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Abstract

 The purposes of this research were: 1) to develop statistical process control and process capability analysis 

training curriculum, 2) to find out the quality of training curriculum, and 3) to study the outcomes after using the 

training curriculum. The samples consisted of 78 selected quality control workers from the enterprises those were 

members of Thai Subcontracting Promotion Association. The research instruments were: 1) statistical process control 

and process capability analysis training curriculum document, 2) pre – post knowledge test, 3) worksheets, and  

4) training evaluation. The statistics that used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation and  

t-test. The research revealed that the content quality of statistical process control and process capability analysis 

training curriculum was at good level (x = 4.40, S.D. = 0.13) and the trainees achievement after the training was 

higher than before at .05 level of statistical significant.
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บทคัดย่อ

 การวจิยันี ้มวีตัถุประสงค์ (1) เพือ่พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเรือ่งการควบคมุกระบวนการเชงิสถติ ิและการวเิคราะห์ขดีความสามารถ

ของกระบวนการ (2) เพือ่หาคณุภาพหลกัสตูรฝึกอบรม และ (3) เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิห์ลงัการใช้หลกัสตูรฝึกอบรม กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงาน

วิจัย เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ในสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ

ได้รับการคดัเลอืกเข้าอบรม จ�านวน 78 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย (1) เอกสารหลกัสูตรฝึกอบรมเรือ่งการควบคมุกระบวนการ

โดยใช้เทคนิคทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ (2) แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังฝึกอบรม (3) ใบงาน 

(4) แบบประเมินการฝึกอบรม สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test

 ผลการวจิยัพบว่า หลกัสตูรฝึกอบรมเรือ่งการควบคมุกระบวนการโดยใช้เทคนคิทางด้านสถติแิละการวเิคราะห์ขดีความสามารถของ

กระบวนการมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ ดี ( X =4.40, SD=0.13) และผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าฝึกอบรมหลังจากการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน

การฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05

ค�าส�าคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม, การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ, การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความ

ส�าคัญต่อเศรษฐกิจ และเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีสร้างรายได้ 

จากการส่งออกและจ�าหน่ายในประเทศ ซึ่งมีจ�านวนมูลค่าสูง  

เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน 

การผลติ ให้ทนัต่อความต้องการของลกูค้า และรองรบัยอดการผลิต 

ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ท�าให้สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่อาจปรับตัว

ได้ทันท่วงทีประสบปัญหาหลายประการ เช่น พนักงานขาดความรู้

และทักษะขาดข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี บุคลากรขาด

ศักยภาพ และความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที อันเนื่องมาจาก

โครงสร้างการผลติทีเ่ปลีย่นจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์

ความรูแ้ละเทคโนโลยมีากขึน้ มกีารเคลือ่นย้ายก�าลงัคนข้ามประเทศ 

เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้

ทดแทนก�าลังแรงงานที่ขาดแคลน กระบวนการผลิตและเครื่องจักร

จะมีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยกีารผลติดงักล่าว ท�าให้บคุลากรในภาคอตุสาหกรรมต้อง

มีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น พนักงานเหล่านี้ต้องมีความรู้

ความสามารถท�างานได้หลายอย่าง ความสามารถท่ีจะเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้ตลอดชวีติ มคีวามยดืหยุน่ปรบัตวัเข้ากบัความเปลีย่นแปลง

ได้อย่างรวดเรว็ มคีวามสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาและตดัสนิใจ

แก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างดี 

 กลยุทธ์ กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะช่วยให้สถาน

ประกอบการจดัเตรียมก�าลงัคนให้สามารถรบัมอืกบัการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีคือ “การฝึกอบรม” ซึ่งเป็นวิธีการที่จะท�าให้

บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถและคุณลักษณะ 

ทีพ่งึประสงค์หลายด้าน ซ่ึงทีผ่่านมาองค์กรหลายแห่งกไ็ด้ด�าเนนิการ

พฒันาทรพัยากรมนษุย์โดยจดัการฝึกอบรมทัว่ๆ ไปตามรปูแบบเดมิ

ที่เคยปฏิบัติกันมา (ชูชัย สมิทธิไกร. 2551) 

 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process 

Control) และการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ 

(Process Capability Analysis) น้ัน มีบทบาทในการควบคุม

คณุภาพการผลติให้มคีวามแปรปรวนของกระบวนการหรอืคุณภาพ

ลดลง แผนภูมิควบคุมคุณภาพทางสถิติ (Statistical Control 

Chart) เป ็นเครื่องมือทางสถิติที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 

ในกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เพื่อการ

ควบคมุและปรบัปรงุกระบวนการผลติให้มปีระสทิธภิาพ เป็นเครือ่ง

มือที่สามารถตรวจสอบจุดบกพร่องที่ข้อก�าหนดยอมรับได้ และ 

ใช้สนบัสนนุการตดัสินใจว่าสภาวะกระบวนการเกดิการเปล่ียนแปลง

ขึ้นหรือไม่ โดยทั่วไปการแปรความหมายและอธิบายผลข้อมูล 

ที่บันทึกลงแผนภูมิควบคุมคุณภาพทางสถิติจะต้องอาศัยความ

สามารถของผู้ปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ เฝ้าดูตัดสินใจและ

