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Abstract
 The study aimed at the development of working performance of molding technicians. The objectives 

were : 1) to investigate problems, causes of problems and need assessments for working performance of 

molding technicians. 2) to ascertain strategy for development of the working performance 3) to train the molding 

technicians for development of working performance and 4) to assess the technicians’ performances before

and after the development. The participants in the study were 16 molding technicians in Beam Molding and 

Parts Company Limited. The meeting report form questionnaires, and the training programme were used as tools 

in the study.

 It was found that the knowledge, skill and attitudes of molding technicians were at low to medium level. 

The training programme was held to strengthen knowledge, skills, and attitudes which was divided into 3 parts 

1) the theory 2) the performance, and 3) the attitudes towards their job. It was concluded that the theoretical 

knowledge for their jobs before the training was at medium level (x=2.80; S.D.=0.18), and after the training was at 

the same level (x=3.41;S.D.=0.57).The knowledge of the technicians before the training was at medium level 

(x= 2.29;S.D.=0.8 9), and after the training was at high level (x=3.78;S.D.= 0.32). The skills for basic equipments 

operation before the training was at medium level (x=2.53;S.D.= 0.95), and after the training was at high level 

(x=3.64; S.D.= 0.57). The attitudes toward the job before the training was at medium level (x=2.70;S.D.=0.36), and 

after the training was at high level (x=3.59;S.D.=0.45). The satisfaction after attending the training programme was 

at high level (x=4.43;S.D.=0.60).
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บทคัดยอ
 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิตังิานของชางแมพมิพระดบัชางเทคนคิ มวีตัถปุระสงคเพือ่ 1) ศึกษาสภาพปญหา และความตองการ

สมรรถนะในการปฏบิตังิานของชางแมพมิพระดบัชางเทคนคิ 2) กาํหนดยทุธศาสตรในการพฒันาสมรรถนะของชางแมพมิพระดบัชางเทคนคิ 

3) ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบตังิานของชางแมพมิพระดบัชางเทคนคิ และ 4) ประเมนิสมรรถนะการปฏิบตังิานของชางแมพมิพ

ระดับชางเทคนิค กอนและหลังการพัฒนา ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ชางแมพิมพระดับชางเทคนิคที่ปฏิบัติงานในฝายผลิต จํานวน 

16 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวยแบบบันทึกการประชุม แบบสอบถาม และโครงการฝกอบรม 

 ผลการวจิยัพบวา ชางแมพมิพมคีวามรู ทกัษะ และเจตคตใินการปฏบิตังิานอยูในระดบันอยถงึปานกลาง ผูวจิยัจงึไดจดัโครงการฝก

อบรมการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของชางแมพิมพระดับชางเทคนิคเพื่อเพิ่มความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ 

(Attitude) การอบรมแบงเปน 3 สวน คือสวนที่ 1 ภาคทฤษฎี สวนที่ 2 ภาคปฏิบัติ และสวนที่ 3 เจตคติในการปฏิบัติงาน ผลการพัฒนา
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สมรรถนะสรุปไดวา ชางแมพิมพมีความรูภาคทฤษฎีโดยภาพรวมทุกดานกอนการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง (x=2.80; S.D.=0.18) 

หลังการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง (x=3.41; S.D.=0.57) ความรูในการใชเคร่ืองจักรกลโดยภาพรวมทุกดานกอนการพัฒนาอยูใน

ระดับปานกลาง (x=2.29; S.D.=0.89) หลังการพัฒนาอยูในระดับมาก (x=3.78; S.D.=0.32) ทักษะการใชเครื่องมือพื้นฐานโดย

ภาพรวมทุกดานกอนการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง (x=2.53; S.D.=0.83) หลังการพัฒนาอยูในระดับมาก (x=3.84 ; S.D.=0.49) 

ทักษะการใชเคร่ืองจักรกลในการผลิตแมพิมพโดยภาพรวมทุกดานกอนการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง (x=2.38; S.D.=0.95) หลังการ

