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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อการเพิม่ ผลผลิตสาหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ และเพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการเพิม่ ผลผลิตสาหรับอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ วิธกี าร
วิจ ยั มี 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การพัฒ นาหลัก สูตร และ ขัน้ การนาหลัก สูตรไปทดลองใช้จ ริงเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตร โดยการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi Experimental Research) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ หัวหน้างาน
แผนกผลิต จานวน 12 คนโดยผูว้ จิ ยั ใช้แผนการทดลองแบบ One – Group Posttest Design แล้วนาผลคะแนนดังกล่าวมา
ทดสอบหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม ผลการวิจยั พบว่าหลักสูตรฝึ กอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วยหัวข้อหลักสูตร,
วัตถุประสงค์, หัวข้อเนื้อหา, วิธกี ารอบรม, สื่อประกอบการอบรม, การประเมินผล และ ระยะเวลาการฝึ กอบรมโดยเนื้อหา
ฝึ ก อบรมมี 6 หัว ข้อ เรื่อ ง 1.บทบาทหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของหัว หน้ า งาน .การวิเ คราะห์ก ารท างาน Production
Operation Analysis & Kaizen 3.การลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค QC และ Six Sigma 4.การบารุงรักษาทวีผลทีท่ ุกคนมี
ส่วนร่วม 5.การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 6.การผลิตที่มขี องเสียเป็ นศูนย์&ระบบป้ องกัน
ความผิดพลาด และผลการประเมินความสอดคล้องหลักสูตรฝึ กอบรมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญมีค่าความสอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ ผลการประเมินค่าความเชื่อมัน่ พบว่าค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบของแต่
่
ละหัวข้อฝึกอบรมในภาพรวม α =
0.93 ง่ึ มีค่าความเชื่อมันอยู
่ ใ่ นระดับสูงมาก หลักสูตรฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพทางภาคทฤษฎี 83.0/89.0 ง่ึ สูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ทีก่ าหนดไว้ และการประเมินผลการฝึกอบรมผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.71)
คาสาคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม, การเพิม่ ผลผลิต, อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ABSTRACT
This research was experiment research. The objectives to develop training course to improve
productivity of manufacturing industry for automotive component, and to evaluate the efficiency of the
training course to improve productivity of manufacturing industry for automotive component. There were
2 steps in this research by this research was Quasi Experimental Research. The experimental group
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consisted of 1 2 production supervisors. The research design was one–group posttest design. Data were
analyzed by using effectiveness score of training course. The research showed that training course consisted
of objective, content, methods, training materials, evaluation and training time. The content of training had
six topics: 1. Roles and responsibilities of supervisors. 2. Production Operation Analysis & Kaizen. 3. Cost
reduction of production with QC techniques and Six Sigma. 4. Total product maintenance. 5. Analysis and
improvement of equipment effectiveness. 6. The zero quality system and mistake proofing. The results of
the assessment of the consistency of the training course by the experts were consistent with the above
criteria. The average index of the consistency indices ranging 0.93. The training course was efficient at
83.80/89.50, which higher than efficiency criterion of 80/80; The trainees were evaluate that opinions at
the high level. ( x =3.71).
Keywords : Training Course, Improve Productivity, Manufacturing Automotive Component

บทนา
การแข่ง ขัน ที่สูง และรุ น แรงในสภาพการตลาด
ชิ้น ส่ว นรถยนต์ข องประเทศไทยในปั จ จุ บ นั ส่ง ผลให้ทุ ก
องค์กรมีการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การแข่งขัน คู่แข่งที่นับวันจะมากขึ้นทุกวันต่างงัดกลยุทธ์
ออกมาต่อสูก้ นั ทีเ่ ห็นจะมากทีส่ ดุ ก็คงจะเป็ นเรื่องของราคา
ขายทีถ่ ูกกว่า ง่ึ เป็ นการตอบสนองทีต่ รงกับความต้องการ
ของลูก ค้า ที่ต้อ งการสิน ค้า ที่ม ีร าคาถูก แต่ ก ารที่จ ะมา ่ึง
สินค้าทีม่ รี าคาถูกนัน้ องค์ประกอบหลักของทางผูผ้ ลิต คือ
ต้น ทุ น การผลิต ที่ต้อ งท าให้ต่ า ที่สุ ด โดยที่คุ ณ ภาพและ
คุณค่าในการใช้งานยังคงอยู่ภายใต้การยอมรับของลูกค้า
ทัง้ นี้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ โ อบล้ อ มอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
ชิ้น ส่ ว นรถยนต์ ข องประเทศไทย(ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม:2554) ในแผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์
พ.ศ.
โดยสถาบั น ยานยนต์ กระทรวง
อุ ต สาหกรรม ก าหนดเป้ าหมาย คื อ การเป็ นหนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
่งึ นอกจากผลที่เกิดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว ยังมีผล
ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมที่คู่ขนานในกระบวนการพัฒนา
คือ เป็ นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ทส่ี าคัญของโลก โดยมี
การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ชนิดละไม่น้อยกว่า
ล้านคัน ต่อปี ภายในปี พ.ศ.