วินิจฉัยอย่างเฉียบพลันว่ากระบวนการผลิตผิดปกติไปจากที่ควร 

หรือไม่ ทั้งนี้รูปแบบที่ผลิตผิดปกตินี้มีหลายรูปแบบหากมีการ

วิเคราะห์จ�าแนกรูปแบบไม่ถูกต้อง จะท�าให้กระบวนการควบคุม 

การผลติเปลีย่นแปลงไป ต้องอาศยัประสบการณ์จากการเรยีนรูแ้ละ

การฝึกฝนเพื่อให้เกิดความสามารถเชี่ยวชาญในงานดังกล่าว  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการผลิตที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีข้อมูล 

ต่างๆ จ�านวนมาก และต้องการความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด

 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

ตามความต้องการของสมาคมส่งเสริม การรับช่วงการผลิตไทย 

ในการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 

ในเรื่องการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและการวิเคราะห์ขีดความ

สามารถของกระบวนการ เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร ในสถาน

ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิต

ไทย เนือ่งจากบทบาทหน้าทีใ่นการควบคุมคุณภาพ และการควบคมุ

กระบวนการในการผลติ ของผูป้ฏบิตังิานทีถ่กูต้องนัน้ สามารถท�าให้

ค่าความแปรปรวนในกระบวนการผลติลดลง และสามารถปรบัปรงุ

กระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้สามารถเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่ อพัฒนาหลักสูตรฝ ึกอบรมเรื่ องการควบคุม

กระบวนการโดยใช้เทคนิคทางด้านสถิติ และการวิเคราะห์ขีดความ

สามารถของกระบวนการ

 2. เพื่อหาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการควบคุม

กระบวนการโดยใช้เทคนิคทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความ

สามารถของกระบวนการ

 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อน และหลังการใช้หลักสูตรฝึก

อบรมการควบคมุกระบวนการ โดยใช้เทคนคิทางด้านสถติ ิและการ

วิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ

สมมติฐานการวิจัย 
 1. หลักสูตรฝึกอบรมผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู ่

ในเกณฑ์ดี

 2. ผลสมัฤทธิห์ลงัการใช้หลกัสตูรเมือ่ฝึกอบรม มค่ีาสงูกว่า

ก่อนการฝึกอบรม
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติ

งานเกีย่วกบัการควบคมุคณุภาพในสถานประกอบการ ทีเ่ป็นสมาชกิ

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยมีจ�านวน 300 คน

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือบุคลากร ท่ีปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในสถานประกอบ การท่ีเป็นสมาชิก

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและได้รับการคัดเลือก 

จากสมาคมฯ ให้เข้าอบรมจ�านวน 78 คน

 3. ด้านเนื้อหา เนื้อหาในหลักสูตรฝึกอบรมการควบคุม

กระบวนการโดยใช้เทคนิคทางด้านสถิติ และการวิเคราะห์ขีดความ

สามารถของกระบวนการ แบ่งออกเป็น 6 หน่วย ดังนี้ (1) การ

ควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางด้านสถิติ (2) หลักการและ

แนวคิดการควบคุมคุณภาพ (3) พื้นฐานทางด้านสถิติ (4) เครื่องมือ

คุณภาพ 7 QC Tools (5) แผนภูมิควบคุม Control Chart และ  

(6) การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 1. ตัวแปรต้นคือ หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการควบคุม

กระบวนการโดยใช้เทคนิคทางด้านสถิติและวิเคราะห์ขีดความ

สามารถของกระบวนการ

 2. ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์หลังจากการใช้หลักสูตร 

ฝึกอบรม

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

   หลักสูตรฝึกอบรม (จุรินทร์ มิลินทสูต. 2552) หมายถึง 

รายวิชาหรือเนื้อหาสาระซ่ึงประกอบด้วยหลักการ จุดหมายและ

โครงสร้างกิจกรรม ซึ่งเป็นมวลประสบการณ์ที่สถานศึกษาจัดให้แก่

ผูเ้รียน ทัง้ทฤษฎ ีและปฏบิตัทิีก่�าหนดไว้ให้พฒันาผูเ้รยีน มพัีฒนาการ

ในด้านต่างๆ ทั้งความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ 

ซึ่งสรุปลักษณะและความส�าคัญของหลักสูตรดังนี้ (1) เป็นแผน 

ปฏิบัติงาน หรือเครื่องชี้แนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอนหรือ

