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บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรม

ไคเซ็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 และ	 2)	 เพื่อทดลองใช้และปรับปรุงพัฒนา

หลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบตักิิจกรรมไคเซน็ของนักศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี

ชั้นสูง	 (ปวส.)	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	จ�านวน	38	คน	โดยการ

สุ่มแบบเจาะจง	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบทดสอบเรื่องภาวะผู้น�า	และไคเซ็น	แบบวัดคุณลักษณะ

และพฤติกรรมภาวะผู้น�า	 แบบวัดทัศนคติต่อกิจกรรมไคเซ็น	 และแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกอบรม	

โดยใช้สถิติ	Paired	Samples	t	test

	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี	 1)	 หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็นของ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	เป็นหลักสูตรแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการระยะเวลาฝึกอบรม	

2	วัน	เนื้อหาประกอบด้วย	3	โมดูล	คือ	โมดูลที่	1	ภาวะผู้น�า	โมดูลที่	2	รูปแบบ	และเทคนิคส�าหรับไคเซ็น	

และโมดูลที่	3	ตัวอย่างของความส�าเร็จ	และ	2)	ผลการทดลองหลังจากการฝึกอบรมนักศึกษามีค่าเฉลี่ยของ
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ความรู้เร่ืองคณุลกัษณะ	พฤตกิรรมของภาวะผู้น�าและทศันคตทิีม่ต่ีอหลกัการไคเซน็	สงูกว่าก่อนการฝึกอบรม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.5	 โดยมีค่าเฉลี่ยของความรู้หลังการฝึกอบรมมากกว่าฝึกอบรม	 เท่ากับ	

15.48	คะแนน	และมีผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร	อยู่ในระดับดี

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�า, การปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็น

Abstract

 The objectives of this dissertation were 1) to develop the leadership training

program through the practice of Kaizen activities among high vocational certificate

students, and 2) to experiment and improve the leadership training program through the 

practice of Kaizen activities among high vocational certificate students. The sample group 

was 38 high vocational certificate students selected through purposive sampling. The

research tools were a leadership and Kaizen test, a measurement form for the characteristics 

and behavior of the leadership, an attitude measurement form towards the Kaizen

activities and the evaluation form for the appropriateness of the training program.

Data analysis were through mean, and standard deviation. Score comparison before and 

after the training was conducted by Paired Samples Test.

 The research findings could be concluded that

 1) the leadership training program through the practice of Kaizen activities among 

high vocational certificate students was a two-day workshop, consisted of three models, 

namely Model One, the leadership, Model Two, the Kaizen model and technique, and

Model Three, the successful examples.

 2) The experiment indicated that after attending the program, the students had 

a higher mean for the knowledge of leadership characteristics and behavior as well as 

higher attitude toward Kaizen model than before attending the training at .05 statistically 

significant level. The post-training score was higher than pre-training score by 15.48 points. 

The evaluation result of the suitability of the training program was at a good level.

Keywords : Developing the Leadership Training Program, Practice of Kaizen
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บทน�ำ

 ในสภาวการณ์ของสงัคมโลกยคุปัจจุบนั กล่าวได้ว่าการแข่งขนัเกดิขึน้อย่างรวดเรว็และต่อเน่ือง

ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งถือได้ว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูง 

ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบริการ ทุก ๆ  องค์กรต่างค้นหาวิธีการในการสร้างความสนใจ และความพึง

พอใจจากลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ และการบริการของตนเป็นที่ยอมรับ แต่ในขณะเดียวกัน องค์กร

ยังต้องสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง จึงต้องมีการปรับตัว การเรียนรู้ และการวางแผนการท�างานเพื่อที่จะ

รองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน องค์กรจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ

พัฒนา ปรับปรุง หรือสร้างสรรค์ ให้ผลิตภัณฑ์ และการบริการของตน ดังนั้นปัจจัยที่สามารถน�าไป

ใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรได้ ปัจจัยที่ส�าคัญและจ�าเป็นที่สุดของทุกองค์กรคือ ปัจจัยด้าน

บุคลากรขององค์กรนั้นเอง 

 จากการวิเคราะห์แล้วพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรขององค์กรมีส่วนส�าคัญอย่างย่ิงในการที่จะ

พัฒนา วางแผน ปรับปรุง ตลอดจนการสร้างความเจริญก้าวหน้าขององค์กรนั้น จึงท�าให้หลายองค์กร

เกดิแนวความคิดในการพฒันาบคุลากร แต่ขณะเดียวกนั ถ้าไม่สามารถหาวธิกีารท่ีจะบ�ารงุรกัษาบคุลากร

ไว้ในองค์กรได้แล้ว ก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใด และถ้าในทางตรงข้าม หากสามารถเก็บรักษาบุคลากร

ไว้ในองค์กรได้ แต่บุคลากรเหล่านั้นไม่มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ย่อมไม่

เกิดประโยชน์อันใดเช่นกัน ผู้บริหารหรือผู้น�าองค์กร ควรท�าอย่างไรจึงจะสามารถบ�ารุงและเก็บรักษา