อย่างไรก็ตาม หากการ
ผลิ ต รถยนต์ เ หล่ า นั ้น เป็ นเพี ย งการน าเข้ า ชิ้ น ส่ ว นมา
ประกอบ ก็จะไม่เป็ นการสร้างมูลค่าในประเทศทีจ่ ะมีผลต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ดังนัน้ ประเด็นสาคัญของ
อุตสาหกรรมนี้ของประเทศไทย คือ การมีผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ท่ี ม ี ค วามแข็ ง แกร่ ง ในการเป็ นรากฐาน
ความสามารถในการแข่งขันที่ยงยื
ั ่ นของประเทศ (สถาบัน
ยานยนต์ :2555)

จากปั ญหาต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ สู ง ขึ้ น นั ้น มี ก าร
คลาดเคลื่อนเนื่องจากหลายๆ ปั จจัยในกระบวนการผลิต
เช่น งานเสียต้องผลิต ้าทาให้ตน้ ทุนต่อหน่ วยเพิม่ เป็ นสอง
เท่ า , กระบวนการผลิ ต ที่ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพส่ ง ผลให้
กระบวนการผลิตล่าช้า ความสูญเสียจากการผลิตมากเกิน
ความจาเป็ นหรือมากกว่าความต้องการของลูกค้า (over
production) ความสูญเสียจากการรอคอยเป็ นกระบวนการ
ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละมู ล ค่ า (Wasting) ความ
สูญเสียจากการขนส่ง (Transportation) ความสูญเสียจาก
การเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป (Excess Inventory) ความ
สูญเสียที่เกิดจากงานเสีย (Defect) ความสูญเสียที่เกิดจา
การ เคลื่อนไหวมากเกินไป(Excess Motion) ความสูญเสีย
ของกระบวนการทีไ่ ม่ก่อให้เกิดคุณค่าหรือผลิตภัณฑ์( NonValue Added Processing) ส่งผลให้ส้นิ เปลืองทรัพ ยากร
เพิม่ ขึน้ ต้นทุนการผลิตเพิม่ ขึน้ (วิทยา:2546)
อุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ของประเทศ
ไทยจะต้องมีความสามารถในการบริหารกระบวนการผลิต
ให้ มีประสิทธิภาพจึงดาเนินการบริหารการผลิต เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน และการสร้างความแข็งแกร่ง
ในศัก ยภาพการแข่ ง ขัน ด้า นราคา ่ึง ถือ เป็ นประเด็น ที่
ส าคัญ ที่สุด โดยการบริห ารจัด การกระบวนการผลิต ให้ม ี
ประสิทธิภาพนัน้ บุคลากรผู้รบั ผิดชอบกระบวนการผลิต
โดยตรง ได้แก่ หัวหน้ างานผลิตหรือผู้นาองค์กรระดับต้น
เป็ นก าลัง ส าคัญ ที่ม ี ส่ ว นช่ ว ยก าหนดความส าเร็จ ของ
องค์กร เพราะเป็ นตาแหน่ งที่จะต้องเชื่อมโยงนโยบายของ
องค์กรสูก่ ารป บิ ตั จิ ริง เป็ นผูท้ ต่ี อ้ งรับผิดชอบทัง้ เป้ าหมาย
ของตนเองและทีม งาน หัวหน้ า งานที่ม ีป ระสิทธิภ าพนัน้
ต้องใช้ทกั ษะความรู้ในเรื่องของการ บริหารงานและการ
บริหารคน เพื่อทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และนโยบาย
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ของบริษัท ดัง นัน้ การพัฒ นาศัก ยภาพหัว หน้ า งาน ให้ม ี
ความสามารถทัง้ ในการบริหารงาน บริหารตน บริหารคน
และบริหารความคิด จึงเป็ นสิง่ สาคัญเพื่อความสาเร็จของ
องค์กร
จากประเด็น ปั ญ หาดัง กล่ า วผู้วิจ ัย จึง สนใจที่จ ะ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อการ
เพิม่ ผลผลิตสาหรับอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ เพื่อ
ใช้ในการฝึ กอบรมหัวหน้างานให้มคี วามรู้ และทักษะ เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ่งึ เป็ น
แนวทางในการพัฒ นาไปสู่ก ารลดต้นทุนในกระบวนการ
ผลิตสาหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ่งึ เป็ นการเพิม่
และปรับขีดความสามารถการผลิตให้มขี ดี ความสามารถใน
การป บิ ตั งิ านได้อย่างมีคุณภาพมากยิง่ ขึน้ เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการผลิ ต โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนรถยนต์ไทยต่อไป
วัต ปุ ระสงค์ของงานวิ จยั
.เพื่อ พัฒ นาหลัก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่อ การเพิ่ ม
ผลผลิตสาหรับอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
.เพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อการ
เพิม่ ผลผลิตสาหรับอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
สมมติ ฐานการวิ จยั
พัฒ นาหลัก สูต รฝึ ก อบรมเพื่อ การเพิ่ม ผลผลิต
ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ที่ ผู้ วิ จ ั ย
พั ฒ นา ขึ้ น สามารถใช้ ใ นการอบรมกั บ หั ว หน้ าใน
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อย่า งมีป ระสิท ธิภาพ
ทางทฤษฎีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80/80
ขอบเขตการวิ จยั
วิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษารวบรวม ทบทวนแนวคิด
ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เพิม่ ผลผลิตสาหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อนา
ข้อ มูล มาพัฒ นาหลัก สูต รฝึ ก อบรมหัว หน้ า งานในสถาน
ประกอบการชิ้นส่ว นยานยนต์กบั โรงงานผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ในประเทศไทย

วรร กรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด และท ษ ี ก ารพั นาหลัก สู ต ร
การ ึ กอบรม
2.1.1 ความหมายของหลักสูตรการฝึกอบรม
พัฒนา (
) ให้ความหมายของ หลักสูตร
การฝึกอบรม หมายถึง ความรูแ้ ละประสบการณ์การเรียนรู้
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ที่ จ ั ด ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ ถึ ง
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการของโครงการส่วนที่สาคัญของ
หลัก สูต รที่จ ะต้ อ งพิจ ารณาได้แ ก่ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข องการ
ฝึ กอบรมเนื้อหาสาระที่จดั และควรระบุเป็ นรายหัวข้อวิชา
และระบุกจิ กรรมการเรียนการสอน ่งึ รวมถึงการใช้ส่อื การ
เรียนการสอนและการประเมินผล
สุภาพร และยงยุทธ (
) ให้ความหมาย
หลักสูตรการฝึ กอบรบ หมายถึง การประมวลความรู้และ
ประสบการณ์ทจ่ี ดั ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ เจตคติ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมทีไ่ ด้กาหนดไว้
จากความหมายของหลัก สู ต รการฝึ ก อบรมที่
นั ก วิ ช าการได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
หลักสูตรการฝึ กอบรม หมายถึง รายวิชาที่มเี นื้อหาสาระ
วัตถุประสงค์และวิธกี ารที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและเจตคติทจ่ี ะทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สมคิด (
) ได้สรุปการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม ไว้ดงั นี้
หลัก สูต รในการฝึ ก อบรมย่อ มมีห ลายหลัก สูต ร
เพื่อให้เหมาะต่อปั ญหาขององค์การและเหมาะต่อพนักงาน
ง่ึ มีหลายระดับและหน้าทีต่ ่างๆกัน เช่น
1.หลักสูตรสัมมนาผูบ้ ริหารระดับสูง
2.หลักสูตรฝึ กอบรมผู้บริหารระดับผู้จดั การฝ่ าย
หรือหัวหน้าฝ่ าย
3.หลักสูตรฝึกอบรมผูบ้ ริหารระดับหัวหน้าแผนก
4.หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สาหรับพนักงาน
ส่วนประกอบของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
ควรมีสว่ นต่างๆดังต่อไปนี้
1.ชื่อหลักสูตร
2.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.ระยะเวลาฝึกอบรม (กาหนดเป็ นชัวโมง)
่
4.หัวข้อวิชาพร้อมกาหนดจานวนชัวโมง
่
5.คาอธิบายรายวิชาโดยสังเขป
6.เทคนิคการฝึกอบรมแต่ละรายวิชา
7.วิธปี ระเมินผลแต่รายวิชา
จงกลนี (
) ได้สรุปการพัฒนาหลักสูตร
ไว้ดงั นี้
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1.ก าหนดเป้ าหมายว่ า มีภ าระงานอะไรบ้ า งที่
จาเป็ นจะต้องอบรม
2.กาหนดความรู้ (Knowledge = K) ทักษะ (Skill
= S) และทัศนคติ (Attitude = A) ทีจ่ าเป็ นในการอบรม
3.ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรีย นรู้ (Learning
Objective) โดยให้สอดคล้องกับ KSA
4.ระบุกลยุทธ์ เทคนิค วิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับ KSA
และข้อจากัดต่างๆ เช่น
4.1 เหมาะสมกับ ข้ อ จ ากัด ทางด้ า น
ทรัพยากร เช่น ข้อจากัดทางด้าน การเงินหรือข้อจากัดด้าน
ขนาดและ ลักษณะของห้องอบรม
4.2 เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม ทัง้ ระดับ
การศึกษา อายุ ล
4.3 เหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยช่วย
เสริมการเรียนรูใ้ ห้ดขี น้ึ
4.4 เหมาะกับ วิท ยากร คือ วิท ยากร
รูส้ กึ คุน้ เคยและสะดวกใจทีจ่ ะใช้
5.ระบุ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
6.จัดสรรเวลาทีจ่ ะใช้ในแต่ละกิจกรรม
7.ระบุวสั ดุอุปกรณ์ ท่จี าเป็ นต้องใช้ในกิจกรรมใน
แต่ละกิจกรรม
ชูชยั (
) ได้สรุปว่าการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม จะต้องระบุถงึ สิง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.หมวดวิชาและรายวิชาทีจ่ ะทาการฝึกอบรม
2.วัตถุประสงค์ของรายวิชา
3.เทคนิคหรือวิธกี ารฝึกอบรม
4.ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอบรมของแต่ละรายวิชา
จากแนวคิด การพัฒ นาหลัก สูต รการฝึ ก อบรม
สามารถสรุปได้วา่ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จะต้อง
ประกอบไปด้วย จุดมุง่ หมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เนื้อหาสาระของหลักสูตร หัวข้อรายวิชา วิธกี ารฝึ กอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรมและวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้
แนวคิ ดและท ษ ี ก ารเพิ่ ม ล ลิ ต ใน
อุตสาหกรรม
2.2.1 แนวคิดการเพิม่ ผลผลิต
แนวคิดเรื่องการเพิม่ ผลผลิตนัน้ เริม่ ต้นจากการที่
Frederick W. Taylor เ รดเดอริค ดับบลิว เทเลอร์ ได้นา
แนวคิด ตามหลัก วิท ยาศาสตร์ม าใช้ใ นการบริห ารช่ ว งปี

ค.ศ.
โดยเริม่ ศึกษาและหาวิธกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
ด้า นการผลิต อัน เนื่ อ งมาจากปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น จากการ
ป ิ บ ั ติ ง าน ่ึ ง เป็ นผลมาจากวิ ธี ก ารจั ด การที่ ย ั ง มี
ข้ อ บกพร่ อ งทัง้ ในด้ า นความรับ ผิ ด ชอบของพนั ก งา น
มาตรฐานการป ิบตั ิงาน นโยบายของผู้บริห าร ่ึงอยู่ใน
สภาวการณ์ท่ไี ม่มกี ฎเกณฑ์ท่แี น่ นอน พนังงานอาจได้รบั
มอบหมายให้ป บิ ตั งิ านทีต่ นเองไม่มคี วามรู้ หรือขาดความ
ถนัด ขาดทักษะในการทางานสิง่ เหล่านี้ส่งผลให้การผลิต
ตกต่าลงได้ทงั ้ สิน้
เทเลอร์ ส นใจการเพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพการผลิต
ไม่ เ พีย งแต่ ล ดต้ น ทุ น และเพิ่ ม ก าไรเท่ า นั ้น แต่ ย ัง เพิ่ ม
ค่ า ตอบแทนส าหรับ แรงงานโดยผ่ า นการเพิ่ม ผลผลิ ต
เนื่องจากความกลัวของคนงานทีว่ า่ พวกเขาอาจจะต้องออก
จากงาน จากการผลิ ต ที่ น้ อยลงแท นที่ จ ะ ม า ก ขึ้ น
เทเลอร์คิด ว่ า ปั ญ หาของการผลิต เนื่ อ งมาจากฝายการ
จัดการและฝ่ ายแรงงาน ผูบ้ ริหารและคนงาน มุ่งส่วนทีเ่ ป็ น
ส่วนเกินที่ได้จากผลผลิต ่งึ เกี่ยวข้องระหว่างค่าจ้างและ
กาไร เทเลอร์พจิ ารณาการเพิม่ ผลผลิตโดยปราศจากการใช้
แรงงานและแรงจูงใจของคนเพิม่ ขึน้
หลัก การดัง กล่ า วถู ก น าเข้ า สู่ ภ าคป ิ บ ัติ โ ดย
พิจ ารณาปริม าณงานต่ อ วัน การค้ น หาวิธี ท่ี ดี ท่ี สุ ด ใน
การท างานที่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมาย การศึ ก ษาเวลาและ
การเคลื่อนไหวในการทางานได้นามาใช้อย่างมาก แผนการ
จ่ายเงินขึน้ อยู่กบั ผลผลิตทีใ่ ช้โดยพยายามเพิม่ ส่วนเกิน ง่ึ
เทเลอร์เ รีย กว่ า การเพิ่ม ผลผลิต (Productivity) เพื่อ ให้
แน่ ใจว่าคนงานทีท่ าการผลิตได้รบั ค่าจ้างขึน้ อยู่กบั ผลผลิต
ของเขา ทาให้เกิดสิง่ จูงใจแก่คนงานในการทางาน เกิดการ
ปรับ ปรุ ง การผลิต และการให้ผ ลตอบแทนตามผลผลิต
เทคนิคนี้ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย(สถาบันเพิม่ ผลผลิต
แห่งชาติ:2546)
2.2.2 หลักการของเทเลอร์ (Taylor’s Principles)
1. ใช้ ห ลั ก วิ ท ยาศาสตร์ ค วาม รู้ ด้ า นการจั ด
องค์การแทนกฎการนับ (Rules of Thumb)
2. การยอมรับ ความกลมกลืน ในกิจ กรรมกลุ่ ม
มากกว่าการไม่ปรองดองกัน
3. มุ่งสู่ความร่วมมือมากกว่าความไม่มรี ะเบียบ
ของบุคคล
4. การทางานเพื่อผลผลิตสูงสุดมากกว่าผลผลิต
ในวงจากัด
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5. พัฒนาคนงานทุกคนให้ใช้ความสามารถสูงสุด
และสร้างความมันคงให้
่
แก่บริษทั
การจัด การตามแนวคิด ของเทเลอร์น้ี องค์ก าร
จะต้องทาการศึกษาส่วนต่างๆ อย่างละเอียดจึงพัฒนาให้
ได้มา ่งึ วิธกี ารทางานทีด่ ี และเหมาะสมสาหรับการทางาน
การคัด พนัก งานและการฝึ ก พนัก งานให้ท างานได้ ฝ่ าย
บริห ารจะต้อ งประสานงานเพื่อ ให้เ กิด ความร่ ว มมือ ด้ว ย
ความสมัครใจ
การป ิ บ ัติ ง านตามวิธี ก ารท างานที่ ผ่ า นการ
ทดลองและตรวจสอบแล้วว่าเป็ นการวิธกี ารทางานที่ดที ่สี ุด
ฝ่ า ย บ ริ ห า ร แ ล ะ ฝ่ า ย พ นั ก ง า น จ ะ ต้ อ ง แ บ่ ง แ ย ก
ความรับผิดชอบ ตามที่ฝ่ายบริหารได้วางแผนและกาหนด
ไว้ พนักงานแต่ละคนจะต้องทางานได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดโดยไม่ตอ้ งบังคับ
ฝ่ ายบริหารจะได้รบั ประโยชน์ จากการที่ผลผลิต
เพิม่ ขึน้ จากการทางานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน
ฝ่ ายพนัก งานจะได้ค่ า ตอบแทนจากการท างานในอัต รา
สูงขึน้ การนาหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารงาน ทา
ให้ผ ลผลิต เพิ่ม มากขึ้น เนื่ อ งจากสามารถตรวจสอบการ
ป ิบตั ิงานได้ในทุกขัน้ ตอน และมุ่งเน้ นการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของพนักงาน ฝ่ ายบริหารจะต้องให้ความสาคัญใน
การที่ผลักดันให้เกิดผลผลิตบนพื้นฐานความร่วมมือจาก
กลุ่ ม คนฝ่ ายต่ า งๆตัง้ แต่ น ายจ้า ง ลูก จ้า ง และประชาชน
ทัวไป
่ เนื่ องจากการเพิ่ม ผลผลิตนัน้ ก่ อให้เกิดผลผลิตใน
กลุ่มคนทัวไป
่ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายในการผลักดันให้
เกิดผลผลิต ง่ึ เป็ นหลักพืน้ ฐานของการเพิม่ ผลผลิต
2.2.3 ความหมายของการเพิม่ ผลผลิต
การเพิม่ ผลผลิต(Productivity) หมายถึง อัตราส่วน
ระหว่างผลผลิตที่ได้ (Output) กับปั จจัยนาเข้า (Input) ่งึ
เกิดจากประสิทธิภาพจากการทางานของแต่ละบุคคลและ
องค์การ
2.2.4 ความสาคัญของการเพิม่ ผลผลิต
เนื่ อ งจากทรัพ ยากร ่ึง เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ในการ