วิทยากร ซึ่งจะต้องก�าหนดวัตถุประสงค์ท่ัวไปและ วัตถุประสงค์

เฉพาะเนื้อหาวิชา วิธีการฝึกอบรมและการประเมินผลไว้เป็น

แนวทาง (2) มคีวามคล่องตวั สามารถปรบัปรงุเปลีย่นแปลงให้เหมาะ

สมกบัสภาพการณ์ต่างๆ ได้อย่างด ี(3) เป็นเครือ่งมอืให้การฝึกอบรม

บรรลุเป้าหมายตามก�าหนด (4) เกิดจากการวิเคราะห์หาความ

ต้องการในการฝึกอบรม (5) สะท้อนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ทกัษะ เจตคตทิีด่ ีและการน�าความรูท้ีไ่ด้ ไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิตัิ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (6) ต้องเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (7) ต้องเน้นการใช้เทคนิคการถ่ายทอด

ความรู้หลายๆ แบบ และ (8) ต้องเน้นการประเมินผลและติดตาม

ผลการฝึกอบรม

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม

   1) การฝึกอบรม (วิจิตร อาวะกุล. 2550) หมายถึง 

กระบวนการจัดเนื้อหาสาระและการเพิ่มมวลประสบการณ์ เพื่อให้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี 

เกี่ยวกับอาชีพและสามารถผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพตาม

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  2) ความส�าคัญของการฝึกอบรม มคีวามส�าคัญอย่างยิง่

ต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อให้เป็นบุคคลา

กรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดที่สร้างสรรค์สามารถพัฒนา

องค์กรให้ก้าวหน้า ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ทั้งด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมของ

บุคคล เพื่อความเป็นเอกภาพและความมั่นคงต่อองค์กร

 3) องค์ประกอบการฝึกอบรม ได้แก่ (1) บคุคล ความส�าเรจ็

ของการฝึกอบรม ขึน้อยูก่บับคุคลเป็นส�าคญัทัง้ผูท้ีร่บัผิดชอบในการ

จัดการฝึกอบรม วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่

อ�านวยความสะดวกในการฝึกอบรม (2) ทรพัยากร เป็นองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญที่ช่วยให้การฝึกอบรมประสบผลส�าเร็จ ซ่ึงได้แก่ สถานท่ี  

สิง่อ�านวยความสะดวกและช่วงเวลาในการอบรม (3) งบประมาณท่ี

เพยีงพอ และมรีะเบยีบการเบกิจ่าย ทีเ่อือ้อ�านวยต่อการด�าเนนิการ

จัดการฝึกอบรมและ (4) การจัดการและบริหารโครงการ จะต้อง

ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความจ�าเป็นใน

การฝึกอบรม การวางแผนและออกแบบวธิกีารฝึกอบรม การพฒันา

ส่ือการฝึกอบรม การด�าเนินการฝึกอบรม และการประเมินผลการ

ฝึกอบรม

 3. ทฤษฎีการเรียนรู้

  ทฤษฎีการเรยีนรูข้องเบนจามนิบลมูนัน้ (บดนิทร์ จนิดา. 

2556) ได้สรุปจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ไว้ 3 ด้านดังนี้ 

  1) ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) พฤติกรรม 

ด้านสมอง เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด 

ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 ระดับ คือ (1) ความรู้

ความจ�าคือความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่างๆ 

จากการที่ได้รับรู้ไว้และระลึกส่ิงนั้นได้เมื่อต้องการ (2) ความเข้าใจ

เป็นความ สามารถในการจับใจความส�าคัญของสื่อ ที่สามารถ

แสดงออกมาในรปูของการแปลความ ตคีวาม คาดคะเน ขยายความ 

หรอืการกระท�าอืน่ๆ (3) การน�าความรูไ้ปใช้ เป็นขัน้ทีผู้่เรยีนสามารถ

น�าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ ปัญหาในสถานการณ ์
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ต่างๆ ได้ (4) การวิเคราะห์คือผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ หรือ

แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่างๆ ออก เป็นส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบ 

ที่ส�าคัญได ้ และมองเห็นความสัมพันธ ์ของส ่วนท่ีเกี่ยวข ้อง  

(5) การสังเคราะห์ คือความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยๆ  

เข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์

และดีกว่าเดิม และ (6) การประเมินค่า เป็นความสามารถในการ

ตัดสิน ตีราคา หรือสรุปเก่ียวกับคุณค่าของสิ่งต่างๆ ออกมาในรูป

ของคณุธรรมอย่างมกีฎเกณฑ์ทีเ่หมาะสม ซึง่อาจเป็นไปตามเนือ้หา

สาระในเรื่องนั้นๆ หรือเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได้

  2) ด ้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) 

พฤติกรรมด้านกล้ามเน้ือประสาท คือ ค่านิยม ความรู้สึก ความ

ซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและพฤติกรรมด้านนี้อาจไม่

เกิดทันที ดังนั้นการจัดการเรียนรู ้โดยการจัดสภาพแวดล้อมที ่

เหมาะสม และการสอดแทรกสิ่งท่ีดีงามตลอดเวลา จะท�าให้

พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไป ในแนวทางท่ีพึงประสงค์ได้  

ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยๆ 5 ระดับ ได้แก่ (1) การ

รบัรู ้เป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ต่อปรากฏการณ์ หรอืสิง่เร้าอย่างใดอย่าง

หนึ่งซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่า

คืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกที่เกิดขึ้น (2) การ

ตอบสนองเป็นการกระท�าท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ 

ยินยอมและพอใจต่อสิ่งเร้าน้ัน ซ่ึงเป็นการตอบสนองท่ีเกิดจากการ

เลือกสรรแล้ว (3) การเกิดค่านิยมเป็นการเลือกปฏิบัติ ในสิ่งที่เป็น

ทีย่อมรบักนัในสงัคม การยอมรบันบัถือในคณุค่านัน้ๆ จนกลายเป็น

ความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น (4) การจัดระบบเป็นการ

สร้างแนวคิด การจัดระบบของค่านิยมท่ีเกิดข้ึน โดยอาศัยความ 

สัมพันธ์ ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไป แต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับ  

หรือยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า (5) บุคลิกภาพ 

เป็นการน�าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นนิสัยประจ�าตัว 

ให้ประพฤตปิฏบิตัแิต่สิง่ทีถ่กูต้องดงีาม พฤตกิรรมด้านนีจ้ะเกีย่วกบั

ความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจากการได้รับรู้จากสิ่งแวดล้อม แล้ว

จงึเกดิปฏกิริิยาโต้ตอบ ขยายกลายเป็นความรูส้กึด้านต่างๆ จนกลาย

เป็นค่านยิม และยงัพัฒนาต่อไปเป็นความคดิ อดุมคต ิซ่ึงจะเป็นการ

ควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน คนจะรู้ดีรู้ชั่วอย่างไรนั้น ก็เป็น 

ผลของพฤติกรรมด้านนี้

  3) ด้านเจตพิสัย (affective domain) คือพฤติกรรม

ด้านจิตใจ ที่บ ่งบอกความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง

คล่องแคล่วช�านาญ ซึง่แสดงออกมาโดยตรง มเีวลาและคณุภาพของ

งานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ ซึ่งจะประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยๆ  

5 ระดับ ได้แก่ (1) การรับรู้ เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติ 

ที่ถูกต้อง หรือเป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ (2) กระท�าตามแบบ 

หรือเครื่องชี้แนะ เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตามแบบที่ตน

สนใจและพยายามท�าซ�า้ เพื่อที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจ

ให้ได้ (3) การหาความถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่

ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะเมื่อได้กระท�าซ�้าแล้ว ก็จะพยายามหาความ

ถูกต้องในการปฏิบัติ (4) การกระท�าอย่างต่อเนื่องจนปฏิบัติงานที่

ยุง่ยากซบัซ้อน ได้อย่างรวดเรว็ ถกูต้อง คล่องแคล่ว การทีผู่เ้รยีนเกดิ

ทักษะได้ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท�าอย่างสม�่าเสมอ (5) การ 

กระท�าได้อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นพฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่าง

ต่อเนือ่งจนสามารถปฏิบตั ิได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอตัโนมตั ิเป็นไป

อย่างธรรมชาติ

  4. ทฤษฎีการอบรมแบบ coaching

  ทฤษฎีการฝึกอบรมแบบ coaching (สุจิตรา ธนานันท์. 

2550) เป็นการสอนงานด้วยเทคนคิหนึง่ในการพฒันาบคุลากร ทัง้นี้

จะเรยีกผูส้อนงานว่า “coach” โดยปกตผิูเ้ป็น coach สามารถเป็น

ได้ ทั้งผู้บริหารระดับสูง เช่น ผู้อ�านวยการ ผู้บริหารระดับกลาง เช่น 

ผู้จัดการฝ่าย และระดับล่าง เช่น หัวหน้างาน ส่วนผู้ถูกสอนงานโดย

ปกติจะเป็นลูกน้องที่อยู่ภายในทีมหรือกลุ่มงานเดียวกันเรียกว่า 

“coachee” ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการท�า coaching ส่งผลต่อ

หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้ (1) การสอน

งานจะช่วยแบ่งเบาภาระงาน ท�าให้การท�างานเป็นไปอย่างถูกต้อง 

การส่งมอบงานทันตามเวลาที่ก�าหนด (2) มีเวลาเพียงพอที่จะคิด

และพจิารณา ปรบัปรงุระบบงาน ขัน้ตอนของงานและวธิกีารท�างาน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (3) มีโอกาสชี้แจงจุดเด่นหรือจุดที่ต้องการ

ให้ปรับปรุงการท�างาน (4) สามารถแจ้งให้ผู้รับการสอนงาน รู้ถึง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และปัญหาการเปลี่ยนแปลง การเตรียม

ความพร้อมในด้านต่างๆ ขององค์กร (5) มโีอกาสรบัรูค้วามต้องการ

ที่ผู้รับการสอนงาน คาดหวัง ลดปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติงาน (6) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท�างานระหว่าง 

