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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของพนักงานบรษิัท ยนัม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากดั กลุ่มตวัอย่างคอืพนักงานของ
บรษิทั จ านวน 130 คน โดยใชแ้บบสอบถามทีม่คี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .951 เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างโดยใชส้ถติค่ิาท ีการวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า พนกังานทีม่เีพศ อายุ ต าแหน่งงานแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซน็) ในทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิแต่พนักงานทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มสี่วนร่วมใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณาปัจจยัดา้นความรู้เกี่ยวกบักจิกรรมไคเซน็ของ
พนักงาน พบว่าพนักงานทีม่รีะดบัความรูแ้ตกต่างกนั มสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการประเมนิผล แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ในส่วนของผลการศกึษาปัจจยั
ด้านทศันคตขิองพนักงานกบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) พบว่าและมคีวามสมัพนัธก์บั
การมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) โดยรวม และ ด้านการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ ในระดบั
ปานสูงและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 และมคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วน
ร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ ดา้นการมสีว่นร่วมในการปฏบิตักิาร 
และดา้นการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และส่วนสุดท้ายคือผลการศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารภายในองค์กร พบว่าการสื่อสาร           
ภายในองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัการมสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยการสือ่สารในแนวดิง่ ซึง่เป็นการสือ่สารระหว่างผูบ้งัคบับญัชา และ 
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ผู้ใต้บงัคบับญัชามคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่าถึงปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในขณะที่การสื่อสาร           
ในแนวนอน ซึ่งเป็นการสื่อสารภายในหน่วยงานเดียวกัน และการสื่อสารแนวไขว้ ซึ่งเป็นการสื่อสารกับ              
ฝ่ายงานอื่น มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: ไคเซน็ การพฒันาอย่างต่อเนื่อง มสีว่นร่วมในการพฒันา 
 

Abstract 
 

This research intended to study the factors related to participation in continuous improvement 
(Kaizen) of employees of Yanmar Capital (Thailand) Company Limited (YCT). The samples used in this 
research were 130 employees of YCT and questionnaires with reliability .951 were used as the tool for 
data collection. The statistical analytical tools used to test the hypotheses included percentage, mean, 
standard deviation, independent t-test, One-way analysis of variance and Pearson correlation.  
The results of the research can be concluded as follows: 

The differences in terms of gender, age and position do not affect participation in continuous 
improvement (Kaizen) but differences in working period affect participation in decision making and 
participation for the benefit of Kaizen at a statistically significant level of 0.05. In addition, factor of staff 
knowledge about Kaizen also affected to participation in Kaizen evaluation at a statistically significant 
level of 0.05. In term of the factor of the attitudes of employees, it was found that it was positively related 
with participation in Kaizen at a high level in term of overall participation and participating in benefit of 
Kaizen at a statistically significant level of 0.05. It also positively related with participation in Kaizen at a 
medium level for participation in decision, Kaizen operation and Kaizen evaluation at a statistically 
significant level of 0.05. The overall internal communication factors were also positively related with 
participation in Kaizen. In each aspects, it was found that vertical communication, that is communication 
between an employee and management was positively related with participation in Kaizen at a low to 
medium level and at a statistically significant level of 0.05 while horizontal communication, that is 
communication between employees in same department and cross communication between employees 
in different departments were positively related with participation in Kaizen at a high level and at a 
statistically significant level of 0.05. 
 
Keyword: Kaizen, Continuous Improvement, Participation in improvement 
 
บทน า 

องคก์ร คอื การรวมตวักนัของบุคคล หรอื กลุ่มบุคคล โดยมวีตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างร่วมกัน (เสาวลักษณ์. 2556) และด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีข ัน้ตอนเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์นัน้ การที่องค์กรจะสามารถด ารงอยู่และเติบโตได้นัน้ จ าเป็นต้องมีการจดัการที่ดี โดยเฉพาะ             
อย่างยิง่องคก์ารในยุคศตวรรษที ่21 ซึง่ต้องเผชญิกบัปัจจยัแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะ
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เป็นด้านสงัคม เศรษฐกจิ โลกาภิวตัน์ และเทคโนโลย ี ดงันัน้ องค์การต้องมแีนวทางในการจดัการที่ทนัสมยั               
มกีารปรบัเปลีย่น และ พฒันาอยู่เสมอ เพื่อรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็นี้ ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการ
จดัการทีท่นัสมยั การปรบัเปลีย่น และพฒันาองคก์รนัน้ จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องอาศยัการมสี่วนร่วมของบุคลากร 
ทุกคนในองคก์ร ในการทีจ่ะร่วมกนัผลกัดนัใหอ้งคก์รมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ีสามารถด ารงอยู่และเตบิโต
ไดใ้นระยะยาว (mychackinin1798. 2559) 

ปัจจุบนั หลายองค์กรที่มีนโยบายมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรบัเปลี่ยนและ
พฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่องในทุกๆดา้น ไดน้ าแนวคดิ “ไคเซน็” ซึง่แปลตามศพัทภ์าษาญี่ปุ่ นว่า "การปรบัปรุง" 
(Improvement) มาใช้ในการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งไคเซ็นเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นที่การมี               
ส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรบัปรุงวิธีการท างานและสภาพแวดล้อม               
ในการท างานใหด้ขีึน้อยู่เสมอ ไคเซน็ใหค้วามส าคญักบัทุกการปรบัปรุงเลก็ๆ น้อยๆ ทีเ่กดิขึน้จากความพยายาม
อย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไปในการปรบัปรุงจากมาตรฐานเดมิทีม่อียู่ใหด้ขี ึน้ หรอือาจกล่าวไดว้่าความมุ่งหมาย
ส าคญัของไคเซน็อยู่ที ่องคก์รต้องมกีารปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่องไม่มทีีส่ ิน้สุด (Continuous Improvement) 
นัน่เอง (สมิาลยั. 2552) 

บรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ผูใ้หบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้ผลติภณัฑย์นัม่าร ์อนัมบีทบาท
ส าคญัในการสนับสนุน ในการขบัเคลื่อนธุรกจิของยนัม่าร์ในประเทศไทย ได้ให้ความส าคญัต่อการท าไคเซ็น
เช่นกนั และไดม้กีจิกรรมสนับสนุนการมสี่วนร่วมในการท าไคเซน็ของพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยประสบ
ความส าเรจ็ ไดร้บัรางวลักจิกรรมไคเซน็ยอดเยีย่มในการประกวดกจิกรรมไคเซน็ประจ าปีของยนัม่าร ์ซึง่มผีูเ้ขา้
ประกวดจากบรษิัทในกลุ่มยนัม่าร์ทัว่โลก อย่างไรกต็าม แม้ว่าบรษิัท ยนัม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากดั               
จะประสบความส าเรจ็ในท ากจิกรรมไคเซน็โดยภาพรวมดงัทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ แต่ขอ้เทจ็จรงิทีย่งัคงเป็นประเดน็            
ทีน่่าสนใจ คอื พนักงานแต่ละคนของบรษิทัต่างมแีนวคดิและทศันคต ิระดบัความเขา้ใจถงึประโยชน์ของไคเซน็ 
ความเต็มใจร่วมกิจกรรม เหตุผลในการมีส่วนร่วม ตลอดจนระดับในการมีส่วนร่วมในการท าไคเซ็น                      
แตกต่างกนัไป ดงันัน้ ผูท้ าวจิยัจงึใหค้วามสนใจในการศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการมสีว่นร่วมในการ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพนักงาน บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล             
(ไทยแลนด)์ จ ากดั จ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล 

2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพนักงาน บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล              
(ไทยแลนด)์ จ ากดั จ าแนกตามระดบัความรูเ้กีย่วกบักจิกรรมไคเซน็ 

3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านทศันคติของพนักงานกบัการมสี่วนร่วมในการพฒันา 
อย่างต่อเนื่องของพนกังาน บรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นการสื่อสารภายในองคก์รกบัการมสี่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่องของพนกังาน บรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. พนักงานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ทีม่ปัีจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ต าแหน่งงาน และอายุงาน แตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) แตกต่างกนั 
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2. พนักงานบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากัด ที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมไคเซ็น             
แตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) แตกต่างกนั 

3. ปัจจัยด้านทัศนคติของพนักงาน มีความสมัพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง          
(ไคเซน็) ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