ผลิตมีอยู่อย่างจากัด และนับวันมีแต่จะขาดแคลนลง การ
เพิ่ม ผลผลิต จึง เป็ น เครื่อ งมือ ที่ส าคัญ ที่จ ะท าให้อ งค์ก าร
ผู้ผลิตใช้ป ระโยชน์ จากทรัพยากรที่มอี ยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยให้มกี ารสูญเสียน้ อยที่สุด เพื่อตอบสนองหรือ
ให้บริการแก่กลุ่มบุคคลจานวนมากที่สุด การเพิม่ ผลผลิต
เป็ นเรื่อ งของความร่ ว มมือ โดยให้ทุ ก คนมีส่ว นร่ ว มและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการเพิม่ ผลผลิต กาหนดการ
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วางแผนและพยากรณ์ในอนาคต เช่น การกาหนดผลผลิต
สู ง ขึ้น โดยท าให้ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยต่ า ลง องค์ ก ารผู้ ผ ลิต
สามารถสู้ ก ับ คู่ แ ข่ ง ขัน ทัง้ ในและต่ า งประเทศได้ (วัน
ชัย:2539)
2.2.5 องค์ประกอบของการเพิม่ ผลผลิต
1) คุณภาพ (Quality) คือสิง่ ทีส่ ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ได้เ พราะความพึง พอใจเป็ นเหตุ ผ ลส าคัญ ที่ช่ ว ยในการ
ตัดสินใจในการเลือก ้อื สินค้าหรือบริการดังนัน้ ผูผ้ ลิตต้อง
คานึงถึงคุณภาพมาก่อน
2) ต้นทุน (Cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเพื่อ
ดาเนินการผลิตหรือบริการเริม่ ตัง้ แต่การออกแบบการผลิต
การตรวจสอบการจัดเก็บการขนส่งไปจนถึงการส่ง มอบ
ให้กบั ลูกค้าเรียกว่าเป็ นต้นทุนการดาเนินงานในการเพิม่
ผลผลิตนัน้ จะต้องลดต้นทุนในการผลิตให้ต่ าลง ่งึ จะต้อง
ควบคูไ่ ปกับการบริหาร
คุ ณ ภาพด้ว ยโดยการพยายามลดความสูญ เสีย
และค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆที่ไ ม่ จ าเป็ นออกไปขณะเดีย วกัน ก็
ประหยัดพลังงานแรงงานและทรัพยากรต่างๆที่มอี ยู่อย่าง
จากัดพนักงานต้องปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องจะทาให้งาน
ทีท่ ามีคุณภาพดีขน้ึ และลดการสูญเสีย
3) การส่งมอบ (Delivery) หมายถึงการส่งมอบ
สินค้าหรือบริการให้กบั หน่ วยงานถัดไป ่งึ ถือว่ าเป็ นลูกค้า
ของเราได้อย่างตรงเวลามีจานวนครบถ้วนและมีคุณสมบัติ
ตรงตามทีล่ กู ค้ากาหนดเป็ นการช่วยให้หน่วยงานได้เปรียบ
ในการแข่ง ขัน การที่จ ะบรรลุ ผ ลส าเร็จ ได้นั น้ หน่ ว ยงาน
จะต้องมีระบบการส่งมอบภายในทีด่ เี สียก่อน
4) ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวะที่
ปราศจากอุบตั ิเหตุ หรือสภาวะที่ปราศจากความเจ็บปวด
ก า ร บ า ด เ จ็ บ เ จ็ บ ป่ ว ย ห รื อ อั น ต ร า ย ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
การสู ญ เสีย หรือ หมายถึ ง การป้ องกัน การสู ญ เสีย จาก
อุ บ ตั ิเ หตุ คือ การบาดเจ็บ เจ็บ ป่ วยทรัพ ย์ส ิน เสีย หายและ
ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต
5) ขวัญ และก าลัง ใจในการท างาน (Morale)
หมายถึงสภาพทางจิตใจของผูป้ บิ ตั งิ านเช่นความรูส้ กึ นึก
คิดทีไ่ ด้รบั อิทธิพลแรงกระตุน้ หรือสิง่ เร้าหรือสภาพแวดล้อม
ในหน่วยงานทีอ่ ยูร่ อบตัว ง่ึ ผูป้ บิ ตั งิ านนัน้ จะมีป กิ ริ ยิ าโต้
กลับ คือ พฤติก รรมในการท างาน ่ึง จะมีผ ลโดยตรงต่ อ
ผลงานของบุคคลนัน้
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6) สภาพแวดล้ อ ม (Environment) การเพิ่ ม
ผลผลิตกับสิง่ แวดล้อมคือการผลิตที่คานึ งถึงสิง่ แวดล้อม
เพื่อการพัฒ นาที่ยงยื
ั ่ นการใช้เทคโนโลยีท่ีสะอาดในการ
ผลิต และการจัด ระบบการจัด การกับ สิ่ง แวดล้อ มเพื่อ ลด
ต้ น ทุ น และเพิ่ม ผลผลิต จะช่ ว ยลดค่ า ใช้จ่ า ยส าหรับ การ
บาบัดของเสียต่างๆที่เกิดจากกระบวนการผลิตรวมทัง้ ใช้
วัตถุดบิ อย่างคุม้ ค่าจะทาให้ตน้ ทุนลดลงและมีกาไรเพิม่ ขึน้
อันเป็ นการเพิม่ ผลผลิตของธุรกิจสังคมและประเทศชาติ
7) จรรยาบรรณ (Ethics) คือ ความเชื่อ ถือ หรือ
วินยั ของบุคคลทีเ่ กี่ยวกับสิง่ ทีด่ แี ละสิง่ ทีไ่ ม่ดถี ูกและผิดหรือ
หน้าทีด่ า้ นศีลธรรมและเงือ่ นไขต่างๆได้แก่จรรยาบรรณต่อ
ตนเองต่อหน่วยงานต่อผูอ้ ่นื และต่อสิง่ แวดล้อมเป็ นต้น
ประสิ ทธิ าพของหลักสูตร
แนวคิ ดเกี่ วกั บ ประสิ ทธิ าพและการ
ประเมิ นประสิ ทธิ าพ
ความหมายประสิ ทธิ าพ
การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมเป็ นการ
นาเอาหลักสูตรฝึ กอบรมที่สร้างขึน้ ไปทดลองตามขัน้ ตอน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและหลักสูตรฝึ กอบรมให้ได้ตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้แล้วจึงนาไปใช้ฝึกอบรมจริง การกาหนด
เกณฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ่ึ ง ท าได้ โ ดยประเมิ น ผลจาก