บคุลากรไว้ในองค์กรโดยทีบ่คุลากรเหล่านัน้ต้ังใจในการปฏิบติัภารกจิของตนตามทีอ่งค์กรได้ก�าหนดให้

อย่างมีประสิทธิภาพ (อรรถพร เปลี่ยนประเสริฐ, 2552) 

 ดังนั้น การฝึกอบรมถือว่าเป็นส่วนช่วยเสริมสร้าง และพัฒนาให้บุคลากรสามารถเกิดการ

เรยีนรู ้พฒันาทกัษะ พฒันาความสามารถ และพฒันาความคิดสร้างสรรค์ รวมถงึสามารถท�าให้บคุลากร

ปรับตัวเข้ากับการท�างานได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้องค์กรเกิดความส�าเร็จก้าวหน้า และสามารถปรับตัว

ในสภาวการณ์ในสังคมปัจจุบันได้ หลังจากการที่ให้บุคลากรในองค์กรได้รับการฝึกอบรม หรือพัฒนา

ทกัษะต่าง ๆ  แล้วก็ตาม แต่ในการด�าเนนิงานของส่วนต่าง ๆ  นัน้อาจยงัมข้ีอผิดพลาดในการท�างาน เช่น 

เกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จ�าเป็น ส่งผลให้เป็นการเพิ่มรายจ่ายในการผลิตการลงทุน รวมถึง

การด�าเนินงานยังเป็นการด�าเนินงานในรูปแบบเดิม ๆ ใช้ระยะเวลาเท่าเดิม ผลิตสินค้าได้เท่าเดิม

ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการแข่งขันกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (อภิชาต แก้วด้วง, 2550: 32)

 กิจกรรม Kaizen เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการการท�างาน ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง

มุ่งพัฒนาการท�างาน ลดการสูญเปล่าของผลผลิต และเวลา เป็นเสมือนเครื่องมือในการปรับปรุง

การท�างานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิ้นสุด กิจกรรม Kaizen คือกิจกรรมการใช้ความรู้ความสามารถ



55

◆ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ◆

ของบุคลากรมาปรับปรุงขั้นตอนการท�างาน เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด และวิธีการท�างานที่เหมาะสม

จากการท�างานที่มีขั้นตอนซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปสู่การท�างานที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้การท�างาน

ง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท�างานขององค์กร (Imai, 1986)

 ดังนั้นผู้ที่จะสามารถบริหารจัดการการท�างานที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น�า

เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ เพราะผู้น�าเป็นผู้ก�าหนดทิศทางขององค์กร หากองค์กรใดก็ตามมีผู้น�าที่

มภีาวะผู้น�าสงูก็สามารถขับเคลือ่นองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ได้ (พชิาภพ พนัธุแ์พ, 2554: 157) แต่ภาวะ

ผู้น�าไม่จ�าเป็นจะต้องเกิดจากการเป็นผู้น�าเท่านั้น การที่ผู้น�าจะมีภาวะผู้น�า และสามารถบริหารจัดการ

ท�าให้มปีระสทิธภิาพ ลดความสญูเปล่าของผลผลติ และเวลา เป็นเสมอืนเครือ่งมอืในการปรบัปรงุการ

ท�างานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีที่สิ้นสุดนั้น ต้องอาศัย การฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรมมีจุดประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากผ่านการฝึกอบรม ส่งผลให้มีการท�างานให้

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการฝึกอบรมนั้นมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงาน การพัฒนาทักษะ หรือ

ประสบการณ์ และการพัฒนาเจตคติ รวมถึงแรงจูงใจด้วย (สุภาพร พิศาลบุตร, 2543: 16-17)

ดังนั้นในการฝึกอบรมบุคลากร จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในการท�างานของบุคลากร

ที่สามารถพัฒนาตน จากผู้ปฏิบัติงาน (Worker) มาเป็นหัวหน้างาน (Leader) 

 ในปัจจุบันภาคแรงงานนับว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้ ซ่ึงการพัฒนาและ

ขบัเคลือ่นทรพัยากรมนษุย์ในภาคแรงงานเพือ่ให้มศัีกยภาพนัน้ ต้องได้รบัการส่งเสรมิจากปัจจัยภายใน

ประเทศและภายนอกประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน โดยเฉพาะปัจจัยด้านการศึกษาดังน้ันในการส่งเสริม

ด้าน “การอาชีวศึกษา” เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาก�าลังคนในการเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็น

ส่วนใหญ่ทั้งในระดับแรงงานฝีมือ (Skilled Labor) และแรงงานกึ่งฝีมือ (Semi – Skilled Labor) 

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาภาคทฤษฎีดังน้ันผู้เรียน

ในภาคการศึกษาระบบนี้จึงมีความรู้และความเช่ียวชาญทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อที่จะได้

เข้าสู่ตลาดแรงงานและเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมมีความต้องการก�าลังคน

อาชีวศึกษาในเชิงปรมิาณ มคีวามต้องการแรงงานระดับกลางเพิม่ขึน้ (ระดับปวช. และ ปวส.) ส่วนในเชิง

คุณภาพ มคีวามต้องการก�าลงัคนทีม่คุีณลกัษณะ 3 ด้าน คือ 1) มคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็น 2) ความรู้