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา (7) เป็นกระบวนการหนึ่งที ่

ใช ้ผลักดัน ส ่งเสริมสนับสนุนการท�างานให้บรรลุเป ้าหมาย  

(performance goal) ตามแผนงานที่ก�าหนด (8) ส่งเสริมให้เกิด

บรรยากาศของการท�างานร่วมกันเป็นทีม 

  5.  การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

  1) การควบคมุกระบวนการโดยใช้สถติ ิ(Statistical Process 

Control) (กติตศิกัดิ ์พลอยพานชิเจรญิ. 2551) ได้อาศยัแนวคิดของ

การด�าเนนิการ ก�าหนดมาตรฐานของกระบวนการ เพือ่ให้ระบบของ

สาเหต ุมคีวามคงที ่แล้วอาศยัแผนภมูคิวบคมุ ในการตรวจจบัสาเหตุ

ของความผนัแปรทีม่าจากกระบวนการ ว่าออกนอกระบบทีก่�าหนด

ไว้หรือไม่ การควบคุมกระบวนการโดยอาศัยสถิติหรือ SPC คือวิธี

การควบคุมหนึ่ง ที่อาศัยเครื่องมือในการตรวจจับความผันแปรของ
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กระบวนการนัน้ ว่ามสีาเหตทุีผ่ดิไปจากธรรมชาตทิีก่�าหนดไว้หรอืไม่ 

(โดยสาเหตุจากธรรมชาติมีลักษณะสุ่มด้วยขนาดความผันแปร  

ทีส่ามารถคาดการณ์ได้) ถ้าได้ตรวจพบสาเหตดุงักล่าวให้ด�าเนนิการ

วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของความผันแปรดังกล่าวเพื่อก�าจัดทิ้ง 

  2) เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) ที่ได้น�ามา

ด�าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ของกระบวนการผลิต ซึ่งได้แก่ (1) ใบ

ตรวจสอบ (Check Sheet) เป็นเครือ่งมอืแรกทีใ่ช้ในการแก้ไขปัญหา 

ใช้ส�าหรับการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้น โดยผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ควบคุมกระบวนการผลิตจะเป็นผู้บันทึก ซึ่งใบตรวจสอบมีหลาย

ประเภท ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานตั้งแต่การตรวจสอบ

วัตถุดิบหรือกระบวนการผลิต (2) ฮิสโตแกรม (Histogram) เป็น

เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะของความผันแปร การกระจายตัว และ

ประมาณค่ากลางของข้อมูลกระบวนการ ท่ีบ่งบอกถึงคุณลักษณะ

ทางคุณภาพ ตลอดจนสามารถก�าหนดแนวทางการปรับปรุงการ

ป้องกนัปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (3) แผนภาพพาเรโต (Pareto 

Diagram) เป็นเครื่องมือส�าหรับการจัดล�าดับชนิดหรือแหล่งของ

ปัญหา ซึ่งเป็นข้อมูลคุณลักษณะทางคุณภาพ โดยแบ่งแยกปัญหา

ส�าคญัซึง่เป็นปัญหาส่วนน้อย และปัญหาทีไ่ม่ส�าคญัแต่มจี�านวนมาก 

หลักการนี้บ่งชี้ว่าปัญหาในกระบวนการใดๆ อาจมีจ�านวนหลาก

หลายประเภท แต่ประเภทที่ส�าคัญ ส่งผลกระทบสูงต่อต้นทุน หรือ

ความสญูเสยีอืน่ๆ มจี�านวนน้อยหากท�าการปรบัปรงุปัญหาประเภท

ที่ส�าคัญนี้ ย่อมจะท�าให้ลดผลกระทบได้อย่างมีนัยส�าคัญ ดังนั้น  

แผนภาพพาเรโตจึงช่วยให้การก�าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา

ปรับปรุงกระบวนการ มีความถูกต้อง ตรงประเด็น น�าไปสู่การ

ปรับปรุงที่เห็นผลอย่างแท้จริง ข้อมูลส�าหรับจัดสร้างแผนภาพ 

พาเรโตนัน้ มกัได้จากการเกบ็รวบรวมด้วยใบตรวจสอบ (4) แผนภาพ

เหตุและผล (Cause and Effect Diagram) อาจรู้จักกันในชื่อ Fish 

Bone หรือ Ishikawa Diagram ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงความ

สัมพันธ์ระหว่างสาเหตุต่างๆ ของปัญหา และปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมี

หัวปลาแทนปัญหา และก้างหลัก แทนสาเหตุหลัก มักนิยมแบ่งเป็น

สาเหตุด้านกระบวนการ เครื่องจักร ผู้ด�าเนินการ วัสดุ สิ่งแวดล้อม

และระบบการวัด สาเหตุหลักอาจเป็นผลจากสาเหตุย่อยๆ ระดับ

ต่างๆ ซึ่งแสดงได้ด้วยก้างท่ีเป็นแขนงต่อไป (5) แผนภูมิควบคุม 

(Control Chart) เป็นเครื่องมือควบคุมกระบวนการผลิต แบ่งได้

เป็น 2 ชนิดคือแผนภูมิส�าหรับคุณลักษณะทางคุณภาพ หรือข้อมูล

แบบต่อเนือ่งเรียกว่า Variable Control Charts และแผนภมูสิ�าหรบั

คุณลักษณะทางคุณภาพ ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง เรียกว่า Attribute 