พฤติ ก รรมจากผู้ เ รีย นหรื อ ผู้ อ บรมไว้ ประเภท คื อ
พฤติกรรมต่อเนื่อง และพฤติกรรมขัน้ สุดท้าย โดยกาหนดค่า
ประสิทธิภาพ ได้ดงั นี้ (อัคครัตน์:2553)
1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E1 ) คือ การ
ประเมินพฤติกรรมต่อเนื่องของผูอ้ บรมได้แก่การประกอบ
กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม รวมทัง้ งานมอบหมาย
และงานอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ โดยเอาคะแนนทัง้ หมดหา
ค่าเฉลีย่ แล้วเทียบส่วนเป็ นร้อยละเช่นเดียวกัน
2. ประสิ ท ธิ ภ าพของผลลั พ ธ์ (E2) คื อ การ
ประเมินพฤติกรรมขัน้ สุดท้ายโดยพิจารณาจากการทดสอบ
หลังเรียน ทาโดยเอาคะแนนทัง้ หมดหาค่าเฉลีย่ แล้วเทียบ
ส่วนเป็ นร้อยละ
ขัน้ ตอนในการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมได้ดงั นี้
. กาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ก าหนดเกณฑ์ ป ระสิท ธิภ าพ หมายถึ ง ระดับ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ ข้ารับการ

อบรมเกิดการเรียนรู้ได้นัน้ ่ึงมีหลายเกณฑ์ เช่นตัง้ แต่
เป็ นต้น
ในการกาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1 / E2 ให้ม ี
ค่ า เท่ า ใดนัน้ ขึ้น อยู่ก ับ ผู้ส ร้า งเป็ น ผู้พิจ ารณา โดยปกติ
เนื้อหาที่เป็ นความรู้ ความจา มักจะตัง้ ไว้
หรือ
และ เนื้อหาที่เป็ นทักษะหรือเจตคติ อาจตัง้ ไว้
ต่ากว่านี้ เช่น
เป็ นต้น
. การหาประสิทธิภาพ
เมื่อ จัด ท าชุ ด ฝึ ก อบรมเสร็จ สิ้น แล้ว จะต้อ งน า
หลักสูตรฝึ กอบรมไปทดลองหาประสิทธิภาพ ่งึ มีขนั ้ ตอน
ดังนี้
. ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมทาแบบฝึกหัดระหว่างที่
ทาการฝึกอบรม โดยผูฝ้ ึกอบรมจัดเตรียมไว้ให้ตามเนื้อหา
ทีอ่ บรมแต่ละหน่วย
. ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมทาแบบทดสอบหลังจาก
ทาการฝึกอบรม โดยผูฝ้ ึกอบรมจัดเตรียมไว้ให้ตามเนื้อหา
ทัง้ หมดหลักสูตร
การประเมิ นประสิ ทธิ าพ
การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรใช้วธิ กี าร
หาจากประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการฝึ กอบรมกั บ
ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ ์ (E1/E2) ที่ใช้เกณฑ์สาหรับ
ประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร โดยกาหนดเกณฑ์ 80/80
(E1/E2) ของชัยยงค์, 2520 :135 -143
ตัวอย่าง ประสิทธิภาพ ด้านทฤษฎี สาหรับผู้เข้า
รั บ การฝึ กอบรมตามเกณฑ์ 80 80 โดยก าหนดค่ า
ประสิทธิภาพเป็ น E1 และ E2
E1 (80) ตัวแรก หมายถึง คะแนนทีไ่ ด้จากการทา
แบบฝึกหัดระหว่างการฝึกอบรม
E2 (80) ตัวหลัง หมายถึง คะแนนทีไ่ ด้จากการทา
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
วิ ธีการประเมิ นคุ าพของหลักสูตร
ึ กอบรม
การประเมินคุณภาพหลักสูตร หมายถึง การวินิจฉัย
และค้น หาคุ ณ ค่า ที่ไ ด้ร บั จากการฝึ ก อบรมตามหลัก สูต ร
ฝึ ก อบรมที่พ ัฒ นาขึ้น ว่ า การฝึ ก อบรมที่จ ัด ขึ้น นั น้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่อย่างไร อีกทัง้ เปรียบเทียบ
ผลที่ไ ด้กบั การป ิบตั ิงานหรือ วัดกับเกณฑ์วตั ถุ ป ระสงค์
หรือมาตรฐานทีเ่ ราอยู่หรือตัง้ ขึน้ โดยการสังเกตเก็บข้อมูล
ตัวเลขของผลทีอ่ อกมานัน้ จากนัน้ เราก็สรุปหรือตัดสินใจว่า
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ดีหรือไม่ดี สูงหรือต่ ากว่ามาตรฐานมากน้อยเพียงใด ควร
ปรับปรุงแก้ไขตรงไหน (วิจติ ร:2537)
วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม
. เพือ่ พิจารณาผลทีไ่ ด้รบั หลังจากการเข้าร่วม
ฝึกอบรม
. เพือ่ พิจารณาดูจุดดีและจุดบกพร่องของการ
ฝึกอบรมเพือ่ นามาปรับปรุงให้ดขี น้ึ
. เพือ่ ให้ผบู้ ริหารตัดสินใจในการฝึกอบรมต่างๆ
. เพือ่ ดูความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาและหลักสูตร
ว่าเหมาะสมกับผูร้ บั การอบรมหรือเปล่า
. เพือ่ ดูผลสาเร็จของผูเ้ ข้ารับการอบรมว่าเข้าใจและ
พัฒนาศักยภาพหลังจากอบรมหรือไม่
. เพือ่ ตรวจสอบการดาเนินการ อุปกรณ์ วิทยากร
เจ้าหน้าที่ หรือผูป้ ระสานงานการฝึกอบรมเพือ่ แก้ปัญหา
ต่างๆ
วิธกี ารในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ขัน้ ที่ กาหนดวัตถุประสงค์การประเมิน
ข้อมูลทีจ่ ะนามากาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินมาจาก วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม รวมกับ สิง่
ทีผ่ บู้ งั คับบัญชาต้องการทราบ แล้วสรุปเป็ นวัตถุประสงค์
ของการประเมิน
ขัน้ ที่ ขัน้ วางแผนการประเมิน