และทกัษะวิชาชีพ และ 3) คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในการท�างาน (เรวดี นามทองดี, 2558)

แต่ในด้านการผลติก�าลงัคนจากสถาบนัอาชีวศึกษาโดยรวมของประเทศ พบว่ายงัไม่สอดคล้องกบัความ

ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ท้ังปรมิาณและคุณภาพของแรงงาน ก�าลงัคนอาชีวศึกษาเข้าสู่

ตลาดแรงงานน้อย ส่งผลให้ประเทศขาดก�าลงัคนระดับกลางเพิม่ขึน้ ส่วนด้านคุณภาพก�าลงัคนทีผ่ลติได้

ขาดคุณลกัษณะทัง้ด้านความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการท�างาน เช่นทักษะการสือ่สารทัง้ภาษาไทยและ
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ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งขาดความรับผิดชอบ 

ความอดทน ความขยัน และระเบียบวินัย เป็นต้น ส่วนในด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ ผู้ส�าเร็จการ

ศึกษาใหม่ ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงลักษณะงาน ไม่มีประสบการณ์ สถานประกอบการส่วนใหญ่ 

ต้องน�าไปฝึกอบรมอย่างน้อย 3 - 6 เดือน ท�าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเพิ่มขึ้น

 ดังนัน้ควรมกีารเตรยีมความพร้อมของแรงงานในการพฒันาทกัษะฝีมอื เพือ่รองรบัการแข่งขนั

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงในการพัฒนานักศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ต้องร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน น�าไปสู่

การพฒันาวชิาการและวชิาชีพ ให้มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลย่ิงขึน้ และจ�าเป็นต้องใช้นวตักรรม

ส�าหรับกระบวนการศึกษาและฝึกอบรม ส่งผลให้บุคคลมีความต้องการเรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ ๆ  มีการ

ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามากขึน้ รวมทัง้จัดเน้ือหาสาระของวชิาในหลกัสตูรเพือ่อาชีพ

ให้ความส�าคัญกับวิชาสามัญมากกว่าความรู้ในทักษะเฉพาะด้าน ประชากรรุ่นใหม่จะต้องมีความรู้

ที่กว้างขึ้น อันประกอบด้วยความรู้ทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจในด้านภาษาและ

วัฒนธรรม ตลอดจนทักษะในการประกอบการ ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเตรียมคนเข้าสู่งานอาชีพ

ที่ต้องใช้เทคโนโลยีช้ันสูง ซ่ึงมีเพิ่มมากขึ้นและเปิดกว้าง จ�าเป็นจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้

ด้านคอมพิวเตอร์มีความรู้ข้ามสาขาวิชา มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การท�างานเป็นทีม มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน และมีทักษะเชิงระบบ รวมท้ังจะต้องอาศัยครูที่มี

คุณภาพ มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเพียงพอ และมีความหลากหลาย (พุทธ ธรรมสุนา, 

2554)

 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�า

โดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

เพื่อน�าข้อมูลจากการใช้หลักสูตรฝึกอบรมมาศึกษา หาข้อผิดพลาด และความเหมาะสม เพื่อน�ามาใช้

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้เหมาะส�าหรับการน�าไปใช้ฝึกอบรมนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้มี

ภาวะผู้น�าเพื่อลดต้นทุนให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็นของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 2. เพื่อทดลองใช้และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็น

ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
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ขอบเขตของกำรวิจัย

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากระบวนการผลิตในภาคเรียนที่ 1/2559

มี 4 ห้อง คือ TI.2/1, TI.2/2, TI.2/3 และ TI.2/4 จ�านวน 158 คน

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ�านวน 

38 คน โดยผู้วจัิยคัดเลอืกจากนกัศึกษาทีล่งทะเบียนเรยีนวชิากระบวนการผลติในภาคเรยีนที ่1/2559

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย การด�าเนินการวิจัยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน

	 ขั้นตอนที่	1	กำรประเมินควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม	ของผู้ประกอบกำร	และศิษย์เก่ำ

วิทยำลัย	อี.เทค

 1.1 ประเมินความต้องการในการฝึกอบรมของผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มี

ต่อคุณลักษณะของบุคลากร

 1.2 ประเมินความต้องการในการฝึกอบรมของศิษย์เก่าวิทยาลัย อี.เทค ที่ท�างานในสถาน

ประกอบการในต�าแหน่งช่างกลโรงงาน ฝ่ายซ่อมบ�ารุง

	 ขัน้ตอนที	่2	พัฒนำหลกัสตูรฝึกอบรมภำวะผูน้�ำโดยผ่ำนกำรปฏบิติักจิกรรมไคเซ็น	ส�ำหรับ	

นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	

	 2.1	กำรร่ำงหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยน�าผลการประเมินความต้องการในการฝึกอบรมจาก

ขั้นตอนที่ 1 มาประกอบในการสร้างหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการ

ร่างหลักสูตรส�าหรับใช้ในการฝึกอบรมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 2.2	วิพำกษ์หลักสูตรฝึกอบรม	โดยกำรสนทนำกลุ่ม

	 	 ขั้นที่	1	 กำรเตรียมกำร

  1. ก�าหนดผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ คือ 1) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี

ขึ้นไป 2) มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 5 ปี ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นักวิชาการ

ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไคเซ็น กลุ่มที่ 2 นักวิชาการที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�า 

และกลุ่มที่ 3 เป็นผู้สอนในระดับอาชีวศึกษาเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จ�านวน 7 ท่าน

  2. ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน ที่ก�าหนดไว้ในข้อที่ 1 เพื่อนัดหมาย วันเวลา

ที่สะดวกตรงกัน
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  ขั้นที่	2	กำรด�ำเนินกำร

  การสนทนากลุ่มเพื่อวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านกิจกรรมไคเซ็น ของ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงนั้น ผู้วิจัยได้ส่งมอบคู่มือผู้ฝึกอบรมให้กับผู้ทรง

คุณวุฒิได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการด�าเนินการสนทนากลุ่ม ซ่ึงการสนทนากลุ่มผู้วิจัยได้จัดขึ้นใน วันที่ 

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันฮิรายามะจ๊อบ (ประเทศไทย) สถาบันวิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค เวลา 13:00-15:00 น.

	 	 ขั้นตอนที่	3	น�ำหลักสูตรไปทดลองใช้

  ผู้วจิยัด�าเนนิการทดลองในการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมกบันกัศึกษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องฝึก

อบรมสถาบันบันฮิรายามะจ๊อบ (ประเทศไทย) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค

	 	 ประชำกร คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างเทคนิค

อุตสาหกรรม ที่ลงทะเบียนวิชากระบวนการผลิต ในภาคฤดูร้อน 4 ห้อง คือ TI.2/1, TI.2/2, TI.2/3 

และ TI.2/4 จ�านวน 158 คน

	 	 กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิค

อุตสาหกรรม ที่ลงทะเบียนวิชากระบวนการผลิต ในภาคฤดูร้อน ห้อง TI.2/1 จ�านวน 38 คน โดย

การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย มีห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

  แบบแผนกำรวิจัย	ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ One Group Pre-test Post-test Design 

โดยมีการวัดตัวแปรตามก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยมีแบบแผนการทดลอง ดังนี้

กลุ่มควบคุม กำรวัดผล	ครั้งที่	1 กำรจัดกระท�ำ กำรวัดผลครั้งที่	2

ทดลอง ❍
1

X ❍
2

หมำยเหตุ: ❍
1 

หมายถึง การวัดความรู้ก่อนการฝึกอบรมของกลุ่มทดลอง

 
❍

2 
หมายถึง การวัดความรู้หลังการฝึกอบรมของกลุ่มทดลอง

  
X

 
หมายถึง การฝึกอบรมโดยใช้ หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็น

  กลุ่มทดลอง

	 เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลองใช้หลักสูตร

  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรม มดัีงนี ้1. แบบทดสอบ เรือ่งภาวะผู้น�า และ

ไคเซ็น 2. แบบวัดคุณลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู้น�า 3. แบบวัดทัศนคติต่อกิจกรรมไคเซ็น และ

4. แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
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	 กำรสร้ำง	และหำคุณภำพเครื่องมือ

 1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวกับภาวะผู้น�า และไคเซ็น แนวคิดและทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง

 2. สร้างและจัดท�า 1. แบบทดสอบ เรื่องภาวะผู้น�า และไคเซ็น 2. แบบวัดคุณลักษณะและ

พฤติกรรมภาวะผู้น�า 3. แบบวัดทัศนคติต่อกิจกรรมไคเซ็น และ 4. แบบประเมินความเหมาะสมของ

หลักสูตร

 3. น�า 1. แบบทดสอบ เรื่องภาวะผู้น�า และไคเซ็น 2. แบบวัดคุณลักษณะและพฤติกรรม

ภาวะผู้น�า 3. แบบวัดทัศนคติต่อกิจกรรมไคเซ็น และ 4. แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร

ที่สร้างขึ้นน�าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

 4. น�า 1. แบบทดสอบ เรื่องภาวะผู้น�า และไคเซ็น 2. แบบวัดคุณลักษณะและพฤติกรรม

ภาวะผู้น�า 3. แบบวัดทัศนคติต่อกิจกรรมไคเซ็น และ 4. แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร

ทีป่รบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีป่รกึษาดุษฎีนพินธ์แล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ�านวน 7 ท่าน 

โดยคุณสมบติัของผู้ทรงคุณวุฒทิัง้ 3 กลุม่ คือ 1) มวุีฒิการศึกษาต้ังแต่ปรญิญาตรขีึน้ไป 2) มปีระสบการณ์ 

และมีความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 5 ปี ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นักวิชาการที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับไคเซ็น กลุ่มที่ 2 นักวิชาการที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�า และกลุ่มที่ 3 เป็นผู้สอนใน

ระดับอาชีวศึกษา ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยค�านวณดัชนคีวามสอดคล้อง 

(Index of congruence-IOC) มีค่าดังนี้ แบบทดสอบเรื่องภาวะผู้น�าและไคเซ็น มีค่า IOC 0.50