4. ปัจจยัด้านการสื่อสารภายในองค์กร มคีวามสมัพนัธ์กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง   
(ไคเซน็) ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั   
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) อ้างอิงจาก ณรงค์ รัตนะ ,              
สกักภัค วิชินโรจน์จรลั และภุชงค์ พุทธวงศ์ (2547) และ วิทยา ตันสุวรรณนนท์ (2547) สรุปได้ว่า ไคเซ็น 
หมายถงึ การปรบัปรุงเลก็ๆ น้อยๆ ทีเ่กดิขึน้จากความพยายามอย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไปในการปรบัปรุง
จากมาตรฐานเดมิทีม่อียู่ให้ดขีึน้ รวมถงึการปรบัปรุงการท างานประจ าวนัใหด้ยีิง่ขึน้ตามไปดว้ย การท าไคเซน็
เป็นการสนับสนุนให้เกดิ “การใช้ความคดิ” ไม่ใช่ “การตรากตร าท างาน” การท าไคเซน็ไม่ใช่ท าเพื่อเพิม่ภาระ             
แต่มุ่งที่จะลด/เลิกภาระที่ไม่จ าเป็นหรอืเปลี่ยนไปสู่วธิีอื่นที่เหมาะสมกว่า ในการคงสภาพและการปรบัปรุงนี้               
ไม่จ าเป็นต้องใช้เทคนิคพเิศษใดๆ เพียงแต่ใช้ส านึกของพนักงานทุกคนในองค์กร  ระบบไคเซน็จะเป็นไปได้             
เมื่อผูท้ าเหน็ว่าการท าไคเซน็นัน้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และท าไปดว้ยความเตม็ใจ  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคล อ้างอิงจาก วชิรวัชร งามละม่อม (2558) และ  
กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) สรุปได้ว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลาย                  
ดา้นภูมหิลงัของบุคคล ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสรา้งของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน  
เป็นต้น หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ จะประกอบด้วยพนักงานหรือบุคลากรในระดบัต่างๆ ซึ่งแต่ละคนจะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนี้  มีสาเหตุมาจาก               
ปัจจยัต่างๆ ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานในองค์กร ลกัษณะพฤติกรรมในการ  
ท างานของบุคคล 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัทศันคติ อ้างอิงจาก ทิตยา สุวรรณชฎั (2547 อ้างอิงจาก ณชพฒัน์  
อศัวรชัชนนัท.์ 2554) สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของทศันคต ิสามารถแบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื  
 1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) ในส่วนนี้เป็นการเรียนรู้ของบุคคลในเรื่องใด             
เรื่องหนึ่ง กล่าวคอืการทีบุ่คคลสามารถน าเอาคุณค่าทางสงัคม ทีไ่ดร้บัจากการอบรมสัง่สอน และถ่ายทอดมาใช้
ในการวเิคราะห ์พจิารณาประกอบเหตุผลของการทีต่นจะประเมนิ หากรูใ้นทางทีด่กีจ็ะมทีศันคตทิีด่ ีหากไม่รูเ้ลย 
ก็ไม่มีทัศนคติ ข้อแตกต่างระหว่างส่วนนี้กับความรู้สึก คือการพิจารณาของบุคคลในส่วนนี้ จะมีลักษณะ             
ปลอดจากอารมณ์ แต่จะเป็นเรื่องของเหตุผล อนัสบืเนื่องมาจากความเชื่อของบุคคล   
 2. องคป์ระกอบดา้นความรู้สกึ (Affective Component) หมายถงึ ลกัษณะทางอารมณ์ที่สอดคล้องกบั 
ความคดิ เช่น บรรดาความรูส้กึทีช่อบไม่ชอบ พอใจหรอืไม่พอใจ เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย คดิว่าเหมาะสมหรอื 
ไม่เหมาะสม ซึง่เป็นเรื่องของอารมณ์ของบุคคล  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ ขออ้างอิงจาก อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2549  
อา้งองิจาก นวรตัน์ พฒัโนทยั. 2555) ซึง่กล่าวว่า ความเขา้ใจ หมายถงึ เป็นขัน้ตอนของความรู ้ข ัน้ตอนน้ีจะตอ้ง
ใช้ความสามารถทางสมองและทกัษะที่สูงขึน้ จนถึงกบัที่สื่อความหมาย ซึ่งมกัเกิดขึน้หลงัจากที่บุคคลได้รบั  
ขา่วสารต่างๆ และความเขา้ใจนี้เอง จะแสดงออกในรปูของทกัษะต่างๆ ซึง่แยกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงันี้ 
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  1. การแปลความหมาย หมายถงึ เป็นการจบัใจความใหถู้กต้องเกีย่วกบัสิง่ที่สื่อความหมาย หรอืจาก
ภาษาหนึ่งของการสือ่สารไปสูอ่กีรปูแบบหนึ่ง 
 2. การตคีวามหมาย หมายถงึ เป็นการอธบิายความหมาย หรอืสรุปเรื่องราว โดยการจดัระเบยีบใหม่ 
รวบรวมเรยีบเรยีงเน้ือหาใหม่ 
 3. การขยายความ เป็นการขยายเนื้อหาที่เหนือไปกว่าขอบเขตที่รู ้เป็นการขยายขดีการอ้างองิ ห รอื
แนวโน้มทีเ่กนิเลยจากขอ้มลู 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร อา้งองิจาก เกือ้กลู ขวญัทอง (2552) สรุปไดว้่า การ
สือ่สารในองคก์ร แบ่งไดเ้ป็น 4 ทศิทาง คอื  
 1. การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) คอืการสื่อสารจากบุคคลที่อยู่ในต าแหน่ง 
สงูกว่าไปยงับุคคลทีม่ตี าแหน่งต ่ากว่า หรอืการสือ่สารจากผูบ้รหิารไปยงัผูป้ฏบิตั ิเช่น ผูบ้งัคบับญัชาสัง่งานไปยงั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 2. การสื่อสารจากล่างขึน้บน (Upward Communication) คอืการส่งขอ้มูลจากบุคคลที่อยู่ในต าแหน่ง         
ต ่ากว่าไปยงับุคคลที่อยู่ในต าแหน่งสูงกว่าหรอืการส่งขอ้มูลจากผู้ปฏบิตัิไปยงัผู้บรหิาร เช่น กล่องแสดงความ
คดิเหน็ การส ารวจความคดิเหน็ของพนกังาน เป็นตน้ 
 3. การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) คอืการสื่อสารทีเ่กดิขึน้ระหว่างบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ในระดบัเดยีวกนัในองคก์าร และส าหรบับุคคลทีอ่ยู่ในหน่วยงานเดยีวกนัมผีูบ้งัคบับญัชาคนเดยีวกนั 
 4. การสื่อสารในแนวไขว ้(Cross – Channel Communication) คอืการสื่อสารระหว่างบุคคลทีอ่ยู่คนละ
หน่วยงานกนัหรือระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นการติดต่อขา้มแผนกของหน่วยงาน บุคคลที่ติดต่อกนัอาจอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากนัหรอืระดบัต าแหน่งต่างกนักไ็ด ้เช่น บุคคลทีอ่ยู่ในฝ่ายผลติสือ่สารกบับุคคลทีอ่ยู่ในฝ่ายตลาด 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม อ้างอิงจาก เพ็ญจิตร วาณิชย์ไพศาล (2557) และ
Chapin (1997: 317 อ้างอิงจาก เสาวนีย์ เดือนเด่น และคณะ. 2558) ซึ่งเพ็ญจิตร ได้ให้ความหมายการมี              
สว่นร่วมว่า หมายถงึ การเปิดโอกาส ใหอ้าสาสมคัรไดม้สีว่นร่วมในกระบวนการด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ตัง้แต่
การร่วมคดิค้นหาสาเหตุของปัญหา ร่วมด าเนินการ ร่วมรบัผลประโยชน์ และการร่วมติดตามและประเมนิผล   
ร่วมตดัสนิใจเลอืกวธิกีารแกไ้ขปัญหา และ Chapin ไดแ้บ่งการมสีว่นร่วมในงานออกเป็น 4 ประเภท  
 1. การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอืการเิริม่ตดัสนิใจด าเนินการ การมอีทิธพิล
ในการตดัสนิใจด าเนินงานหรอืออกเสยีงคดัคา้น และตดัสนิใจปฏบิตักิารในสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีป่ฏบิตั ิไม่ว่าจะ
เรื่องของการจดัระบบการท างาน วธิกีารท างาน ใครเป็นผูก้ระท าและท าอย่างไร 
 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ คือ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านทรพัยากร การบริหาร          
การประสานความร่วมมอื การท ากจิกรรมต่างๆ ตลอดจนการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตังิาน 
 3. การมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวตัถุ ผลประโยชน์ทางสงัคม หรอื
ผลประโยชน์สว่นบุคคล 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ การมีส่วนร่วมในงานในการให้ข้อมูล การแลกเปลี่ยน              
ความคดิเหน็ การเสนอผลการปฏบิตังิาน ตลอดจนการเสนอแนวคดิในการปรบัปรุงและแกไ้ขงาน ใหด้ยีิง่ขึน้ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานบรษิัท ยนัม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากดั จ านวน
ทัง้สิน้ 192 คน (ทีม่า : ขอ้มูล ณ วนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายทรพัยากรบุคคล บรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานศกึษาวจิยัคอื พนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึง่ผูว้จิยั
ได้ท าการค านวณขนาดตัวอย่าง กรณีทราบจ านวนประชากร โดยใช้วิธีการของ Taro Yamane (กัลยา               
วานิชย์บญัชา. 2550) ดงันัน้ งานวจิยัในครัง้นี้จะก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 130 คน โดยใช้วธิกีารสุ่ม           
2 ขัน้ตอนดงันี้ คอื 
 1. การสุ่มตวัอย่างตามสดัส่วน (Proportional stratified random sampling) กลุ่มตวัอย่าง ตามแต่
ละกลุ่มงาน ของ บริษัท ยนัม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากดั ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงาน
การตลาดและอนุมตัิสินเชื่อ จ านวน 47 คน, กลุ่มงานติดตามเร่งรดัหนี้ จ านวน 32 คน, กลุ่มงานสนับสนุน 
จ านวน 51 คน 
 2. วิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก (Convenience sampling) โดยเกบ็กลุ่มตวัอย่างจากพนักงาน
แต่ละสายงานของ บรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ทีส่ะดวกในการตอบแบบสอบถาม 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิ ์Cronbach’s Alpha เท่ากบั 0.951 
ค าถามทัง้หมดเป็นค าถามปลายปิด (Close – Ended) โดยแบ่งโครงสรา้งแบบสอบถามออกเป็น 5 สว่น ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล           
(ไทยแลนด)์ จ ากดั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน และอายุงาน  
 ส่วนท่ี 2 : แบบสอบถามวดัปัจจยัดา้นทศันคต ิลกัษณะค าถามเป็น Likert Scale โดยมคี าตอบใหเ้ลอืก 
5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
เลอืกตอบตามระดบัความคดิเหน็ไดเ้พยีงค าตอบเดยีวเท่านัน้ 
 ส่วนท่ี 3 : แบบสอบถามวดัความรูเ้กีย่วกบักจิกรรมไคเซน็ เป็นค าถามทีใ่หเ้ลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุ 
โดยขอ้ทีต่อบทีถู่กจะได ้1 คะแนน ขอ้ทีต่อบผดิจะได ้0 คะแนน จากนัน้รวมคะแนนทีผู่ต้อบแบบสอบถามท าได้
เพื่อแปลความหมายของคะแนน ออกเป็น 3 ระดบั คอื ระดบัสงู ระดบัปานกลาง และ ระดบัต ่า  
 ส่วนท่ี 4 : แบบสอบถามเกีย่วกบัการสื่อสารภายในองคก์ร แบ่งเป็น การสื่อสารในแนวดิง่ การสื่อสาร
ในแนวนอน การสือ่สารในแนวไขว ้ลกัษณะค าถามเป็น Likert Scale โดยมคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลอืกตอบตามระดบั
ความคดิเหน็ไดเ้พยีงค าตอบเดยีวเท่านัน้ 
 ส่วนท่ี 5 : แบบสอบถามวดัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง(ไคเซน็) แบ่งเป็น การมสี่วนร่วม
ในการตดัสนิใจ การมสี่วนร่วมในการปฏบิตักิาร การมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ การมสี่วนร่วมในการประเมนิผล 
ลกัษณะค าถามเป็น Likert Scale โดยมคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ระดบั คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลอืกตอบตามระดบัการมสีว่นร่วมไดเ้พยีงค าตอบเดยีวเท่านัน้ 
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การวิเคราะหข้์อมลู  
การวิเคราะห์สถิติเชงิพรรณนา โดยการใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่ออธบิายขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอย่าง วเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน ปัจจยัการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์และความจงรกัภกัดขีองพนกังาน 
 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมตฐิานไดแ้ก่ การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 
ผลการวิจยั 

การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มจี านวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาคอื 

เพศชาย มจี านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.7 ตามล าดบั 
อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 30 - 37 ปี มจี านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.8 รองลงมาคอื

อายุ 38 ปีขึน้ไป มจี านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 27.7 และอายุต ่ากว่า 30 ปี มจี านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 
21.5 ตามล าดบั 

ต าแหน่งงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มตี าแหน่งงานระดบัพนักงาน / เจา้หน้าที ่จ านวน 99 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 76.2 ต าแหน่งงานระดบัผูช้่วยผูจ้ดัการ / ผูจ้ดัการ จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 ตามล าดบั 

อายุงาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ อายุงานต ่ากว่า 3 ปี มจี านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.4 
รองลงมาคอื อายุงาน 4 - 6 ปี และ อายุงาน 6 ปีขึน้ไป มจี านวนเท่ากนัคอื กลุ่มละ 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.3 
ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัดา้นความรูเ้กีย่วกบักจิกรรมไคเซน็ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มี
ความรูใ้นระดบัปานกลาง จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 รองลงมาคอื มคีวามรูใ้นระดบัสงู จ านวน 31 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 23.9 มคีวามรูใ้นระดบัต ่า มจี านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.6 ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัดา้นทศันคตขิองพนักงานทีม่ต่ีอกจิกรรมไคเซน็ พบว่า ในภาพรวมมรีะดบั
ทศันคติอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.84 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกรายขอ้มรีะดบัทศันคตใิน
ระดบัด ีโดยขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื ทศันคตวิ่าผูบ้รหิารของบรษิทัไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความใส่ใจ สนับสนุน และ
ให้ความส าคญัในการกิจกรรมไคเซ็น มีค่าเฉลี่ย 4.04 ในคณะที่ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนต ่าสุด คือ ทศันคติว่า
กจิกรรมไคเซน็เป็นเรื่องง่ายทุกองคก์รสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้มคี่าเฉลีย่ 3.71 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัดา้นการสื่อสารภายในองคก์ร พบว่า พนักงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อการ
สือ่สารภายในองคก์รโดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมี
ระดบัความคดิเหน็ในระดบัด ีโดยด้านการสื่อสารในแนวดิง่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.05 รองลงมาคอืด้านการ
สือ่สารแนวนอนมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 และ การสือ่สารแนวไขวม้คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของพนักงาน บรษิทัยนัม่าร ์
แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั พบว่า พนักงานมรีะดบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการมีส่วนร่วมใน              
ระดบัมาก โดยการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ และ การมสี่วนร่วมในการปฏบิตักิาร มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนัอยู่ที่ 
3.76 รองลงมาคอืการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.72 และ การมสี่วนร่วมในการประเมนิผล            
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 ตามล าดบั 



8 
 

 

การวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 พนักงานบริษัท ยนัม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากดั ที่มีปัจจยัด้านลกัษณะ            

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งงาน และอายุงาน แตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง            
(ไคเซน็) แตกต่างกนั 

1.  เพศ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากัด ที่มีเพศ               
แตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ในแต่ละดา้นทุกดา้น แตกต่างกนั อย่างไม่มนียัส าคญั
ทางสถติ ิซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว้ 

2.  อายุ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากัด ที่มีอายุ                 
แตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ในแต่ละดา้นทุกดา้น แตกต่างกนั อย่างไม่มนียัส าคญั
ทางสถติ ิซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว้ 

3.  ต าแหน่งงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ยนัม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากดั ที่มี
ต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในแต่ละด้านทุกด้าน แตกต่างกนั            
อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว้ 

4.  อายุงาน ผลการศกึษาพบว่า พนักงานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ทีม่อีายุงาน
แตกต่างกนั มสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) โดยรวม แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นของการมสี่วนร่วมในการ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ไดผ้ลการศกึษา ดงันี้ 
     ด้านการมีส่วนรว่มในการตดัสินใจ พบว่า พนกังานทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธิทีดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) พบว่าพนักงานที่มีอายุงานต ่ ากว่า 3 ปี มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (ไคเซน็) ด้านการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจมากกว่าพนักงานที่มอีายุงาน 3 - 6 ปี โดยมผีลต่างของ
ค่าเฉลีย่เท่ากบั .32712 สว่นคู่อื่นๆ ไม่พบว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
      ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ พบว่า พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสีว่นร่วมในการปฏบิตักิาร แตกต่างกนั อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติิ 
      ด้านการมีส่วนรว่มในผลประโยชน์ พบว่า พนกังานทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวธิทีดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) พบว่าพนักงานที่มีอายุงานต ่ ากว่า 3 ปี มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (ไคเซน็) ด้านการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์มากกว่าพนักงานที่มอีายุงาน 3 - 6 ปี โดยมผีลต่างของ
ค่าเฉลีย่เท่ากบั .32126 สว่นคู่อื่นๆไม่พบว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
      ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า พนักงานที่มอีายุงานแตกต่างกนั มสี่วนร่วมในการ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสีว่นร่วมในผลประโยชน์ แตกต่างกนั อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติิ 
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สมมติฐานข้อท่ี 2 พนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบักจิกรรม
ไคเซน็ แตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) แตกต่างกนั 

