสามารถโดยใช้วิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นการพัฒนาทาให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทาให้องค์การประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วย
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3. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organizational Support)
จากการประยุกต์ใช้แนวคิดของไอเซนเบอร์เกอร์และคณะ (Eisenberger et al., 1986) ผสานกับการวัดการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การตามแนวทางของ เปรมจิตร์ คล้ายเพ็ชร์ (2548) แบ่งการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การออกเป็น
5 ด้าน ดังนี้ 1. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับค่าตอบแทน
เงินเดื อน นโยบายและสวัส ดิการในด้านต่ างๆ ที่ได้ รับจากองค์การ ซึ่งถือเป็ นสิ่ งตอบแทนที่ เป็ นตั วเงิน ได้ แก่ ค่ าจ้าง
เงินเดือน โบนัส ค่านายหน้าการขาย เป็นต้น ประการที่สองคือ สิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางอ้อม ได้แก่ การประกันสุขภาพ
การประกันชีวิตละอุบัติเหตุ เงินประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ค่าจ้างที่จ่ายในวันลา เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นต้น
(กิ่งพร ทองใบ, 2553: 10-11) 2. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า หมายถึง การ
รับรู้ว่าองค์การให้โอกาสแก่พนักงานในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ความก้าวหน้าตามสายงาน การจัดให้มีการศึกษาอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ความสามารถต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่การทางานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
โดยการสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรและการพัฒนาองค์การจาเป็นต้องมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงาน (สมชาย
หิรัญกิตติ, 2542: 265) ดังนี้ องค์การควรมีการกาหนดแผนระยะยาวซึ่ งต้องมีเป้าหมายชัดเจน, กาหนดความต้องการด้าน
กาลังคนจากวัตถุประสงค์และเป้าหมาย, การทาสารวจบุคลากรที่มีอยู่เพื่อรู้ถึงลักษณะและคุณสมบัติของบุคลากร, การ
กาหนดการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ , การตรวจสอบ
ระบบสื่อภายในเพื่อรักษาบรรยากาศขององค์การ 3. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านความมั่นคงในการทางาน
หมายถึง การรับรู้ว่าองค์การให้โอกาสและจะยังคงจ้างพนักงานให้ทางานต่อไป ไม่ปลดออกหรือเลิกจ้าง ซึ่งการที่บุคลากร
หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสในการแสดงทัศนะคติ รวมไปถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ การได้มีโอกาสในการนา
ความคิดเห็นของตนเองไปประกอบในการทางาน จะทาให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ทาให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ช่วยให้เกิด
ความน่าเชื่อถือและค่านิยมขององค์การต่อบุคลากรอีกด้วย 4. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านจิตอารมณ์ หมายถึง
การรับ รู้ว่าองค์การได้ให้การยอมรับ ให้ความสาคัญ และเห็ นคุณ ค่า ยกย่อ งให้เกียรติพนั กงาน เมื่อเขาท างานประสบ
ความสาเร็จ และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทางานในองค์การ ตลอดจนเข้าใจ เห็นใจเมื่อพนักงานตัดสินในหรือทางาน
ผิดพลาด การใส่ใจทุกข์สุข การดูแลความเป็นอยู่ 5. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านการปฏิบัติ หมายถึง การรับรู้ว่า
ฝ่ายบริหารและผู้บังคับบัญชาให้การส่งเสริมสนับสนุน สอนงาน ให้ความไว้วางใจ และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานเมื่อมี
ปัญหา เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มี สิ่งอานวยความสะดวกในองค์การ เช่น
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างสะดวกสบาย และสร้างบรรยากาศการทางานที่ดี น่า
พึงพอใจและปลอดภัย รวมไปถึงการมีมาตรฐานในการทางาน คือการมีเอกสารเป็นระบบเพื่อใช้ในการอ้างอิงสาหรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานนั้นๆ
สรุปได้ว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรไปในทางที่ดี ผล
ที่ดีต่อองค์การคือการที่บุคลากรลดพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่พึงปรารถนาและตั้งใจทางานให้กับองค์การด้วยความทุ่มเทเพื่อ
ตอบแทนสิ่งที่ ได้รับจากองค์ การมากขึ้น ผลดีต่อตัวบุคลากรเองคื อ มีความสุขในการทางาน รู้สึกว่าตนเองมีคุณ ค่าใน
องค์การเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความพร้อมในการทางานให้กับองค์การอย่างเต็มความรู้ความสามารถด้วยความ
สมัครใจ ทาให้อัตราการลาออกจากงานลดลง มีความผูกพันต่อองค์การและเกิดความตั้งใจที่จะคงอยู่ในองค์การต่อไป
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ตัวแปรอิสระ
ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- วุฒิการศึกษา
- อายุงาน
- รายได้
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
- ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
- ด้านความรู้และโอกาสก้าวหน้า
- ด้านความมั่นคงในการทางาน
- ด้านการสนับสนุนจิตอารมณ์
- ด้านการปฏิบตั ิงาน
Eisenberger (2001)