ในขัน้ นี้เป็ นการนาวัตถุประสงค์ของการประเมินผล
มากาหนดเป็ นแผนการประเมิน ขัน้ ตอน ได้แก่
) กาหนดประเภท หรือ ระดับการประเมินที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน
) กาหนดคาถามเกีย่ วกับเรื่องทีต่ อ้ งการทราบ
) กาหนดแหล่งทีม่ า ของข้อมูล
) กาหนดช่วงเวลาจัดเก็บข้อมูล
) กาหนดเทคนิคหรือวิธกี ารและเครือ่ งมือในการ
จัดเก็บข้อมูล
) กาหนดวิธกี าร วิเคราะห์ขอ้ มูล
ขัน้ ที่ จัดเตรียมเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผล
คุณสมบัตทิ ด่ี ขี องเครือ่ งมือในการประเมินผล ง่ึ
ได้แก่
1. ความเทีย่ งตรง (Validity) หมายถึง
ความสามารถในการวัดสิง่ ทีเ่ ราต้องการจะวัดหรือประเมิน
ไม่คลาดเคลื่อน เป็ นการวัดสิง่ อื่น
2. ความเชื่อมัน่ (Reliability) หมายถึง ความ
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เชื่อถือได้วา่ เมือ่ นาเครือ่ งมือนัน้ ไปวัดแล้วนาไปวัดอีกกีค่ รัง้
ก็ตาม ก็จะได้ผลลัพธ์คงทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
ขัน้ ที่ ขัน้ ป บิ ตั ติ ามแผน
เมื่อได้จดั เตรียมเครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมินแล้ว จึง
เป็ นการลงมือป บิ ตั ติ ามแผน คือ ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล เช่ น การสอบถามด้ว ยแบบสอบถาม หรือ การ
สัมภาษณ์ ตามช่วงเวลาทีไ่ ด้กาหนดไว้
ขัน้ ที่ ขัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปรายงานการ
ประเมินผลวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลักษณะของเครื่องมือ
และเทคนิควิธกี ารประเมินได้ วิธี
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากแบบทดสอบก่อนหลัง
การอบรม
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสอบถามหรือ
สัมภาษณ์เพื่อประเมินพฤติกรรมในการทางาน
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะของการประเมินผล
ลัพธ์ของการฝึกอบรม
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สุรพล ชามาตย์ และคณะ (2555). ได้ทาวิจยั เรือ่ ง
การพัฒ นาชุ ด ฝึ ก อบรมส าหรับ พนั ก งานในอุ ต สหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อลดการเกิดของเสียจากกระบวนการ
ผลิต
หลังจากได้ใช้ความรู้ท่ไี ด้รบั จากชุดฝึ กอบรมมา
ด าเนิ น โครงการลดของเสีย แล้ว และด าเนิ น การไปได้ 2
เดือน จานวนของเสียเฉลี่ยลดลงเหลือร้อยละ 0.6 ่งึ สรุป
ได้ว่าชุดฝึ กอบรมมีผลสัมฤทธิ ์ทาให้ผูไ้ ด้รบั การฝึ กอบรมมี
ศักยภาพในเชิงลดของเสียในกระบวนการผลิตได้เป็ นอย่าง
ดี จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสรุปได้วา่ จานวนของเสียลดลง
ร้อยละ 82 สรุปได้ว่า ชุดฝึ กอบรมที่ได้กาหนดขึน้ เป็ นชุด
ฝึกอบรมทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ ทาให้
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตมีศกั ยภาพสูงขึน้ ในเรือ่ ง
การลดของเสียในกระบวนการผลิตทีป่ บิ ตั ไิ ด้
กฤช สินธนะกุล และคณะ (2556) ได้ทาวิจยั
เรือ่ งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูคอมพิวเตอร์เพือ่ วาง
แผนการสอนแบบผสมผสาน
การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรม จากการ
นาหลัก สูตรฝึ ก อบรมไปดา เนิ นการฝึ ก อบรมผลคะแนน
เฉลีย่ การทาแบบฝึ กหัด/แบบทดสอบ และการป บิ ตั ิ มีค่า
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ร้อยละ 87.62/82.16 และ 94.44 ่งึ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด
คือ 80/80 และ 75 และการประเมินความพึงพอใจของผูร้ บั
การอบรมต่ อ การจัด ฝึ ก อบรม พบว่ า ความพึง พอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มคี วามพึงพอใจมาก
ที่สุด คือหัวข้อการฝึ กอบรมมีความน่ าสนใจและเหมาะสม
กับหลักสูตร ส่วนด้านทีผ่ เู้ ข้าอบรมเห็นตรงกันว่ามีความ
พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ คือ ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก
อัคครัตน์ พูลกระจ่างและคณะ (2551) ได้ทาวิจยั
เรือ่ งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานในการจัดทา
หลักสูตรและชุดฝึกอบรม เพือ่ สอนงานป บิ ตั ใิ นสถาน
ประกอบการ
ผลการวิจยั พบว่า จากการนาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ในขัน้ ตอนการวิจยั (Research) พบว่า
ประสิท ธิ ภ าพของหลัก สู ต รฝึ ก อบรมในภาคทฤษฎี ม ี
ผลสัมฤทธิ ์เฉลี่ยร้อยละ . / . ่งึ ต่ ากว่าเกณฑ์ของ
สมมุ ติฐ านที่ต ัง้ ไว้ ร้อ ยละ
และในภาคป ิบ ัติม ี
ผลสัม ฤทธิ เ์ ฉลี่ ย ร้ อ ยละ .