ผลการศกึษาพบว่า พนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบักจิกรรม
ไคเซน็แตกต่างกนั มสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) โดยรวม แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยส าคญั          
ทางสถติ ิซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นของการมสีว่นร่วมในการ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ไดผ้ลการศกึษา ดงันี้ 
      ด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พบว่า พนักงานทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบักจิกรรมไคเซน็แตกต่างกนั  
มีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ แตกต่างกนั อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถติ ิ
      ด้านการมีส่วนรว่มในการปฏิบติัการ พบว่า พนกังานทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบักจิกรรมไคเซน็แตกต่างกนั 
มีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏบิตัิการ แตกต่างกนั อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถติ ิ
      ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่า พนักงานทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบักจิกรรมไคเซน็แตกต่างกนั  
มีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ แตกต่างกนั อย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถติ ิ
      ด้านการมีส่วนรว่มในการประเมินผล พบว่า พนกังานทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบักจิกรรมไคเซน็แตกต่างกนั 
มีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง              
เป็นรายคู่ ด้วยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบว่า พนักงานที่มคีวามรู้เกี่ยวกบักิจกรรมไคเซ็นในระดบัต ่า              
มสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสีว่นร่วมในการประเมนิผล มากกว่าพนกังานทีม่คีวามรู้
เกีย่วกบักจิกรรมไคเซน็ระดบัปานกลาง โดยมผีลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั .35899 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบว่ามคีวาม
แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัด้านทศันคติของพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านทศันคติของพนักงาน มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการมสี่วนร่วมในการ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของพนกังาน บรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ในดา้นการมสีว่นร่วม
ในการตัดสนิใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วม              
ในการประเมนิผล และการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) โดยรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ            
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
      ปัจจยัด้านทศันคติของพนักงาน กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่ อง (ไคเซน็) ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการตดัสนิใจ มคี่า r เท่ากบั 0.532 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ปานกลาง 
      ปัจจยัด้านทศันคติของพนักงาน กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ด้านการมี
สว่นร่วมในการปฏบิตักิาร มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
      ปัจจยัด้านทศันคติของพนักงาน กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ด้านการมี
สว่นร่วมในผลประโยชน์ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 
      ปัจจยัด้านทศันคติของพนักงาน กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ด้านการมี
สว่นร่วมในการประเมนิผล มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
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      ปัจจยัด้านทศันคติของพนักงาน กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ด้านการมี
สว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) โดยรวม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 

สมมติฐานข้อท่ี 4 ปัจจยัดา้นการสื่อสารภายในองคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของพนักงานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ผลการศกึษา  พบว่าปัจจยั
ด้านการสื่อสารภายในองค์กร มคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) โดยรวม 
ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

1. การส่ือสารภายในองคก์ร กบัการมสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) โดยรวม 
      การสื่อสารแนวดิ่ง ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บงัคับบญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา มีความสมัพนัธ์             
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางกับการมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) โดยรวม ของ
พนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
      การสื่อสารแนวนอน ซึง่เป็นการสื่อสารภายในหน่วยงานเดยีวกนั และการสื่อสารแนวไขว ้ซึง่เป็นการ
สือ่สารกบัฝ่ายงานอื่น มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู กบัการมสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซน็) โดยรวม ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
      การสื่อสารโดยรวม ซึ่งเป็นภาพรวมของการสื่อสารทุกด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน               
ในระดับสูงกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) โดยรวม ของพนักงานบริษัท ยันม่าร์              
แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

จากผลการศกึษาพบว่า ระดบัความสมัพนัธ์ของการสื่อสารแนวไขว้ กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) โดยรวมของพนักงานบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากัด มีค่าสูงที่สุด 
รองลงมาคอื การสือ่สารแนวนอน และสือ่สารแนวดิง่มคี่าต ่าทีส่ดุ 

2. การส่ือสารภายในองคก์ร กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ด้านการมสี่วน
ร่วมในการตดัสนิใจ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นการสื่อสารภายในองค์กร มคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนร่วม             
ในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ของพนักงานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้สรุปไดด้งันี้ 
      การสื่อสารแนวดิ่ง ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา มีความสมัพนัธ์             
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลางกบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสี่วนร่วม 
ในการตดัสนิใจ ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
      การสื่อสารแนวนอน ซึง่เป็นการสื่อสารภายในหน่วยงานเดยีวกนั และ การสื่อสารแนวไขว ้ซึง่เป็นการ
สือ่สารกบัฝ่ายงานอื่น มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู กบัการมสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซน็) ดา้นการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
       การสื่อสารโดยรวม ซึ่งเป็นภาพรวมของการสื่อสารทุกด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน            
ในระดับสูงกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ของ
พนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

จากผลการศกึษาพบว่า ระดบัความสมัพนัธ์ของการสื่อสารแนวไขว้ กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ของพนักงานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดัมคี่าสงูทีส่ดุ รองลงมา คอื การสือ่สารแนวนอน และ สือ่สารแนวดิง่มคี่าต ่าทีส่ดุ 
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3. การส่ือสารภายในองค์กร กับการมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมี              
ส่วนร่วมในการปฏบิตัิการ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัด้านการสื่อสารภายในองค์กร มคีวามสมัพนัธ์กบัการมี              
ส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสี่วนร่วมในการปฏบิตักิาร ของพนักงานบรษิทั ยนัม่าร ์
แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้สรุปไดด้งันี้ 
      การสื่อสารแนวดิ่ง ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บงัคับบญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา มีความสมัพนัธ์                 
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ากบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสี่วนร่วมในการ
ปฏบิตักิาร ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
      การสื่อสารแนวนอน ซึง่เป็นการสื่อสารภายในหน่วยงานเดยีวกนั และ การสื่อสารแนวไขว ้ซึง่เป็นการ
สือ่สารกบัฝ่ายงานอื่น มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูกบัการมสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซน็) ดา้นการมสีว่นร่วมในการปฏบิตักิาร ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
      การสื่อสารโดยรวม ซึ่งเป็นภาพรวมของการสื่อสารทุกด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน             
ในระดบัสูงกบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ ของ
พนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

จากผลการศกึษาพบว่า ระดบัความสมัพนัธ์ของการสื่อสารแนวไขว้ กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสีว่นร่วมในการปฏบิตักิาร ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดัมคี่าสงูทีส่ดุ รองลงมา คอื การสือ่สารแนวนอน และ สือ่สารแนวดิง่ 

