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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดําเนินกิจกรรม Ant Mission กรณีศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญา
ภิวัฒน วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาการดําเนินกิจกรรม Ant Mission 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาในการ
พัฒนาคุณภาพในการดําเนินกิจกรรม Ant Mission 3) ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมงาน Ant Mission ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน
ผลการศึกษาพบวา กิจกรรม Ant Misson ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ซึ่งมีความหมาย หมายถึง
กิจกรรมกลุมยอย (Small Group Activity) มีลักษณะแบบ Bottom up เพื่อใหพนักงานมีสวนรวมในการชวยกันคิด
เพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการทํางานในหนวยงานของตนเองและ
ของวิทยาลัยฯ พบปญหาในการดําเนินกิจกรรม Ant Mission ประกอบไปดวย 5 หัวขอ ดังนี้คือ 1) ระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรม 2) การเขา-ออกของบุคลากรระหวางการดําเนินกิจกรรม 3) การใชเทคโนโลยีในการดําเนินกิจกรรม 4) การ
ขาดความรูความเขาใจในขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม และ 5) การมีสวนรวมของสมาชิกกลุม โดยขอมูลนี้มาจากการ
ประชุมกลุมของหัวหนากลุม Ant Mission จากนั้นสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารระดับสํานักเพื่อขอแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินกิจกรรม ไดแนวทางมาดังนี้ 1) จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 2) อบรมใหความรูกับ
บุคลากรเขาใหม ในรูปแบบของการปฐมนิเทศและใหมีการจัดทบทวนความรูกับบุคลากร 3) เลือกใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับกิจกรรม 4) กําหนดจํานวนสมาชิกใหเหมาะสม จากนั้นจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมรวมกับหัวหนา
กลุมกิจกรรม โดยกําหนดระยะเวลา เริ่มตนและสิ้นสุด แลวนําแผนนั้นไปเสนอตอผูบริหารสํานักอีกครั้งเพื่อทําการ
ตรวจสอบและกลั่นกรอง แลวนําเสนอผูบริหารสูงสุดรวมทั้งสื่อสารใหกับบุคลากรเพื่อนําไปปฏิบัติ หลังจากนั้นทํา
การติดตามประเมินผลทุกๆ เดือน พบวา จากการนําแนวทางนี้ไปดําเนินการสงผลใหคะแนนของการดําเนินกิจกรรม
Ant Mission มีคะแนนที่สูงขึ้น
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Abstract
This research studies the organizational style of the Thai cosmetic industry within the context of creating a
model for the ASEAN cosmetic GMP standard system. In this qualitative research. The population included
business owners, executives, section managers, representatives from distributors, representatives from suppliers,
and experts and academics from the cosmetics field.
The results show that the Thai cosmetic industry has realized both administrative and organizational
improvements. Executives have recognized the importance, and benefits of improving and adjusting business
models. They have also learned from lost opportunities. Currently, executives from the Thai cosmetic industry are
applying vision and strategy to develop the industry. Thai cosmetic business association should implement an
administrative model that includes strategic vision, shared values, missions, and goals to improve the industry.
Then, they should study a preparation model for competency, and show willingness to train staff. Finally, they
should study the structure and systems required to maintain the ASEAN Cosmetic GMP standard.
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