่ึ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ข อง
สมมุ ติฐ านที่ต ัง้ ไว้ร้อ ยละ และในขัน้ ตอนการพัฒ น
(Development) พบว่าประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรม
ในภาคทฤษฎีมผี ลสัมฤทธิ ์เฉลีย่ ร้อยละ . / . ง่ึ สูง
กว่ า เกณฑ์ข องสมมุ ติฐ านที่ต ัง้ ไว้ร้อ ยละ
และใน
ภาคป ิบตั ิมผี ลสัมฤทธิ ์เฉลี่ยร้อยละ
่งึ สูงกว่าเกณฑ์
ของสมมุติฐานที่ตงั ้ ไว้ร้อยละ ผลการประเมินการจัด
ฝึ กอบรมจากความคิดเห็นของหัวหน้างานที่เข้าอบรม ใน
ขัน้ ตอนการวิจยั และการพัฒนา พบว่า ผูเ้ ข้าอบรมมีความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการจัดฝึกอบรมการจัดทาหลักสูตรการสอน
งานป บิ ตั มิ คี วามเหมาะสมตรงกันในระดับมาก
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การพัฒ นาหลัก สูต รฝึ ก อบรมเพื่อ การเพิ่ม ผลผลิต
ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ มี วิ ธี ก าร
ด าเนิ น การประกอบด้ว ย การพัฒ นาหลัก สูต ร โดยการ
สังเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานจากเอกสาร จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้
รับ มาพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ กอบรม และน าหลั ก สู ต รมา
สัง เคราะห์ ข้อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพจากประชุ ม สนทนากลุ่ ม
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ จากนัน้ นาหลักสูตรไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
รวมถึงการติดตามและประเมินหลัก สูตรฝึ ก อบรม โดยมี
วิธกี ารวิจยั ดังนี้

3.1 การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ประเภทการวิจยั
กึ่ ง ทดลอง (Quasi Experimental Research) โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ทีม่ กี ลุม่ ตัวอย่าง 1 กลุม่ โดยผูว้ จิ ยั
ใช้แผนการทดลองแบบ One – Group Posttest Design
3.2 ประชากร ได้ แ ก่ คื อ หั ว หน้ า ฝ่ ายผลิ ต
โรงงานอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ ในกลุม่ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วน
อะไหล่ ย านยนต์ ในเขตกรุ ง เทพ ปริม ณฑล และภาค
ตะวันออก ่งึ ประกอบด้วย ชลบุรี และระยอง ่งึ มีจานวน
ผู้ป ระกอบการทัง้ สิ้น 80 แห่ ง (ข้อ มู ล จากกรมโรงงาน
2560) ่งึ ในสถานประกอบการมีหวั หน้าฝ่ ายผลิตโรงงาน
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ แห่งละ 1 คน โดยจานวน
ประชากรทัง้ สิน้ 80 คน
3.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ หัวหน้า
ฝ่ ายผลิตโรงงานอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ จากผูส้ มัคร
เข้าอบรมในหลักสูตร ่งึ มีผสู้ มัครจานวน 60 คน คัดเลือก
เหลือจานวน 12 คน โดยเลือกกลุ่ม ตัวอย่า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
3.4 ขัน้ ตอนการวิจยั
การวิจยั มี 2 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
3.4.1 ขัน้ การพัฒนาหลักสูตร โดยการสังเคราะห์
ข้อ มูล พื้น ฐานจากเอกสาร และการสัง เคราะห์ข้อ มูล เชิง
คุ ณ ภาพจากประชุ ม สนทนากลุ่ ม ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิจ านวน 9
ท่าน เพือ่ นาข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตร
3.4.2 ขัน้ การนาหลัก สูตรไปทดลองใช้จริงเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
3.5 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้
3.5.1 หลักสูตรฝึ กอบรม ่งึ ประกอบด้วย, หัวข้อ
หลักสูตร, วัตถุประสงค์, หัวข้อเนื้อหา, วิธีการอบรม สื่อ
ประกอบการอบรม, การประเมินผล และ ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม โดยเนื้อหาฝึกอบรมมี 6 หัวข้อเรือ่ ง ได้แก่
1. บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
หัวหน้างาน
.การวิเคราะห์การทางาน Production Operation
Analysis & Kaizen
.การลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค QCและ Six
Sigma
4.การบารุงรักษาทวีผลทีท่ ุกคนมีสว่ นร่วม
5.การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวม
ของเครือ่ งจักร
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6.การผลิต ที่ม ีข องเสีย เป็ น ศูน ย์ &ระบบป้ อ งกัน
ความผิดพลาด
3.5.2 เครื่อ งมือ ที่ม ือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ ข้อ มูล คือ
แบบสอบถามเพื่อสารวจความต้องการ แบบประเมินความ
เหมาะสมของหลัก สู ต รฝึ ก อบรมแบบประเมิ น ความ
สอดคล้องของหลักสูตรฝึ กอบรม และแบบประเมินการจัด
ฝึกอบรม
3.5.3 สือ่ ประกอบการฝึกอบรมได้แก่ Powerpoint
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากการวิจ ยั ในครัง้ นี้ ใ ช้
วิ ธี ก ารทดลองแบบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ่ ม เดี ย ว โดยท า
แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบ จากนัน้ ลงมือป ิบตั ิเ พื่อหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรในครัง้ นี้ ง่ึ มีรายละเอียดดังนี้
3.6.1 ฝึ ก อบรมกับกลุ่ม ตัวอย่า ง ด้วยหลัก สูต ร
ฝึกอบรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยมีขนั ้ ตอนและวิธกี ารฝึกอบรม
ตามขัน้ ตอน และวิธกี ารฝึ กอบรมตามเนื้อหาของหลัก สูตร
ฝึกอบรม และเมื่อฝึกอบรมภาคทฤษฎีเสร็จสิน้ แล้วในแต่ละ
หัว ข้อ เรื่อ ง ผู้ เ ข้า รับ การฝึ ก อบรมท าแบบฝึ ก หัด เพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
3.6.2 ทดสอบหลัง การฝึ ก อบรม หลัง จากผ่า น
การฝึกอบรมทัง้ 6 หัวข้อเรือ่ ง
3.6.3 น าผลที่ไ ด้ จ ากการท าแบบฝึ ก หัด และ
แบบทดสอบหลังการฝึ กอบรมมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของหลัก สูต รฝึ ก อบรมในภาคทฤษฎี โดยผู้วิจ ยั ก าหนด
เกณฑ์รอ้ ยละ
3.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.7.1 วิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบ กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละหัวข้อเรือ่ ง
3.7.2 วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั น่ ข อ ง
แบบทดสอบและแบบประเมิน
3.7.3 วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม

ลการวิ จยั
4.1 ผลการพัฒนาหลักสูตร
ขัน้ การพัฒนาหลักสูตร โดยการสังเคราะห์ขอ้ มูล
พืน้ ฐานจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และหลังจาก
นัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้ผ่านการสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจาก
ประชุม สนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุ ณวุฒ ิจานวน 9 ท่าน เพื่อน า
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ข้ อ มู ล มาพั ฒ นา หลั ก สู ต ร โดยเนื้ อหาใน หลั ก สู ต ร
ประกอบด้วย 6 หัวข้อเรือ่ ง ได้แก่
1. บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
หัวหน้างาน