พัฒนาอยูในระดับมาก (x=3.64; S.D.=0.57) เจตคติตอวิชาชีพ โดยภาพรวมทุกดานกอนการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง (x=2.70; 

S.D.=0.36) หลังการพัฒนาอยูในระดับมาก (x=3.59; S.D.=0.45) และความพึงพอใจหลังการอบรมโดยรวมอยูในระดับมาก (x=4.33; 

S.D.=0.60)

คําสําคัญ : การฝกอบรม สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ชางแมพิมพระดับชางเทคนิค 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 อุตสาหกรรมแมพิมพจําเปนตองไดรับการยกระดับสู 

เทคโนโลยีขั้นสูง โดยบุคลากรที่มีความสามารถในการทําแมพิมพที่

มคีวามซบัซอนและแมนยาํสงู ซึง่ตองใชระยะเวลาในการพัฒนาเพือ่

สรางขีดความสามารถในการแขงขันและรองรับความตองการ

แมพมิพแบบใหมของอตุสาหกรรมปลายนํา้ การพฒันาตอยอดและ

สรางรากฐานที่เร่ิมไวใหเขมแข็ง จะเปนการนําไปสูความยั่งยืนของ

อุตสาหกรรมนี้ตอไปได การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพชาง

แมพิมพอยางเปนระบบกอใหเกิดการยอมรับ และความยั่งยืน

การเรงรดัใหนาํเทคโนโลยทีนัสมยัมาชวยในงานออกแบบและสราง

แมพิมพ จําเปนตองสงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง

มากขึน้ รวมทัง้การทาํวจิยัและพฒันาผลติภัณฑรวมกบัการออกแบบ

และสรางแมพมิพท่ีมคีวามเทีย่งตรงและความซับซอนสงู การพฒันา

โรงงานและผูประกอบการแมพิมพใหมีระบบบริหารจัดการอยางมี

ประสทิธภิาพ เปนกจิกรรมทีช่วยใหการสรางผูประกอบการแมพมิพ 

ใหเขมแข็งไดเปนอยางดี การจัดทําระบบสารสนเทศและการเตือน

ภยัในสวนของอตุสาหกรรมแมพมิพเปนกจิกรรมทีม่คีวามสาํคญัตอ

การพัฒนาอุตสาหกรรม และการสงเสริมการลงทุน (โครงการยก

ระดบัขดีความสามารถอตุสาหกรรมแมพมิพ 2553-2557, ออนไลน, 

2554)

  ในยุคโลกาภิวัตน ท่ีมีการผลิตทางอุตสาหกรรมตางๆ 

ท่ีพยายามจะสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน (Competitive 

advantage) ใหแกอุตสาหกรรมของตน ทาํใหการพัฒนาทรพัยากร

มนุษยจําเปนตองอาศัยการศึกษาการพัฒนาการวิจัยอยางตอเนื่อง 

ในการท่ีจะทําใหมนุษยคิดนวัตกรรม (Innovation) ที่จะทําให

อุตสาหกรรมของแตละบริษัทมีความไดเปรียบ สําหรับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และ

เพื่อความอยูรอดขององคกร มีกิจกรรมที่สําคัญ 4 ดาน คือ การ

ใหการศึกษา (Education) การฝกอบรม (Training) การพัฒนา 

(Development) และการสรางการเรยีนรู (Learning) เปนกจิกรรม

ในกระบวนการของการจัดการเชงิกลยทุธ ในขัน้ตอนการนาํนโยบาย

ไปปฏิบัติ ซ่ึงเช่ือกันวา การที่บุคลากรสามารถปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพนั้น จําเปนอยางยิ่งที่องคกรจะตองลงทุนเพื่อพัฒนา