และมคีวามเช่ือมัน่ของแบบทดสอบภาวะผู้น�าและไคเซ็นเท่ากับ 0.92 และ 0.87 แบบวัดคุณลกัษณะ

และพฤติกรรมภาวะผู้น�า มค่ีา IOC 0.50 และมคีวามเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 แบบวดัทศันคติต่อกจิกรรม

มีค่า IOC 0.50 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ค่า IOC 

0.50 

	 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 น�าเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด คือ แบบทดสอบเรื่องภาวะผู้น�าและไคเซ็น แบบวัดคุณลักษณะและ

พฤติกรรมภาวะผู้น�า และแบบวัดทัศนคติต่อกิจกรรมไคเซ็น มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้สถิติ Paired 

Samples t - test

	 ขั้นตอนที่	4	กำรปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม

 หลังจากน�าหลักสูตรการฝึกอบรมไปทดลองใช้ และประเมินผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม
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แล้ว ผู้วจิยัน�าผลทีไ่ด้รบัจากการทดลองใช้ มาปรบัปรงุหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติ

กิจกรรมไคเซ็น เพื่อจัดท�าเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์

สรุปผลกำรวิจัย	

 จากผลการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกจิกรรมไคเซ็น ของนกัศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็น ของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตรแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลาฝึกอบรม

2 วัน เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ (โมดูล) ได้แก่ โมดูลที่ 1 ภาวะ

ผู้น�า โมดูลที่ 2 รูปแบบและเทคนิคส�าหรับไคเซ็น และโมดูลที่ 3 ตัวอย่างของความส�าเร็จ โดยใช้

เทคนิคการฝึกอบรม ได้แก่ 1) การบรรยาย 2) การอภิปราย 3) การระดมสมอง และ 4) การท�า

กิจกรรม โดยใช้การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) ด้าน

ความรู ้ใช้แบบทดสอบเรือ่งภาวะผู้น�าและไคเซ็น ก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม 2) ด้านทศันคติ 

ใช้แบบวัดคุณลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู้น�า และแบบวัดทัศนคติต่อกิจกรรมไคเซ็น และ 3) ด้าน

การฝึกอบรมใช้แบบประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูรหลงัการฝึกอบรม ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเป็น

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จ�านวน 38 คน ส่วนผู้ฝึกอบรมเป็นผู้เช่ียวชาญ

ด้านภาวะผู้น�าและผู้เชี่ยวชาญด้านไคเซ็น

 2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็น ของ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  2.1 หลังจากการฝึกอบรมนักศึกษามีค่าเฉลี่ยของความรู ้เรื่องภาวะผู้น�าและไคเซ็น 

คุณลกัษณะและพฤติกรรมภาวะผู้น�า และทศันคติต่อกจิกรรมไคเซ็น โดยค่าเฉลีย่หลงัจากการฝึกอบรม

สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมเท่ากับ 15.48, 0.88, 1.90 คะแนน ตามล�าดับอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.5

  2.2 ผู้เข้ารับการอบรมประเมินว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในภาพรวม และ

รายด้านอยู่ในระดับดี

 3. มกีารปรบัปรงุหลกัสตูร 3 ประเด็น ดังนี ้1) โมดูลที ่1 เพิม่กจิกรรมวเิคราะห์ผู้น�าตัวอย่างโดย

ให้ผู้เข้าอบรมวเิคราะห์ประเภทคุณลกัษณะ และพฤติกรรมของผู้น�าและลดเวลาในการบรรยาย 2) โมดูล

ที ่2 เพิม่กจิกรรม SET ซ่ึงเป็นกจิกรรมในการท�างานตามขัน้ตอนตามหลกั PDCA ตามแนวคิดไคเซ็น

3) โมดูลท่ี 3 เพิม่กจิกรรม Folding Rocket Game เป็นกิจกรรมช่วยในการสือ่สาร และการท�างาน

ร่วมกนัเป็นทมี เสมอืนการท�างานจรงิ ทีต้่องท�างานร่วมกนั โดยหลกัสตูรฉบับสมบูรณ์มรีายละเอียดดังน้ี 



61

◆ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็นของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ◆

ผลการปรบัปรงุหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกจิกรรมไคเซ็น

โมดูล จุดประสงค์ เนื้อหำ วิธีกำรฝึกอบรม ระยะเวลำ เครื่องมือ/สื่อ

8.30-9.00 น. Pretest 30 นาที แบบทดสอบวัดความ

รู้ความเข้าใจภาวะ

ผู้น�าและไคเซ็น

โมดูลที่	1	

ภาวะผู้น�า

9.00-12.00 น.

เพื่อให้นักศึกษา

มีความรู้ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับ

คุณลักษณะ 

ของภาวะผู้น�า

และสามารถน�า

ศักยภาพของ

ภาวะผู้น�ามาใช้

อย่างเหมาะสม

1. ความหมาย 

และความส�าคัญ

ของภาวะผู้น�า 

2. คุณลักษณะ

ของภาวะผู้น�า 

และพฤติกรรม

ของภาวะผู้น�า

-ท�าแบบวัด

คุณลักษณะและ

พฤติกรรมภาวะ

ผู้น�า

-บรรยาย

-ท�ากิจกรรม

โมดูลที่ 1

-วิเคราะห์ภาพ

และวิดีโอของ

ผู้น�าในลักษณะ

ต่าง ๆ

-สรุปร่วมกัน

รวม 3 ชม.