4. การส่ือสารภายในองคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) 
ดา้นการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นการสื่อสารภายในองคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บั
การมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ของพนักงานบรษิัท 
ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้สรุปไดด้งันี้ 
      การสื่อสารแนวดิ่ง ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บงัคับบญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา มีความสมัพนัธ์            
ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ากับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วม            
ในผลประโยชน์ ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
      การสื่อสารแนวนอน ซึง่เป็นการสื่อสารภายในหน่วยงานเดยีวกนั และ การสื่อสารแนวไขว ้ซึง่เป็นการ
สือ่สารกบัฝ่ายงานอื่น มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูกบัการมสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซน็) ดา้นการมสีว่นร่วมในผลประโยชน์ ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
      การสื่อสารโดยรวม ซึ่งเป็นภาพรวมของการสื่อสารทุกด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน               
ในระดบัสูงกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ของ
พนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

จากผลการศกึษาพบว่า ระดบัความสมัพนัธ์ของการสื่อสารแนวไขว้ กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ ของพนักงานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั มคี่าสงูทีส่ดุ รองลงมา คอื การสือ่สารแนวนอน และ สือ่สารแนวดิง่ 

5. การส่ือสารภายในองคก์ร กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ด้านการมสี่วน
ร่วมในการประเมนิผล ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นการสือ่สารภายในองคก์ร มคีวามสมัพนัธก์บัการมสีว่นร่วม
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ของพนักงานบริษัท ยันม่าร์                
แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีไ่ดต้ัง้ไว ้สรุปไดด้งันี้ 
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      การสื่อสารแนวดิ่ง ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บงัคับบญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา มีความสมัพนัธ์                
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ากบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสี่วนร่วมในการ
ประเมนิผล ของพนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
      การสื่อสารแนวนอน ซึง่เป็นการสื่อสารภายในหน่วยงานเดยีวกนั และ การสื่อสารแนวไขว ้ซึง่เป็นการ
สือ่สารกบัฝ่ายงานอื่น มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงูกบัการมสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซน็) ดา้นการมสีว่นร่วมในการประเมนิผล ของพนักงานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
      การสื่อสารโดยรวม ซึ่งเป็นภาพรวมของการสื่อสารทุกด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน                   
ในระดบัสูงกบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ด้านการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล ของ
พนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

จากผลการศกึษาพบว่า ระดบัความสมัพนัธ์ของการสื่อสารแนวไขว้ กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ของพนักงานบริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล                
(ไทยแลนด)์ จ ากดัมคี่าสงูทีส่ดุ รองลงมา คอื การสือ่สารแนวนอน และ สือ่สารแนวดิง่มคี่าต ่าทีส่ดุ 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง (ไคเซน็) ของพนักงาน
บรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามาอภปิรายผล ดงันี้ 

ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
 1.1 เพศ พนักงานที่มเีพศแตกต่างกนั มสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ในแต่ละด้าน              
ทุกด้าน แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิต ิซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้ อาจเป็น
เพราะบรษิทัมนีโยบายทีส่นับสนุนใหพ้นักงานทุกคนมสี่วนร่วมในกจิกรรม โดยก าหนดเป็นหนึ่งในภาระหน้าที่
พเิศษที่ก าหนดไว้ในตวัชี้วดัผลการปฏบิตัิงาน นอกจากนัน้ ในปัจจุบนัทัง้ 2 เพศมคีวามเสมอภาค ตลอดจน
ความคิด ความสามารถของเพศชายและหญิงไม่มีความแตกต่างกัน จึงท าให้เพศไม่เป็นอุปสรรคต่อการมี                  
สว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ผลการศกึษานี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาภรณีน์ อนิฟ้าแสง และ
เกยีรตพิงษ์ พนัชนะ (2554) ศกึษาเรื่องการมสี่วนร่วมของนักศกึษาในการประกนัคุณภาพงานกจิการนักศกึษา 
วทิยาลยัราชพฤกษ์ พบว่านกัศกึษาวทิยาลยัราชพฤกษ์ทีม่เีพศต่างกนั มสีว่นร่วมในขัน้ตอนวงจรคุณภาพ PDCA 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 1.2 อายุ พนักงานที่มอีายุแตกต่างกนั มสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ในแต่ละด้าน            
ทุกด้าน แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิต ิซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้ อาจเป็น
เพราะนโยบายบรษิทัตามทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ในหวัขอ้ทีผ่่านมาและนโยบายนัน้มผีลอย่างทัว่ถงึ ซึง่ผลการศกึษานี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิเรก เพ็ชรรื่น (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง                    
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของพนักงานฝ่ายการผลติ บรษิทั ทซีแีอล ทอมสนั อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ผลการวจิยัพบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของพนักงาน
ฝ่ายการผลติบรษิทั ทซีแีอล ทอมสนั อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) ไม่แตกต่างกนั 
 1.3 ต าแหน่งงาน พนกังานทีม่ตี าแหน่งงานแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง (ไคเซน็) 
ในแต่ละดา้นทุกดา้น แตกต่างกนั อย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้ 
อาจเป็นเพราะนโยบายบริษัทซึ่งได้กล่าวไปแล้วในหวัข้อที่ผ่านมาและนโยบายนัน้มีผลอย่างทัว่ถึง ซึ่งผล
การศกึษานี้ ไม่สอดคล้องกบั ซารน่ีา ไวยสุภี (2554) ศกึษาปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธต่์อการมสี่วนร่วมกจิกรรม             
ไคเซน็ของพนกังาน กรณีศกึษา บรษิทั โซน่ีเทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั ทีพ่บว่า ต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนั 
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มผีลใหก้ารมสี่วนร่วมในดา้นการวางแผน ดา้นการปฏบิตั ิดา้นการจดัสรรผลประโยชน์ และดา้นการตดิตามและ
ประเมนิผล แตกต่างกนั 
 1.4 อายุงาน พนกังานทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) โดยรวม 
แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ผลการศกึษาครัง้นี้สอดคลอ้งกับ
งานวจิยัของ อดเิรก เพช็รรื่น (2554) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) 
ของพนักงานฝ่ายการผลติ บรษิัท ทซีแีอล ทอมสนั อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า ประสบการณ์
ท างานที่แตกต่างกนั มผีลต่อการมสี่วนร่วมในการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของพนักงานฝ่ายการผลติ
บรษิทั ทซีแีอล ทอมสนั อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) ไม่แตกต่างกนั  
 อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นของการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) พบว่า 
พนักงานทีม่อีายุงานแตกต่างกนั มสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ ด้านการมีส่วนร่วม                  
ในผลประโยชน์ โดยผลการศกึษาพบว่าพนักงานทีม่อีายุงานต ่ากว่า 3 ปี มสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ และ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มากกว่าพนักงานที่มี               
อายุงาน 3 - 6 ปี ซึง่อาจเป็นเพราะพนักงานทีม่เีขา้ร่วมงานกบับรษิทัไม่นาน อายุงานน้อย มคีวามกระตอืรอืรน้
และต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) มากกว่า รวมถึงได้รบั
ประโยชน์จากโอกาสการเตบิโตในต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ผ่านการแสดงผลงานในกจิกรรมการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซน็) ไดม้ากกว่าพนกังานทีอ่ยู่กบับรษิทัมานานแลว้ ผลการศกึษานี้ แสดงใหเ้หน็ว่าพนกังานทีม่อีายุงานนาน
อาจเริม่มคีวามกระตือรอืร้นและการให้ความส าคญักบักจิกรรมการพฒันาอย่างต่อเนื่องน้อยลง ตลอดจนขาด
แรงจงูใจดา้นผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากกจิกรรมการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ซึง่จะเป็นสิง่ทีบ่รษิทัควรพจิารณา 