2.การวิเคราะห์การทางาน Production Operation
Analysis & Kaizen
3.การลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค QC และ Six
Sigma
4.การบารุงรักษาทวีผลทีท่ ุกคนมีสว่ นร่วม
5.การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวม
ของเครือ่ งจักร
6.การผลิต ที่ม ีข องเสีย เป็ น ศูน ย์ &ระบบป้ อ งกัน
ความผิดพลาด
4.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของ หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
4.2.1 ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของ
หลัก สู ต รผู้ เ ชี่ย วชาญมีค วามเห็น ว่ า หลัก สู ต รฝึ ก อบรม
มีความเหมาะสมระดับมากทีส่ ดุ (X= 4.76)
4.2.2 ผลการประเมิน ความสอดคล้อ งระหว่า ง
หัว ข้อ เรื่อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์เ ชิง พฤติก รรมผู้เ ชี่ย วชาญมี
ความเห็ น ว่ า ความสอดคล้ อ งระหว่ า งหัว ข้ อ เรื่ อ งกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหลักสูตรฝึ กอบรมมีความ
สอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 1 ่ึงมีค่าความสอดคล้องสูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ 0.5
4.2.3 ผลการประเมิน ความสอดคล้อ งระหว่า ง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีค วามเห็น ว่า ความสอดคล้อ งระหว่า งวัต ถุ ป ระสงค์เ ชิง
พฤติกรรมกับแบบทดสอบของหลักสูตรฝึ กอบรม มีความ
สอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 1 ่ึงมีค่าความสอดคล้องสูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ 0.5
4.2.4 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบ
ประเมินผลหลังการฝึกอบรมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่า
ความสอดคล้องของแบบประเมินผลหลังการฝึ กอบรมของ
หลักสูตรฝึกอบรม มีความสอดคล้องเฉลีย่ เท่ากับ 1 ง่ึ มีค่า
ความสอดคล้องสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ 0.5
4.3 ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ผลการประเมิ น ค่ า ความเชื่ อ มัน่ ( Reliability)
พบว่า ค่ า ความเชื่อ มันของแบบทดสอบของแต่
่
ล ะหัว ข้อ
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ฝึ กอบรมในภาพรวม α = 0.93 ่งึ มีค่าความเชื่อมันอยู
่ ่ใน
ระดับสูงมาก มีคา่ มากว่า 0.80 ขึน้ ไป
4.4 ผลการนาหลักสูตรไปใช้จริง (Implementation)
4.4.1 ผลการประเมินผลความรู้ห ลังจากได้ร บั
การฝึ กอบรมจบแต่ละหัวข้อเรื่องฝึ กอบรมพบว่าผู้เข้ารับ
การฝึ กอบรมจ านวน 12 คน มี ค ะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลังได้ร บั การฝึ ก อบรมจบแต่ละหัวข้อ เรื่อ ง
ฝึ กอบรมเฉลี่ยร้อยละ 83.00 ่งึ สูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้
80 (E1)
4.4.2 ผลการประเมินผลความรู้ห ลังจากได้ร บั
การฝึกอบรมครบทุกหัวข้อเรื่องฝึกอบรมพบว่าผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมจานวน 12 คน มีคะแนนจากการทาแบบทดสอบ
หลังได้รบั การฝึ กอบรมครบทุกหัวข้อเรื่องฝึ กอบรมเฉลี่ย
ร้อยละ 89.00 ง่ึ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ 80 (E2)
4.4.3 ผลการประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมของกลุ่มตัวอย่างพบว่าความคิดเห็นของผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลความคิดเห็นหลัง
ได้รบั การฝึ กอบรมของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมการประเมิน
อยูใ่ นระดับมาก ( x =3.71) และประเมินผลอยูใ่ นระดับมาก

อ ิ ปราย ลและข้อเสนอแนะ
อ ิ ปราย ล
5.1.1 การสังเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานจากเอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง และหลังจากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้ผ่าน
การสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากประชุมสนทนากลุ่ม
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เพื่อ น าข้อ มูล มาพัฒ นาหลัก สูต รฝึ ก อบรม
เนื่ องจากการฝึ กอบรมเน้ น การป ิ บ ั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ โดยนาทฤษฎีประยุกต์กบั การป บิ ตั งิ าน ่งึ
หลักสูตรฝึ กอบรมเพื่อการเพิม่ ผลผลิต ส่วนใหญ่ มเี นื้ อหา
ทางทฤษฎีค่อนข้างมาก ผู้ป ิบตั ิไม่สามารถนาข้อมูลมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการป ิ บ ัติ ง านได้ ดัง นั ้น ผู้ วิ จ ัย จึ ง ต้ อ ง
สังเคราะห์ขอ้ มูลอย่างละเอียดเพื่อสามารถเชื่อมโยงเนื้อหา
ไปสูภ่ าคป บิ ตั ไิ ด้อย่างแท้จริง

5.1.2 ประสิท ธิภ าพของหลัก สู ต รฝึ ก อบรมมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ เนื่องมาจากผู้เข้า
รับการฝึ กอบรมเป็ นหัวหน้างานระดับต้นที่มปี ระสบการณ์
ในการป บิ ตั งิ าน การบริหารและการควบคุมงานด้านการ
ผลิตมาเป็ นระยะเวลานาน จึงทาให้ป ระสบการณ์ ในการ
ท างานจริง กับ การเรีย นรู้ภ าคทฤษฎีจ ากการอบรมแล้ว
น า ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และหลัก สู ต รที่ น ามา
ฝึ ก อบรมอาจเป็ นหลัก สูต รที่ม ีค วามส าคัญ และมีค วาม
จ าเป็ นส าหรับ หัว หน้ า งานฝ่ ายผลิ ต ทุ ก คนที่ ส ามารถ
นาไปใช้ได้จริงในการป บิ ตั งิ าน จึงทาให้หวั หน้างานฝ่ าย
ผลิต ที่เ ข้า รับ การฝึ ก อบรมมีค วามสนใจและตัง้ ใจในการ
ฝึกอบรม รวมถึงการทีว่ ทิ ยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ใน
การถ่ายทอดความรู้ไ ด้ตรงกับเนื้ อหา ทาให้ผู้เข้ารับ การ
ฝึกอบรมได้รบั ความรูต้ ามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1.3 การประเมินผลการฝึ กอบรมผู้เข้ารับการ
ฝึ กอบรมมีความคิดเห็นอยู่ใ นระดับดี เนื่องมาจากหัวข้อ
การฝึ ก อบรมมีค วามน่ า สนใจและสอดคล้องกับหลัก สูต ร
เนื้อหาที่จดั การอบรมตรงกับสิง่ ที่ต้องการทราบ เนื้อหาที่
จัดการอบรมเป็ นประโยชน์ต่อการป บิ ตั งิ านในหน้าที่ และ
สามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ป บิ ตั งิ านได้จริง
ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ควรมีก ารพัฒ นาระบบการประเมิน การ
ป ิ บ ั ติ ง านใน อุ ต สา หก รรมผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น ยา น ย น ต์
แบบต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ วิเ คราะห์ผ ลผลิต ว่า เพิ่ม ขึ้นหรือ ลดลง
อย่างต่อเนื่อง
5.2.2 ควรมีก ารศึก ษาวิจ ัย เพื่อ พัฒ นารูป แบบ
การเรีย นรู้ด้ว ยตนเองโดยใช้โ ครงงานเป็ นฐานส าหรับ
หัว หน้ า งานในอุ ต สาหกรรมชิ้น ส่ ว นยานยนต์ เพื่อ การ
เรียนรูใ้ นองค์กรยังยื
่ นต่อไป
5.2.3 ควรมีก ารศึก ษาวิจ ัย เพื่อ พัฒ นารูป แบบ
การจัดการองค์ความรู้สาหรับพัฒนาผู้ บริหารระดับกลาง
และระดับ สูง เพื่อ การเพิ่ม ผลผลิต ในอุ ต สาหกรรมผลิต
ชิน้ ส่วนยานยนต์ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
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