10 นาที

90 นาที

10 นาที

60 นาที

10 นาที

- แบบวัด

คุณลักษณะและ

พฤติกรรมภาวะผู้น�า

-สื่อ : วีดิทัศน์

-ใบกิจกรรมโมดูล

ที่ 1

- ใบกิจกรรมผู้น�าใน

ลักษณะต่าง ๆ
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ผลการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็น

โมดูลที่	2	

รูปแบบ และ

เทคนิคส�าหรับ

ไคเซ็น

13.00-16.00 น.

เพื่อให้นักศึกษามี

ความรู้ความเข้าใจ

หลักการไคเซ็น

และสามารถน�า

ความรู้ไปประยุกต์

ใช้ได้

1. ที่มาความ

หมาย และ

ความส�าคัญ

ของหลักการ

ไคเซ็น

2. ขั้นตอน

รูปแบบและ

เทคนิคของ 

PDCA ตาม

หลักการ

ไคเซ็น

-ท�าแบบวัด

ทัศนคติต่อ

กิจกรรมไคเซ็น

-บรรยาย

-ท�ากิจกรรม

โมดูลที่ 2

-ใช้ชุดกิจกรรม 

SET เพื่อปฏิบัติ 

ขั้นตอนของ 

PDCA

-สรุปร่วมกัน

รวม 3 ชม.

10 นาที

90 นาที

20 นาที

60 นาที

10 นาที

- แบบวัดทัศนคติต่อ

กิจกรรมไคเซ็น

-สื่อ : วีดิทัศน์

-ใบกิจกรรมโมดูล

ที่ 2

-สื่อ : ชุดกิจกรรม 

SET

โมดูลที่	3	

ตัวอย่างของ

ความส�าเร็จ

9.00-12.00 น.

เพื่อให้นักศึกษามี

ทักษะในการปฏิบัติ

งานโดยใช้หลักการ

ของไคเซ็นใน

การผลิต และ

สามารถน�าความรู้

มาใช้แก้ปัญหาใน

การท�างานได้

1. หลักการ

ปรับปรุงการ

ท�างานโดยใช้

หลกัการไคเซ็น

และเทคนิค 

PDCA

2. สร้าง

บุคลากรให้

เกิดภาวะผู้น�า 

ในการท�างาน

3. การท�างาน

ร่วมกันเป็น

ทีมอย่างมี

ประสิทธิภาพ

-แบ่งกลุ่มเลือก

ผู้น�าและก�าหนด

ต�าแหน่งผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ต่าง ๆ

-บรรยายการ

ปฏิบัติงานโดย

ใช้อุปกรณ์และ

ในสถานการณ์

จ�าลอง 

-Work shop I

-Work shop II

-ผู้น�าแต่ละกลุ่ม 

น�าเสนอสรุป

และวิเคราะห์

ปัญหา

10 นาที

40 นาที

60 นาที

30 นาที

40 นาที

-ใบสังเกตพฤติกรรม

การท�างานกลุ่ม

-ใบสังเกตพฤติกรรม

การฏิบัติงานราย

บุคคลและกลุ่ม

-ใบประเมินการน�า

เสนอผลงานผู้น�า

-สื่อ : แบบจ�าลอง

สถานการณ์

โมดูล จุดประสงค์ เนื้อหำ วิธีกำร

ฝึกอบรม

ระยะเวลำ เครื่องมือ/สื่อ
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โมดูลที่	3	

ตัวอย่างของ

ความส�าเร็จ

13.00-16.00 น.

16.00-16.30 น.

เพื่อให้นักศึกษา

เกิดแนวคิดในการ

ผลิตโดยใช้หลัก

การไคเซ็น และ

คุณลักษณะภาวะ

ผู้น�า สามารถน�า

มาประยุกต์ใช้ใน

การท�างานให้มี

ประสิทธิภาพได้

1. หลักการ

ปรับปรุงการ

ท�างานโดยใช้

หลกัการไคเซ็น

และเทคนิค 

PDCA

2. สร้าง

บุคลากรให้

เกิดภาวะผู้น�า 

ในการท�างาน

3. การท�างาน

ร่วมกันเป็น

ทีมอย่างมี

ประสิทธิภาพได้

-ใช้กิจกรรม 

Folding 

Rocket Game 

โดยกิจกรรม

สามารถช่วยใน

เรื่องการท�างาน

เป็นทีมและการ

สื่อสาร

-ผู้น�าแต่ละกลุ่ม 

น�าเสนอ

สรุปผลการ

ปฏิบัติงาน

-สรุปร่วมกัน

Posttest

ประเมินความ

เหมาะสมของ 

หลักสูตร

90 นาที

40 นาที

10 นาที

30 นาที

10 นาที

-สื่อ : กิจกรรม 

Folding Rocket 

Game

-ใบประเมินการน�า

เสนอผลงานผู้น�า

แบบทดสอบวัดความ

รู้ความเข้าใจภาวะ

ผู้น�าและไคเซ็น

แบบประเมินความ

เหมาะสมของ

หลักสูตร 

หมายเหตุ : ตัวเอียง = กจิกรรมทีเ่พิม่ขึน้

 ขดีเส้น = เวลาทีล่ดลง

อภปิรำยผล 

 จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็น 

ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็น ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง และ 2) เพื่อทดลองใช้และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมของ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้วิจัยได้น�าประเด็นมาอภิปราย ดังนี้