2. ปัจจยัด้านความรูเ้ก่ียวกบักิจกรรมไคเซน็ 
 ผลการศกึษาพบว่า พนักงานที่มคีวามรูเ้กี่ยวกบักจิกรรมไคเซน็แตกต่างกนั มสี่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) โดยรวม แตกต่างกนั อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ผลการศกึษาในครัง้นี้สอดคลอ้งกบั เสนีย ์วงษ์แกว้ (2554) ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการมสีว่นร่วมในการ
ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต: กรณีศึกษา บริษัท โตโยต้า โบโชคุฟิลเทรชัน่                
ซสิเต็ม (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัด้านความรู้เกี่ยวกบัไคเซน็ที่แตกต่างกนั ท าใหก้ารมี
สว่นร่วมในการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสีว่นร่วมในกจิกรรม 5ส และขอ้เสนอแนะของพนกังาน
ฝ่ายการผลติ ไม่แตกต่างกนั  
 อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นของการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) พบว่า 
พนกังานทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบักจิกรรมไคเซน็แตกต่างกนั มสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง (ไคเซน็) ดา้นการ
มสีว่นร่วมในการประเมนิผล แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผลการศกึษาพบว่าพนกังาน
ทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบักจิกรรมไคเซน็ในระดบัต ่า มสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ดา้นการมสีว่นร่วม
ในการประเมนิผล มากกว่าพนักงานที่มคีวามรู้เกี่ยวกบักจิกรรมไคเซน็ระดบัปานกลาง ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะ
พนักงานที่มรีะดบัความรู้เกี่ยวกบักจิกรรมไคเซน็ในระดบัต ่า มคีวามต้องการที่จะพฒันาหรือประเมนิความรู้                
ของตนเองหรอืมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ถึงผลการปฏบิตัมิากกว่าพนักงานทีม่รีะดบัความรูเ้กี่ยวกบั
กจิกรรมไคเซน็ในระดบัปานกลาง ผลการศกึษานี้อาจแสดงถงึความกระตอืรอืรน้ของพนักงานในการทีต่้องการ  
จะพฒันาหรอืประเมนิความรูข้องตนเอง ซึง่ในทางตรงขา้มผลการศกึษานี้อาจแสดงว่าผูม้คีวามรูน้้อยชอบที่จะ
วจิารณ์และประเมนิผลการปฏบิตัขิองผูอ้ื่น ซึง่อาจเป็นพฤตกิรรมทีบ่รษิทัควรตอ้งพจิารณา 
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3. ปัจจยัด้านทศันคติของพนักงาน 
 ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัด้านทศันคติของพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของพนักงานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
การวจิยัที่ได้ตัง้ไว้ ความสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยด้านการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ด้านการมี              
สว่นร่วมในการปฏบิตักิาร และ ดา้นการมสีว่นร่วมในการประเมนิผล มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง สว่นดา้น
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมโดยรวม มีความสมัพนัธ์ในระดบัสูง สอดคล้องกบัซารน่ีา            
ไวยสุภ ี(2554) ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการมสี่วนร่วมกจิกรรมไคเซน็ของพนักงาน กรณีศกึษา บรษิทั 
โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งพบว่า ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมไคเซ็นของพนักงาน และทัศนคติ              
ที่สนับสนุนความส าเร็จของไคเซ็น มีความสมัพันธ์กับการมีส่วนร่วมกิจกรรมไคเซ็นของพนักงานบริษัท                   
โซนี่เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการวางแผน ดา้นการปฏบิตั ิดา้นการจดัสรรผลประโยชน์ในระดบัสงู 
ส่วนดา้นการตดิตามและประเมนิผล มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั  ผลการศกึษาในสว่น
ของคะแนนดา้นทศันคตขิองพนักงานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ทีม่ต่ีอการมสี่วนร่วมในการ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) พบว่าพนกังานมทีศันคตอิยู่ในระดบัด ีแสดงถงึความส าเรจ็ของการด าเนินการของ 
บรษิัท ยนัม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากดั ในการปลูกฝังให้พนักงาน มทีศันคติที่ดต่ีอกจิกรรมการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) 