Control Charts (6) กราฟ (Graphs) เป็นเครื่องมือส�าหรับแสดง

หรืออธิบายตัวเลข ข้อมูลใดๆ ด้วยรูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการท�า 

ความเข้าใจ และแปลความหมาย กราฟที่นิยมใช้แบ่งได้เป็น  

3 ประเภทหลกั คอื กราฟเส้น (Line Chart) กราฟแท่ง (Bar Chart) 

กราฟวงกลม (Pie Chart) (7) แผนภาพการกระจาย (scatter  

diagram) เป็นกราฟแสดงลักษณะการกระจายตัวของคุณ ลักษณะ

ทางคุณภาพ ซ่ึงเป็นตัวแปรตาม แทนด้วย Y หรือตัวแปรไม่อิสระ 

ทีอ่าจมคีวามสัมพนัธ์กบัปัจจยั หรอืสาเหต ุซึง่เป็นตวัแปรต้น X หรอื

ตัวแปรอิสระโดยลักษณะความสัมพันธ์อาจเป็นแบบเชิงเส้นตรง  

หรือไม่เป็นก็ได้ 

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1) ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ บคุลากรทีป่ฏบิตังิาน

เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในสถานประกอบ การที่เป็นสมาชิก

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จ�านวน 300 คน

   2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากร ที่ปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ที่อยู่ในสถานประกอบการ ที่เป็น

สมาชกิสมาคมส่งเสรมิการรบัช่วงการผลติไทยและได้รบัการคดัเลอืก

เข้าอบรม จ�านวน 78 คน ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง

 2.  ระเบียบวิธีวิจัย 

   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & 

Development) ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองโดยใช้แผนการวิจัย 

แบบสอบก่อนสอบหลัง One group Pretest – Posttest (พรรณี 

ลีกิจวัฒนะ. 2554) 

  3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นได้แก่

   1) เอกสารหลักสูตรฝ ึกอบรมเรื่อง การควบคุม

กระบวนการโดยใช้เทคนิคทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความ

สามารถของกระบวนการ 

   2) แบบทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม (pre-test) และ

แบบทดสอบความรู้หลังฝึกอบรม (post-test) เป็นแบบอิงเกณฑ์

แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ

   3) ใบงาน เป็นเอกสารที่มอบหมายงาน และกิจกรรม

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ หลังจากส้ินสุดการฝึกอบรม

แต่ละหัวข้อเรื่อง

   4) แบบประเมินการฝึกอบรม ใช้ส�าหรับประเมินความ

พึงพอใจการฝึกอบรมและประเมินวิทยากรที่ให้การฝึกอบรม

  4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย

   1) เอกสารหลักสูตรฝึกอบรม

    (1)  ก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

    (2)  ก�าหนดหัวข้อแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
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    (3)  สร ้างแบบประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

ฝึกอบรมที่ใช้ส�าหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เป็นแบบมาตราส่วน 

ประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert rating scale) 

(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2550) 

    (4) น�าผลการประเมินความเหมาะสมของผู้ทรง

คุณวุฒิมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC (Lndex 

of Item Objective Congruence) 

    (5) น�าหลักสูตรฝึกอบรมท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องแล้วไปน�าไปใช้อบรม 

   2)  แบบทดสอบความรู้ก่อนฝึกอบรม (pre-test) และ

แบบทดสอบความรู้หลังฝึกอบรม (post-test)

    (1)  ก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

    (2)  สร้างแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม และหลัง

ฝึกอบรม 

    (3) น�าแบบทดสอบไปตรวจสอบความเหมาะสม 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    (4) น�าผลคะแนนการประเมินความเหมาะสมของ

ผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC 

    (5) น�าแบบทดสอบไป try out 

    (6) น�าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ โดย

หาความยากง่าย (p) หาค่าอ�านาจจ�าแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับ 

    (7) น�าแบบทดสอบทีไ่ด้รบัการวเิคราะห์แล้วและมี

คุณภาพไปใช้ 

   3) ใบงาน

    (1) ก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

    (2) สร้างใบงานแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

    (3) น�าใบงานไปด�าเนินการตรวจสอบความ 

เหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    (4) น�าผลการประเมินความเหมาะสมของผู้ทรง

คุณวุฒิมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC 

    (5) น�าใบงานทีไ่ด้รบัการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วไปใช้

อบรม 

   4) แบบประเมินการฝึกอบรม

    (1) ก�าหนดหวัข้อและสร้างแบบประเมนิ 2 ส่วนคือ 

ด้านการฝึกอบรมและด้านวิทยากร 

    (2) สร้างแบบประเมนิแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

4 ระดับในการให้คะแนน (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. 2544) 