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น)
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- การมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ
- การมีส่วนร่วมในด้านกระบวนการประเมินผล
- การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน
- การมีส่วนร่วมในด้านการจัดสรรผลประโยชน์
Besterfield (1999)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(ไคเซ็น) ไม่แตกต่างกัน ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การจะมีความสัมพันธ์กับการมี ส่วนร่วมในกิจกรรม
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ใน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยการสุ่มตัวอย่างจากจานวนพนักงาน 6,176 คน และใช้สูตร Yamane ในการคานวณหา
ขนาดตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 376 ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคาถาม
ในตอนที่ 2-3 ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) กาหนดค่าคะแนนช่วง
น้าหนักเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้
โดยลักษณะคาถามจะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อ มูล การรับ รู้การสนั บ สนุ นจากองค์การในด้านต่างๆ ได้แ ก่ ด้านผลตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านความรู้และโอกาสก้าวหน้า ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านการสนับสนุนจิตอารมณ์ ด้านการปฏิบัติงาน
จานวน 23 ข้อ
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไคเซ็น ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในด้านกระบวนการประเมินผล การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน
การมีส่วนร่วมในด้านการจัดสรรผลประโยชน์ จานวน 23 ข้อ
3. การทดสอบเครื่ อ งมื อ ทดสอบคุ ณ ภาพด้ า นความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยน า
แบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหาของงานวิจัย
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดที่ได้ถูกต้องตรงกับเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งข้อคาถามที่ดีจะต้องมีค่า IOC ใกล้เคียงกับ 1
โดยกาหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ทรงศักดิ์ ภู่สีอ่อน, 2551:
50) ทดสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับบุคลากรอื่นที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha-Coefficient) ตามวิธี ข องครอนบาค (Cronbach, 1970: 161) ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.886 ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นสูงกว่า 0.7 สรุประดับความเชื่อมั่นได้ว่า แบบสอบถามมีความ
เชื่อมั่นระดับสูง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ สถิติค่าร้อยละ (Percentage) การแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหาค่ า ความ
แปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม (t-test) ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 3 กลุ่ม
ขึ้นไป (F-test) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย 209 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.50
ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.90 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุงานเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.40 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
38.80
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดั บ การรับ รู้การสนั บ สนุ น จากองค์ การและระดั บ การมีส่ วนร่วมในกิจ กรรม
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และระดับการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
(n=376)
ตัวแปร
ระดับ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ปานกลาง
3.46
0.56
ด้านการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
4.30
0.29
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ด้านความรู้และโอกาสก้าวหน้า
ด้านการสนับสนุนจิตอารมณ์
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความมั่นคงในการทางาน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)
การมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมในด้านกระบวนการประเมินผล
การมีส่วนร่วมในด้านการจัดสรรผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบตั ิ
การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.41
3.66
2.85
3.11
3.61
3.66
3.93
4.05
3.29
3.13

0.60
0.51
0.56
0.40
0.40
0.50
0.39
0.32
0.65
0.65

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)
แตกต่างกัน
ไม่แตกต่างกัน
เพศ
การตัดสินใจ, การจัดสรรผลประโยชน์
การปฏิบัต,ิ กระบวน การประเมินผล,
การวางแผน
อายุ
การตัดสินใจ, การปฏิบัต,ิ กระบวนการประเมินผล
, การวางแผน,การจัดสรรผลประโยชน์
วุฒิการศึกษา การตัดสินใจ, การปฏิบัต,ิ กระบวนการประเมินผล
, การวางแผน,การจัดสรรผลประโยชน์
อายุงาน
การตัดสินใจ, การปฏิบัต,ิ กระบวนการประเมินผล
, การวางแผน,การจัดสรรผลประโยชน์
รายได้
การตัดสินใจ, การปฏิบัต,ิ กระบวนการประเมินผล
, การวางแผน,การจัดสรรผลประโยชน์
ปัจจัย

สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การจะมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
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การมีส่วนร่วมในด้าน
กระบวนการประเมินผล

การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน

การมีส่วนร่วมในด้านการจัดสรร
ผลประโยชน์

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ

การมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ

ความสาเร็จของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)

การมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ

ตารางที่ 3 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็ น) ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง

K1

K2

K3

K4

K5

0.490**
0.523**

0.681**
0.753**

0.272**
0.378**

0.558**

0.612**

0.391**

S1

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ

0.464**

S2

ด้านความรู้และโอกาสก้าวหน้า

0.423**

0.692**
0.654**

S3

ด้านความมั่นคงในการทางาน

0.439**

0.558**

S4
ด้านการสนับสนุนจิตอารมณ์
S5
ด้านการปฏิบัติงาน
*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

-0.001 0.148** -0.014 0.202** 0.186**
-0.352** -0.210** -0.249** -0.045** -0.154**

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การกับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลม โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 209 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วงอายุ 21 - 40 ปี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.869 ระดับ การศึ กษาปริญ ญาตรี คิ ดเป็น ร้อยละ 47.90 อายุ งานเฉลี่ยอยู่ ในช่วง 5 - 15 ปี ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.900 รายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 10,001 - 30,000 บาทส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 0.926 และพนักงานมีระดับการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การโดยรวมในระดับมากและจากการทดสอบสมมติฐานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้สามารถสรุปผลได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(ไคเซ็น) ไม่แตกต่างกัน ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผลการศึกษา พบว่า
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า พนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไค
เซ็น) เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นสิ่งที่องค์การควรสนับสนุน เพื่อให้พนั กงานทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) โดยไม่จากัดเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ อดิเรก เพ็ชร์รื่น และ
พุทธกาล รัชธร (2552: 193) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่าย
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การผลิต บริษัท ทีซีแอล ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด พบว่า เพศไม่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน ในขณะที่อายุ การศึกษา อายุงาน และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความสาเร็จของการนาระบบลีนมาใช้ มุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) แตกต่างกั น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
ลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ ไม่ว่าอายุของพนักงาน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด จะมีผลต่อการมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการศึกษา การศึกษาของพนักงานไม่ว่าจะมีระดับการศึกษาใด จะมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านอายุงาน ซึ่งเกี่ยวกับประสบการณ์ทางานของพนักงานแต่ละคน จะมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านรายได้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานไม่เท่ากัน จะมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นสิ่งที่องค์การควร
สนั บสนุน เพื่ อให้ พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น ) โดยไม่จากัดอายุ
การศึกษา อายุงาน และรายได้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ทั้งนี้สอดคล้องกับ ชลิต ฐานิต
สรณ์ (2554: 87) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทากิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กรณีศึกษา บริษัท ฟาบริเนท
จากัด พบว่า อายุ การศึกษา อายุงาน และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการทากิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การจะมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความรู้และโอกาสก้าวหน้า ด้านความมั่นคง
ในการท างาน มีค วามสัม พัน ธ์ในทิศทางเดียวกัน กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 สอดคล้องกับ นพพล หามวงศ์ (2554: 104-108) ซึ่งสรุปไว้ว่า ค่าตอบแทนมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ สุภาวิตา ผลเจริญ และ ฐิติมา ไชยะกุล (2559: 87) ซึ่งสรุปไว้
ว่า ด้านความรู้และโอกาสก้าวหน้า ด้านความมั่นคงในการทางาน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านการปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ขัดแย้งกับ ซารีน่า ไวยสุภี (2554:
112) ซึ่งสรุปไว้ว่า ความสาเร็จของไคเซ็น มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการสนับสนุนจากองค์การด้านการปฏิบัติ
ทั้งนี้การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การด้านการสนับสนุนจิตอารมณ์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วมใน
ด้านการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน และการมีส่วนร่วมในด้านการจัดสรรผลประโยชน์อย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.01 สอดคล้องกับ อดิเรก เพ็ชร์รื่น และ พุทธกาล รัชธร (2552: 196) ซึ่งสรุปไว้ว่า ปัจจัยในด้านขวัญและกาลังใจมี
ความสั ม พั น ธ์ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ การมี ส่ วนร่วมในการปรับ ปรุงอย่างต่ อ เนื่ อ ง (ไคเซ็ น ) ของพนั ก งานฝ่ ายการผลิ ต
เนื่องจากขวัญและกาลังใจเป็นสภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้
หากพนักงานรับรู้ว่าองค์การได้ให้การยอมรับ ให้ความสาคัญและเห็นคุณค่า ยกย่องให้เกียรติในระดับสูง ก็จะมีผลทาให้
พนักงานมีความรู้สึกทางด้านจิตใจที่ดี ซึ่งสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในขณะที่การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การด้านการสนับสนุนจิตอารมณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ และการมี
ส่วนร่วมในด้านกระบวนการประเมินผล อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ขัดแย้งกับ สุภาวิตา ผลเจริญ และ ฐิติมา ไชยะ
กุล (2559: 87) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การสนับสนุนขององค์การด้านจิตอารมณ์ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลวิจัยไปใช้
จากการศึกษาและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลสนับสนุนและใช้ในการวางแผนการสนับสนุนจากองค์การ
ให้ เหมาะสม เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ มี ส่ว นร่วมในกิ จ กรรมการปรับ ปรุงอย่างต่ อ เนื่ อ ง (ไคเซ็ น ) มากขึ้น โด ยจากการสรุ ป