4. ปัจจยัด้านการส่ือสาร 
 ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัดา้นการสือ่สารภายในองคก์รโดยภาพรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการมสีว่นร่วม
ในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) โดยภาพรวม ของพนักงานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตัง้ไว้ โดยความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง                  
ผลการศกึษานี้ สอดคล้องกบัสุภาวติา ผลเจรญิ (2559) ศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการมีส่วนร่วมในกจิกรรม
ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอสีเทริน์ซบีอรด์ จงัหวดัระยอง พบว่าการสือ่สาร 
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง (ไคเซ็น) อย่างไรก็ตาม                    
หากพจิารณาความสมัพนัธข์องการสื่อสารในแต่ละดา้น กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) 
แต่ละดา้น พบว่ามรีะดบัความสมัพนัธแ์ตกต่างกนั กล่าวคอื  
 การสื่อสารแนวดิง่ ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา มคีวามสมัพนัธก์บั  
การมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วม               
โดยภาพรวม ในระดบัปานกลาง โดยมีความสมัพนัธ์กบัการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)               
ด้านการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิการ ด้านการมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล             
ในระดบัต ่า 
 การสื่อสารแนวนอน ซึ่งเป็นการสื่อสารภายในหน่วยงานเดยีวกนั มคีวามสมัพนัธ์กบัการมสี่วนร่วม               
ในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ด้านการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ด้านการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิการ 
ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมโดยภาพรวม                   
ในระดบัสงู 
 การสื่อสารแนวไขว ้ซึ่งเป็นการสื่อสารกบัฝ่ายงานอื่น มคีวามสมัพนัธก์บัการมสี่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ ด้านการมี                
สว่นร่วมในผลประโยชน์ ดา้นการมสีว่นร่วมในการประเมนิผล และการมสีว่นร่วมโดยภาพรวม ในระดบัสงู 
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 หากพิจารณาผลการศึกษาขา้งต้น ควบคู่กบัระดบัคะแนนความคิดเหน็ของพนักงานต่อการสื่อสาร               
ในแต่ละดา้นซึง่พบว่าอยู่ในระดบัดใีนทุกดา้น ผลการศกึษาดงักล่าวจงึอาจสรุปไดว้่า การสือ่สารภายในหน่วยงาน
เดยีวกนั และ การสื่อสารกบัฝ่ายงานอื่น ส่งผลให้พนักงานของ บรษิัท ยนัม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จ ากดั              
มสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) มากกว่าการสื่อสารกบัหวัหน้างาน ซึง่อาจเป็นเพราะการสื่อสาร
ภายในหน่วยงานเดยีวกนั และ การสือ่สารกบัฝ่ายงานอื่น มกัจะเป็นการสือ่สารของกลุ่มคนในระดบัเดยีวกนั ซึง่มี
ความคุน้เคยและเปิดเผย เกดิบรรยากาศจงูใจใหท้ ากจิกรรมร่วมกนัมากขึน้ และหากพจิารณาถงึค่าความสมัพนัธ์
จะพบว่าการสื่อสารแนวไขว้ ซึ่งเป็นการสื่อสารกบัฝ่ายงานอื่น มีค่าความสมัพนัธ์สูงที่สุด ซึ่งอาจเป็นเพราะ                
การสื่อสารกบัฝ่ายงานอื่น สามารถสร้างบรรยากาศของการมสี่วนร่วมที่สนุกสนาน และสร้างบรรยากาศของ             
การแขง่ขนั จงึท าใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในกจิกรรมการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) มากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
จากผลการวจิยั เรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการมสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของ

พนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
1. ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าว่าพนกังานทีม่อีายุงานตัง้แต่ 3 ปี ขึน้ไป มสี่วนร่วมในการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) น้อยกว่าพนักงานที่อายุงานต ่ากว่า 3 ปี ซึ่งอาจแสดงการลดลงของความใส่ใจ หรือความ
กระตือรือร้น ในการที่จะสร้างสรรค์การพฒันาอย่างต่อเนื่อง เมื่ อพนักงานท างานในบริษัทเป็นเวลานานขึน้                 
ซึ่งอาจเป็นเพราะประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ประเดน็ที่กล่าวมานี้                
เป็นสิง่ที่ต้องให้ความสนใจ เพราะการพฒันาอย่างต่อเนื่องนัน้ จ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์เป็นองค์ประกอบ 
นอกจากนัน้ การมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่องของพนักงานที่มอีายุงานนาน ย่อมแสดงว่าการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง ไดห้ล่อหลอมเขา้เป็นวฒันธรรมขององคก์ร ดงันัน้ บรษิทัจงึควรใหค้วามส าคญัในการเพิม่บทบาท
ของพนักงานที่มีอายุงานนานขึ้น พยายามสร้างปัจจยัที่จะรกัษาหรือเพิ่มระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันา                
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของพนักงาน เช่น ก าหนดใหเ้ป็นตวัชีว้ดัผลงานทีม่ากขึน้ตามระดบัอายุงาน  การสรา้ง
แรงจูงใจ เช่น รางวลัประกวด การมอบหมายใหเ้ป็นผูน้ าโครงการ เป็นต้น ซึง่ทัง้หมดนี้จะช่วยหล่อหลอมใหก้าร 
มสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) กลายเป็นวฒันธรรมองคก์รในทีส่ดุ 
 2. ผลการศกึษาความสมัพนัธข์องการสือ่สารภายในองคก์รกบัการมสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซน็) พบว่า การสื่อสารในแนวไขวห้รอืการสื่อสารระหว่างฝ่ายงาน มคี่าความสมัพนัธส์งูทีสุ่ด รองลงมาคอื 
การสื่อสารแนวนอนหรอืการสื่อสารภายในฝ่ายงานเดยีวกนั โดยการสื่อสารในแนวดิง่หรอืการสื่อสารระหว่าง
ผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชาการ มคี่าความสมัพนัธต์ ่าสุด ผลการวจิยันี้แสดงใหเ้หน็ว่า บรรยากาศของ 
การสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มูลของกลุ่มคนในระดบัเดยีวกนั ซึง่มคีวามคุน้เคย เปิดเผย สามารถสรา้งบรรยากาศ
ของการแข่งขนั ท าใหเ้กดิการมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ไดม้ากกว่าการสื่อสารต่างล าดบั
การบงัคบับญัชา ดงันัน้ บรษิทัจงึควรเปิดโอกาสใหเ้กดิการสื่อสารระหว่างฝ่ายงานใหม้ากขึน้ เช่น การน าเสนอ
ผลงานระหว่างกัน การจัดให้มีรางวลัส าหรบัโครงการร่วมระหว่างฝ่ายงาน ทัง้นี้ เพื่อสร้างบรรยากาศของ            
การแขง่ขนัและเพิม่โอกาสในการสือ่สารระหว่างฝ่ายงานใหม้ากขึน้ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
จากผลการวจิยั เรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการมสีว่นร่วมในการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) ของ

พนกังานบรษิทั ยนัม่าร ์แคบปิตอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะส าหรบังานวจิยัครัง้ต่อไป ดงันี้ 
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 1. ควรศกึษาเพิม่เติมเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านความรู้ กบัมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง (ไคเซน็) เพื่อให้ทราบถงึ สาเหตุที่ท าใหผู้้ทีม่คีวามรูด้้านไคเซน็มาก แต่กลบัมสี่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซน็) น้อยกว่า ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสามารถก าหนดแนวทางในการพฒันาความรูด้า้นการพฒันา
อย่างต่อเนื่องใหก้บัพนกังาน และเพิม่ระดบัการมสีว่นร่วมไดพ้รอ้มๆ กนั 
 2. ควรมกีารศกึษาเชงิลกึถงึสาเหตุทีพ่นักงานทีม่อีายุงานนานขึน้ แต่กลบัมรีะดบัการมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี โดยอาจท าการศึกษาข้อมูลวิจยั                 
เชิงปริมาณ ควบคู่ไปกบัการศกึษาข้อมูลวจิยัในเชงิคุณภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์ จดักลุ่มสนทนา เพื่อที่จะ
สามารถเจาะจงขอ้มลูในเชงิลกึได ้
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งานวิจยันี้ได้รบัการสนับสนุนทุนอุดหนุนเพื่อการจดัท าสารนิพนธ์ส าหรบันิสติ จากโครงการพิเศษ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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