    (3) น�าแบบประเมนิการฝึกอบรมไปตรวจสอบความ

เหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    (4) น�าผลคะแนนจากการประเมินความเหมาะสม

ของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง โดยใช้สูตร IOC 

    (5) น�าแบบประเมินที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

ข้อบกพร่องแล้วไปใช้ 

  5. วิธีด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1) จัดเตรียมเครื่องมือส�าหรับการเก็บข้อมูล เพื่อจัด

เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม และเรียงล�าดับการใช้งาน 

แต่ละขั้นตอนตามแผนที่วางไว้

  2) แนะน�าการใช้เครื่องมือ เพื่อให้ผู ้ท�าหน้าที่เป็น

วิทยากรเข้าใจวิธีการใช้

  3)  ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม pre-test เพื่อ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรม

  4)  จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มทดลอง โดยการจัดฝึกอบรม

ตามตารางการฝึกอบรม จ�านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนด หลังจากฝึกอบรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้จบให้ 

ท�าใบงาน

  5) เมื่อด�าเนินการฝึกอบรมครบทุกหน่วยแล้ว ท�าการ

ทดสอบหลังฝึกอบรม (post-test) แล้วบันทึกคะแนน

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีและสถิติ ดังนี้

   1) วิ เคราะห ์ข ้อมูลพื้นฐานโดยใช ้สถิติ  ร ้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) 

   2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการฝึกอบรมของผูเ้ข้าฝึก

อบรม โดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent sample 

(พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2554)

ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยมีดังนี้

  1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝ ึกอบรม โดยในเนื้อหา 

หลักสูตรประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เนื้อหา

การฝึกอบรมจ�านวน 6 หน่วย ดังนี้

  หน่วยที่ 1 การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทาง 

ด้านสถิติ

  1.1  ความหมายของ SPC

  1.2  ชนิดความผันแปร

  หน่วยที่ 2 หลักการและแนวคิดการควบคุมคุณภาพ

  2.1  ความหมายการควบคุมคุณภาพ

  2.2  การปรับปรุงคุณภาพโดยใช้หลัก PDCA
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  หน่วยที่ 3 พื้นฐานทางด้านสถิติ

  3.1  ลักษณะประเภทของข้อมูล

  3.2  ค�านวณค่าทางสถิติต่างๆ

  หน่วยที่ 4 เครื่องมือคุณภาพ 7 QC tools

  4.1  ใบตรวจสอบ 

  4.2  ฮิสโตแกรม

  4.3  แผนภาพพาเรโต 

  4.4  แผนภาพเหตุและผล 

  4.5  แผนภูมิควบคุม 

  4.6  กราฟ 

  4.7  แผนภาพการกระจาย

  หน่วยที่ 5 แผนภูมิควบคุม Control Chart

  5.1  Introduction to Control Chat 

  5.2  Variable Control Charts 

  5.3  Attribute Control Charts

  หน่วยที่ 6 การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ

  6.1 หลักการเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์ความสามารถ

กระบวนการ

  6.2 การวิเคราะห์ความสามารถด้านศักยภาพของ

กระบวนการ Cp

  6.3 การวิเคราะห์ความสามารถด้านสมรรถนะของ

กระบวนการ Cpk

 2. ผลการหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางด้าน 

  สถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ หน่วยที่ 1 ถึง หน่วยที่ 6

ข้อที่ หัวข้อประเมิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ= 5

ระดับคุณภาพ
X SD

1.1 มีการแจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4.50 0.09 ดี

1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.60 0.15 ดีมาก

1.3 ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาแต่ละหน่วย 4.40 0.07 ดี

1.4 เนื้อหามีความถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ 4.60 0.18 ดีมาก

1.5 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.40 0.07 ดี

1.6 ความเหมาะสมในการจัดล�าดับการน�าเสนอเนื้อหา 4.40 0.16 ดี

1.7 ความเหมาะสมของภาพและตารางในด้านการสื่อความหมาย 4.40 0.14 ดี

1.8 เนื้อหาสามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์ทั่วๆ ไปได้ 4.40 0.21 ดี

1.9 เนื้อหามีลักษณะจูงใจ น่าสนใจในการศึกษา 4.30 0.15 ดี

1.10 การเรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก 4.40 0.07 ดี

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.40 0.13 ดี

 จากตารางที ่1 พบว่าคณุภาพของเอกสารหลกัสตูรฝึกอบรมเรือ่งการควบคมุกระบวนการโดยใช้เทคนคิทางด้านสถติแิละการวเิคราะห์

ขีดความสามารถของกระบวนการหน่วยที่ 1 ถึง หน่วยที่ 6 โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ( X  = 4.40, SD = 0.13) โดยเนื้อหา 

มคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และเนือ้หามคีวามถกูต้องตรงตามหลกัวชิาการ มคีณุภาพอยูใ่นระดบัดมีาก ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดมคีณุภาพ

อยู่ในระดับดี
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 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการท�าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการท�าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม

คะแนน n X SD t Sig

หลังฝึกอบรม 78 15.37 3.071
9.078 0.000

ก่อนฝึกอบรม 78 11.54 3.148

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความ

สามารถของกระบวนการ มีคะแนนก่อนการฝึกอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 11.54 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.148 คะแนนหลังฝึกอบรม

เฉลี่ยเท่ากับ 15.37 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.071 และผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 

 4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรม 

หัวข้อรายการประเมิน
N = 78

X SD ระดับความพึงพอใจ
1. การฝึกอบรม
   1.1 เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ 3.15 0.76 ดี
   1.2 ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม 2.79 0.89 ดี
   1.3 รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสม 3.00 0.76 ดี
   1.4 คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม 3.02 0.76 ดี

ค่าเฉลี่ยรวม 3.00 0.79 ดี

 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.00 และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่กับ 0.79

 ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

หัวข้อรายการประเมิน
N = 78

X SD ระดับความพึงพอใจ

2. ประเด็นด้านวิทยากร 
   2.1 ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสารให้ความเข้าใจ 3.13 0.57 ดี
   2.2 การเรียงล�าดับการบรรยายเนื้อหาให้ครบถ้วนกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.05 0.58 ดี
   2.3 การเปิดโอกาสให้ซักถาม/แสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3.18 0.60 ดี
   2.4 การตอบค�าถามได้ตรงประเด็นชัดเจน 3.03 0.66 ดี
   2.5 การใช้เวลาเหมาะสมมาก/น้อยเพียงใด 2.85 0.81 ดี
  2.6 มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงเนื้อหาที่สอน ใช้อุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสม  

        และกิจกรรมเหมาะสม
3.22 0.62 ดี

ค่าเฉลี่ยรวม 3.076 0.64 ดี

 จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจด้านวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.076 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.64 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับดีเช่นกัน
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สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
  1. อภิปรายผลการวิจัย

   1) หลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการควบคุมกระบวนการ 

โดยใช้เทคนิคทางด้านสถิติ และการวิเคราะห์ขีดความสามารถของ

กระบวนการ ผลจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า คุณภาพ

ของหลักสูตรอยู ่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 

( X = 4.612) เนือ่งจากผูว้จิยัได้วเิคราะห์เนือ้หาทีใ่ช้ประกอบการฝึก

อบรม ทีส่อดคล้องกบัความต้องการจรงิ และได้รบัข้อเสนอแนะเพือ่

การปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น จากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการ

ผลิตไทย และได้มีการแบ่งเน้ือหาออกเป็นหัวข้อย่อย ก�าหนด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในลักษณะของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

ที่สามารถวัดได้ ท�าให้เน้ือหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

มีความถูกต้องของเน้ือหาข้ันตอนในการน�าเสนอเน้ือหามีความ

เหมาะสม และมีแบบฝึกหัดท้ายเรื่องให้ฝึกปฏิบัติ 

   2) ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ก่อนและหลังการฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการฝึก

อบรม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึก

อบรมอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการด�าเนินการฝึกอบรมตามท่ีได้ออกแบบ

ไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และมีทีมวิทยากรในแต่ละหน่วยฝึกอบรม

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนมคีวามสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ ให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้เข้าใจ

ได้อย่างไม่ยาก และผู้เข้ารบัการฝึกอบรมส่วนใหญ่มคีวามมุง่มัน่และ

ตั้งใจมาก ในการเข้ารับการฝึกอบรม 

 2.  ข้อเสนอแนะ

   1)  ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

    (1) การฝึกอบรมควรมีวิทยากรท่ีหลากหลายและ

ควรเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความช�านาญในแต่ละ

หน่วย และมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

ในหัวข้อเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้น

    (2) การจัดฝึกอบรมควรปฏิบัติตามแนวทางและ 

รูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรมที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้บุคลากรหรือ

พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ตระหนักว่าเม่ือฝึกอบรม  

ตามรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วจะต้องน�าความรู้ 

และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    (3) ก่อนน�าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ผู้เก่ียวข้องควร

ศึกษา และท�าความเข้าใจในแนวทางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 

ความรู้ความเข้าใจรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความชัดเจน 

เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและด�าเนินการฝึกอบรมได้

ตามจุดประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม

   2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

    (1) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบ และ

ประยุกต์ใช้หลักสูตรอื่นๆ ที่สามารถน�ามาใช้ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร หรือพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

ยานยนต์ในเรื่องอื่นๆ 

    (2) ควรมีการวิจัยติดตามผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 

ไปแล้วว่า เมื่อกลับไปปฏิบัติงานยังสถานประกอบการต้นสังกัดว่า

สามารถน�าไปใช้กับการปฏิบัติงานจริง ได้มากน้อยเพียงใด หรือ 

มีปัญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้น
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