โมดูล จุดประสงค์ เนื้อหำ วิธีกำร

ฝึกอบรม

ระยะเวลำ เครื่องมือ/สื่อ

ผลการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็น

มอบวุฒิบัตรและ ปิดการฝึกอบรม
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 1. หลังการฝึกอบรม พบว่า นักศึกษามีความรู้เรื่องภาวะผู้น�าและไคเซ็น คุณลักษณะและ

พฤติกรรมภาวะผู้น�า และทศันคติต่อกจิกรรมไคเซ็นสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม แสดงว่าการฝึกอบรมสามารถ

ช่วยเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มทักษะในการท�างานได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2549: 

5-6) และ Wexley และ Latham (1991) ที่กล่าวว่าการฝึกอบรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงระดับ

ความตระหนักรู้ในตนเอง เพิ่มพูนทักษะการท�างาน และปรับทัศนคติในการท�างาน อีกทั้งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของอภิชาต แก้วด้วง (2550) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมพนักงานใหม่ :

กรณีศึกษาแผนกจัดส่งช้ินส่วนการประกอบ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจ�ากัด (โรงงาน

เกตเวย์) พบว่าพนักงานใหม่สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้การฝึกอบรมรูปแบบ

ใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของเชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ (2555) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมเพือ่พฒันาภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงทางสงัคมของนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของ

ประเทศไทย พบว่า ค่าเฉลี่ยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลังการฝึกอบรมแตกต่างจากก่อน

การฝึกอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม

 2. จากผลการฝึกอบรมพบว่าการน�าหลักการไคเซ็นมาใช้ในการปรับปรุงการท�างาน นักศกึษา

สามารถลดขั้นตอนการประกอบหม้อน�้า จากเดิม 21 ขั้นตอนลดเหลือ 9 ขั้นตอน โดยลดขั้นตอน

การท�างานที่ไม่จ�าเป็น และสามารถรวมขั้นตอนการท�างานที่ต่อเนื่องกัน ดังนี้ 1) ตัดขั้นตอนที่ไม่

จ�าเป็น คือ ขั้นตอนที่ 7, 8, 10, 16, 17 และ 20  2) รวมขั้นตอนของการท�างานที่สามารถท�างานได้

อย่างต่อเนื่องกันได้ 9 ขั้นตอน และท�าให้สามารถลดระยะเวลาการท�างานจาก 4.25 นาที เหลือ 2.35 

นาที แสดงว่าหลักการไคเซ็นสามารถช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ สอดคล้องแนวคิดของ Imai (1986) ทีก่ล่าวว่า หวัใจส�าคัญของหลกัการไคเซ็น คือการปรบัปรงุ

อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด โดยการใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานมาคิดปรับปรุงงาน ด้วยการ

ลงทุนเพียงเล็กน้อย และก่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีละน้อย ๆ แต่ค่อย ๆ เพิ่มพูนขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวคิดของสมบัติ นพรัก (2550: 1) ที่กล่าวว่า ไคเซ็น (Kaizen) เป็น 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดย้ัง และยังเป็นวิธีการด�าเนินการปรับปรุง ที่เกี่ยวข้องกับ

ทุกคนทั้งผู้บริหาร และผู้ร่วมงาน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Glover et al. (2011) ได้ท�าวิจัย

เรือ่ง ปัจจัยความส�าเรจ็ท่ีส�าคัญส�าหรบัความยัง่ยนืของไคเซ็น ผลลพัธ์ของทรพัยากรมนุษย์ : การศึกษา

เชิงประจกัษ์ พบว่า ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้พฒันาในด้านการบรหิารงานการปรบัปรงุคุณภาพ การท�างาน

ทันเวลา การร่วมมือกันท�างาน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงรูปแบบการท�างานเพื่อ

ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการขององค์กรในอนาคต และงานวิจัยของนาคาจิมะ เซอิจิ

(2545) ได้ศึกษาเรื่องการด�าเนินกิจกรรม TPM เพื่อการปฏิบัติรูปการผลิตฉบับอุตสาหกรรมการ
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ประกอบ (SetsanKakushin no tame no shin TPM TenkatPurogram-KakoKumitate hen) 

เป็นการศึกษาที่มีการกล่าวถึงการจัดโครงสร้างเพื่อเตรียมการน�ากิจกรรม TPM (เป็นกิจกรรมส่วน

หนึ่งของไคเซ็น) มาด�าเนินการจนถึงขั้นมีความมั่นคงและสามารถท�าจนติดเป็นกิจวัตรประจ�าวัน

ภายใต้แนวคิดของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขั้นตอนการด�าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต ข้ันตอนการด�าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปรียบเทียบความสูญเสียแบบเรื้อรังกับ