บุคลากรของตนใหมีทักษะ (Competency) (สุจิตรา ธนานันท, 

2550, หนา 45) สอดคลองกบัแนวคดิของ ประเสรฐิ ภปูาทา (2548, 

หนา 114 - 115) ที่กลาววา การพัฒนามีความสําคัญ และจําเปน

อยางยิง่ตอการพฒันาองคกร ทัง้นีเ้นือ่งจากเปนกระบวนการเพิม่พนู

ความรูความสามารถ และความชาํนาญใหแกบคุลากรทาํใหบคุลากร

ในหนวยงานมีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานรูเทาทัน

การเปล่ียนแปลงของโลก มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน สงผลตอ

การพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของ

ธีรวุฒิ บุณยโสภณ (2542, หนา 2-3) ที่ไดกลาวไววา การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยหรือคนใหมีประสิทธิภาพนั้น จะตองเนนการให

การศกึษาและฝกอบรมเพือ่พฒันาความรู ทกัษะ และเจตคต ิในการ

ทํางานของคนเหลาน้ันใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเปนประโยชนตอองคกรใหมากทีส่ดุ ซ่ึงวธิปีฏบิตัทิีเ่ปนรปูธรรม

ตองพิจารณาถึงระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและจัดแบงตาม

ความเหมาะสมเพื่อใหคุมคาตอการลงทุน สอดคลองกับแนวคิด

ของประทวน เคราะหดี (2549, หนา 8) ที่กลาววา การพัฒนา

บุคลากร เปนกระบวนการเสริมสราง และพัฒนาศักยภาพมนุษย 

ใหสามารถปฏิบัตหินาทีไ่ดอยางเตม็ประสทิธภิาพ และเกดิประโยชน

ตอองคกร

 ปญหาหลักที่สําคัญตอการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติ

งานของชางแมพิมพ ระดับชางเทคนิคของ บริษัท บีมฯ ไดแก การ

ขาดชางแมพิมพระดับชางเทคนิค ที่มีความรู ทักษะ และเจตคติ

ที่ดีตามความตองการของสถานประกอบการ รวมถึงประสบการณ

ในการสรางแมพิมพ และขาดการเชื่อมโยงกันภายในสถาน
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ประกอบการ ซึ่งเปนปญหาที่เกี่ยวของกับชางแมพิมพ ไดแก 

ดานการใชเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC) ดานการใชเครื่องมือวัด 

และการตรวจสอบ ดานงานเครื่องมือกลพื้นฐาน ดานการขึ้นรูป

ชิน้สวนแมพมิพ ดานเขยีนแบบและออกแบบดวยคอมพวิเตอร ดาน

ฝกฝมอืพืน้ฐาน ดานการบาํรงุรกัษาแมพมิพ ดานวสัดชุาง ดานความ

ปลอดภัยในการใชเครื่องมือ ดานกลศาสตร ดานคณิตศาสตร 

ดานงานเชื่อมโลหะ ดานวิทยาศาสตร และดานภาษาอังกฤษ 

สอดคลองกับขอมูล ของ Sarayut Thong-U-thai and Sittichai 

Keawkuekool, ออนไลน (2007) นอกจากนี้ Sarayut Thong-U-

thai and Sittichai Keawkuekool, ออนไลน (2007) ยังไดสํารวจ

หลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในสาขางาน

แมพิมพ พบวา ยังไมมีหลักสูตรการพัฒนาชางแมพิมพท่ีเนน

สมรรถนะตามความตองการของสถานประกอบการ และยงัไดศกึษา 

ความรู ทักษะ และเจตคตขิองพนกังานทีท่าํงานเกีย่วของกบังานแม

พมิพ พบวา สมรรถนะหลกัของชางแมพมิพทีต่องม ีไดแก สมรรถนะ

ดานการออกแบบและเขียนแบบแมพิมพ ดานสรางและทดลองใช

แมพิมพ งานเคร่ืองมือกล งานวัดละเอียด งานข้ึนรูปโลหะ วัสดุ

อุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษเทคนิค งานเครื่องมือกล (CNC) งานแม