11

สมมติฐานการศึกษา ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับการสนับสนุนจากองค์การในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการเป็นการ
สร้างแรงจู งใจให้ กับ พนัก งานเพื่ อ ความเป็น อยู่ ที่ดี ของพนักงานเช่น เงิน เดื อน รางวัล เป็ น ต้น ด้ านความรู้แ ละโอกาส
ก้าวหน้าองค์การควรส่งเสริมให้พนักงานอบรมอยู่เป็นประจา รวมไปถึงให้โอกาสแก่พนักงานในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง
ด้านความมั่นคงในการทางานเป็นความมั่นคงขององค์การที่ทาให้พนักงานทราบว่าองค์การยังคงจ้างพนักงานต่อไป ทาให้
พนักงานรู้ถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนการสนับสนุนด้านจิตอารมณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนั กงานในปัจจุบันนี้ โดยการให้
ความสาคัญเห็นคุณค่าและยกย่องให้เกียรติพนักงานเมื่อเขาทางานประสบความสาเร็จ ตลอดจนเข้าใจเห็นใจเมื่อพนักงาน
ตัดสินใจหรือทางานผิดพลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน
และการมีส่วนร่วมในด้านการจัดสรรผลประโยชน์ และจากงานวิจัยในครั้งนี้พบว่าการสนับสนุนขององค์การในด้านการ
ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประสบผลสาเร็จเท่ากับการสนับสนุนด้านด่านอื่นๆ เพราะพนักงานนั้นมีงานและหน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว พนักงานจึงไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ซึ่งเหมือนเป็นการ
เพิ่มงานให้กับพนักงาน ในขณะเดียวกันองค์การควรมีการจัดการประชุมประจาปีกับพนักงานเพื่อบอกทิ ศทางในการ
ดาเนินงานขององค์การ เปิดทางให้ผู้บริหารพูดคุยกับพนักงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทางาน ดังนั้น
ปัจจัยการสนับสนุนขององค์การที่กล่าวมาจะทาให้พนักงานมีแรงจูงใจและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์การร่วมมือใน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
จากการศึกษาพบว่าควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรด้านการรับรู้ที่ผู้วิจัยท่านอื่นมีความสนใจ ซึ่งสามารถ
นาไปศึกษาการวิจัยและขยายขอบเขตได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะงานวิจัยนี้ศึกษา
เพียงในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเท่านั้น ถ้าหากสามารถทาการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ได้อีก
จะทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสามารถนาไปใช้ในการบริหารได้ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
กิ่งพร ทองใบ. 2553. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์. เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9 นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชลิต ฐานิตสรณ์. 2554. ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการทากิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กรณีศึกษา บริษัท ฟาบริเนท จา
กัด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี
ซารีน่า ไวยสุภ.ี 2554. ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท
โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
นพพล หามวงศ์ .2554. ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มวงจรควบคุมคุณภาพ (QCC) ของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดชลบุรี .วิทยานิพนธ์วิทยาศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
สมชาย หิรญ
ั กิตติ. 2542. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.

12

สุภาวิตา ผลเจริญ. 2558. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การสื่อสาร การสนับสนุนขององค์การกับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัด
ระยอง. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม) สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อดิเรก เพ็ชร์รื่น และพุทธกาล รัชธร. 2544. “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ทีซีแอล ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด.” วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัย
พัฒนา. 3(5): 185-198.
Bell, S.C. and M.A Orzen. 2011. Lean IT Enabling and Sustaining Your Lean Transformation. 1st ed. New
York: Taylor&Francis Group.
Besterfield, D.H., C. Besterfield-Michna, G.H. Besterfield, and M. Besterfield-Sacre.1999. Total Quality
Management. 2nd ed. Mexico: Printice – Hall International, Inc.
Eisenberger, Robert., Armeli, Stephen., Rexwingkel, Barbara., Lynch, Patrick D., and Rhoades, Linda.
2001. “Reciprocation of Perceived Organization Support.” Journal of Applied Psychology. 86
(1): 42-51.
Eisenberger, R., Fasolo, P., and Davis – LaMastro, V. 1990. “Perceived organization support and
Employee diligence, commitment, and innovation.” Journal of Applied Psychology. 75 (1): 5159.
Evans, J.R. 2008. Quality Management, Organization and Strategy. 6th ed.Canada: Nelson Education.
Szentendre. 1996. Public Participation Training Module. Hungary: The Regional Environmental Center.