ความสูญเสียแบบเฉียบพลัน โดยมีการแทรกแนวคิดการปรับปรุงและการปรับปรุงเฉพาะเรื่องเพื่อ

การผลิตที่มีประสิทธิภาพ

 3. จากผลการฝึกอบรมนักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะและพฤติกรรมภาวะผู้น�า และ

ทัศนคติต่อกิจกรรมไคเซ็น สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และมีลักษณะของภาวะผู้น�าในตนเองได้โดย

สามารถน�าตนเองได้จนสามารถพฒันาเป็นน�าทมีได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ Manz (1986) กล่าวถงึ

ผู้น�าในตนเองว่า เป็นการด�าเนินงานใด ๆ ที่มีการเริ่มต้นตนเอง (Self-starter) มีการก�าหนดทิศทาง

และการจูงใจด้วยตนเอง (Self-direction and Motivation) มีการให้รางวัลผลความส�าเร็จส่วนตน

(Rewarding Personal Accomplishment) และมีการติดตามตรวจสอบหาสาเหตุของความล้มเหลว

(Chastising Personal Failure) สอดคล้องกับแนวคิดของ Bryant และ Kazan (2012) กล่าวว่า 

ภาวะผู้น�าตนเองเป็นการขับเคลื่อนความสามารถในการตัดสินใจ และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแม้มี

อุปสรรค และพฤติกรรมที่เป็นลักษณะภาวะผู้น�าตนเองด้วยการตระหนักรู้ การก�าหนดค่าเป้าหมาย

ด้วยตนเอง การคิดบวก การสื่อสารและความสามารถในการรับและแสดงความคิดเห็น โดยได้เสนอ

ประโยชน์ของภาวะผู้น�าตนเองเป็น 2 ประเด็น คือความส�าคัญต่อตนเอง และความส�าคัญต่อองค์กร 

และสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉันทนา จันทร์บรรจง (2542) กล่าวว่า การพัฒนาภาวะผู้น�าโดยการ

ศึกษาตนเองมีเทคนิคหลากหลาย เริ่มจากการสังเกตตนเอง การวิเคราะห์อัตชีวประวัติ การทบทวน 

วิเคราะห์ชีวิตที่ผ่านมาในอดีต การท�าเป้าหมายให้ชัดเจน และการพัฒนาภาวะผู้น�าจะต้องพัฒนา

ทั้งคุณลักษณะที่ดีทั้งภายในและภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Personality)

ข้อเสนอแนะ

 1. สถาบันที่จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา สามารถน�าหลักสูตรนี้ไปปรับเปลี่ยน

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  เพื่อให้นักศกึษาได้เกิดการเรียนรู้ และลงปฏบิัตไิด้

จริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการออกฝึกประสบการณ์การท�างาน และตลอดจนสามารถน�า

ไปใช้ในการท�างานเมื่อจบการศึกษา

 2. จ�านวนนกัศึกษาเข้าร่วมอบรมไม่ควรเกนิ 40 คน เนือ่งจากในการจัดกจิกรรม จะมกีารจดักลุม่ 

และขนาดของกลุม่มจี�านวนไม่มากจนเกนิไปจะท�าให้นกัศึกษาได้ลงมอืปฏิบติัได้ครบทกุคน เพือ่ให้เกดิ
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการท�างานร่วมกัน

 3. ในการน�าหลักสูตรฝึกอบรมนี้ไปปฏิบัติใช้ จ�าเป็นต้องมีสถานที่เสมือนจริง หรือ สถานที่

ใช้ฝึกปฏิบติัทีม่อุีปกรณ์ เครือ่งมอืในการท�างาน เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูก้ารแก้ปัญหาจากการลงมอืปฏิบติั

จรงิ เพราะเนือ้หาในหลกัสตูรเน้นการลงมอืปฏิบติั การแก้ปัญหา และการท�างานร่วมกนั เพือ่ให้สามารถ

น�าหลกัการไคเซ็นไปใช้ในการแก้ปัญหาของการท�างาน ลดขัน้ตอนการท�างานจากการใช้เครือ่งมอื และวธิี

การที่เหมาะกับการท�างานได้จริง จากสถานที่เสมือนจริงจากการฝึกอบรม

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยต่อไป

 จากงานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัย พบว่า ผลการวิจัยหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าโดยผ่านการปฏิบัติ

กิจกรรมไคเซ็น ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท�าให้นักศึกษาประกาศนียบัตร

วชิาชีพช้ันสงู มทีศันคติและภาวะผู้น�าไคเซ็นหลงัการฝึกอบรมสงูขึน้กว่าก่อนการฝึกอบรม ดังน้ัน ผู้วิจัย

มีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

 1. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�า โดยผ่านการปฏิบัติกจิกรรมไคเซ็น ส�าหรบันกัศึกษา

ระดับอุดมศึกษา เช่น นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยน�าเนื้อหาในรายวิชามาผนวกเข้าไปใน

หลักสูตรฝึกอบรม

 2. การเตรยีมความพร้อมของนกัศึกษาระดับ ปวช. /ปวส. โดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็น

เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติงาน
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รำยกำรอ้ำงอิง
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