พิมพขั้นสูง และทฤษฎีแมพิมพ ดานการบํารุงรักษาแมพิมพ 

งานปรับประกอบแมพมิพและงานซอมแมพมิพ และดานการบรหิาร

งานแมพิมพ วางแผนการผลิต 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหา และความตองการสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานของชางแมพิมพ ระดับชางเทคนิค บริษัท บีม 

โมลดิ้ง แอนด พารทส จํากัด 

  2. เพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาสมรรถนะของ

ชางแมพิมพระดับชางเทคนิคของบริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด พารทส 

จํากัด

  3.  ฝกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ

ชางแมพิมพระดับชางเทคนิค ของบริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด พารทส 

จํากัด

  4. เพื่อประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของชางแมพิมพ

ระดับชางเทคนิค ของบริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด พารทส จํากัด กอน

และหลังการพัฒนา

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1. ไดข อมูล สภาพปญหาและสาเหตุของปญหาดาน

สมรรถนะในการปฏบิตังิานของชางแมพมิพ สมรรถนะในการปฏิบตัิ

งานของชางแมพมิพ ระดบัชางเทคนคิ ของบรษิทั บมี โมลดิง้ แอนด 

พารทส จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2.  ไดยุทธศาสตรการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ของชางแมพิมพ ระดับชางเทคนิค ของบริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด 

พารทส จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

  3.  ไดพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของชางแมพิมพ 

ระดับชางเทคนิคของบริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด พารทส จํากัด 

ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น 

ขอบเขตดานเนื้อหา
 เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาสภาพปญหาและ

สาเหตุของปญหา ดานสมรรถนะในการปฏิบัติงานของชาง

แมพิมพ ระดับชางเทคนิค เปนบริษัทท่ีรับผลิตแมพิมพขึ้น

รูปพลาสติกแผน (vacuum forming mold) แมพิมพตีขึ้นรูปรอน 

(forging mold) และชิ้นสวนโลหะตามความตองการของลูกคา 

เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเปนสําคัญ

ในดานความรู ทกัษะ และเจตคต ิในการปฏบิตังิานของชางแมพมิพ

ระดับชางเทคนิคที่ควรจะเปน ในบริษัทฯ สามารถที่จะทํางานได

ยั่งยืน ดังนี้

  1. การวิจัยของผู ปฏิบัติงานของช างแม พิมพ ระดับ

ชางเทคนิคแมพิมพขึ้นรูปพลาสติกแผน (vacuum forming 

mold) แมพิมพตีขึ้นรูปรอน (forging mold) และชิ้นสวนโลหะ

ที่มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป

  2. การวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานของชาง

แมพิมพระดับชางเทคนิค โดยการใชหลักสูตรฝกอบรมเพื่อการ

พัฒนาบุคลากรแมพิมพ (ของสมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย 

วันที่ 22 มกราคม, 2547) มาศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

ชางแมพิมพในบริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด พารทส จํากัด ดังนี้
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ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือชางแมพิมพ ระดับ

ชางเทคนิค ที่ปฏิบัติงานในฝายผลิตของ บริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด 

พารทส จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 16 คน

วิธีการดําเนินการวิจัย
 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิตังิานของชางแมพมิพระดบั

ชางเทคนิค กรณีศึกษา : บริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด พารทส จํากัด 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้

  1. แบบบันทึกการประชุมเปนการประชุมผู ปฏิบัติงาน 

(Group technique) เพื่อระดมสมองในการศึกษาปญหา สาเหตุ

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของชางแมพิมพ 

ระดบัชางเทคนคิ โดยใชเทคนคิผงั Ishikawa Diagram ของอาจารย

อิชิกาวา (รังสรรค เลิศในสัตย, 2550, หนา 75 – 77) ในการสรุป

ผลจากการประชุมผูปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค บริษัท บีม โมลดิ้ง 

แอนด พารทส จํากัด

  2. แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามความตองการพัฒนา

สมรรถนะในการปฏบิตังิานของชางแมพมิพ ระดับชางเทคนคิ กรณี

ศกึษา : บรษิทั บมี โมลดิง้ แอนด พารทส จาํกดั มวีตัถุประสงค เพือ่

สอบถามปญหา และความตองการในการพัฒนาสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของชางแมพิมพระดับชางเทคนิค มีขั้นตอนการสราง 

และหาคุณภาพเครื่องมือ 

 3.  โครงการฝกอบรม เปนโครงการฝกอบรมการพัฒนา

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของชางแมพิมพระดับชางเทคนิค

ที่ประยุกตใชหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรแมพิมพของกระทรวง

อุตสาหกรรม 2547 เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของชาง

แมพิมพระดับชางเทคนิค บริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด พารทส จํากัด

มีวิธีการดําเนินการดังนี้

   3.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรแม

พมิพของกระทรวงอตุสาหกรรม 2547 เพือ่นาํมาเปนเคาโครงในการ

ทําโครงการอบรมโดยศึกษารายละเอียดเนื้อหา ประเด็นประโยชน

ในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะ และเจตคติ

   3.2  จดัทาํโครงการฝกอบรมการพฒันาสมรรถนะในการ

ปฏบิตังิานของชางแมพมิพระดบัชางเทคนคิ บรษิทั บมี โมลด้ิงแอนด 

พารทส จํากัด โดยเปนโครงการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นมีองค

ประกอบเนื้อหา 3 ดาน คือ ดานที่ 1 ความรูทางทฤษฎี ดานที่ 2 

ทักษะในการปฏิบัติงาน ดานที่ 3 เจตคติในการปฏิบัติงาน และการ

ศึกษาดูงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ดานความรู (knowledge) ดานทักษะ (skill) ดานเจตคติตอวิชาชีพ (attitude)

ก. ความรูในเนื้อวิชาชีพ
  ก) การอานแบบแมพิมพพลาสติก
  ข) การออกแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติก
  ค) การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเหล็กดวยความรอน
  ง) การประกอบ ปรับ เปลี่ยนแกไขแบบแมพิมพพลาสติก
  จ) การซอมและเก็บรักษาแมพิมพพลาสติก
  ฉ) การซอมและการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร
      และอุปกรณตางๆ
  ช) คุณสมบัติการไหลของพลาสติก
  ซ) เขียนแบบเครื่องกล
  ฌ) เขียนแบบคอมพิวเตอร
  ญ) ความแข็งแรงของวัสดุ (strength of material)
  ฎ) การควบคุมคุณภาพ (quality control)
  ฏ) การวัดละเอียด
  ฐ) ทฤษฎีแมพิมพพลาสติกและทฤษฎีแมพิมพโลหะ
  ฑ) ทฤษฎีการขัดผิว
ข. ความรูในเกี่ยวกับเครื่องจักรกลในการผลิต
  แมพิมพและแมพิมพโลหะในงานซอมและสราง
  ก) เครื่องกัด
  ข) เครื่องกลึง
  ค) เครื่องเจาะ
  ง) เครื่องเลื่อย
  จ) เครื่อง CNC

ก. การใชเครื่องมือพื้นฐาน
  ก) งานตะไบ
  ข) งานตาป (เกลียวใน)
  ค) งานดาย (เกลียวนอก)
  ง) งานขัดผิว
  จ) งานปรับประกอบ
  ฉ) งานรางแบบ (lay out)  
  ช) งานเลื่อย
  ซ) งานเจาะรีมเมอร
  ฌ) งานลับคมตัด
  ญ) งานวัดขนาด
  ฎ) งานเชื่อม

ข. การใชเครื่องจักรในการ
  ผลิตแมพิมพ
  ก) เครื่องกัด
  ข) เครื่องกลึง
  ค) เครื่องเจาะ
  ง) เครื่องเลื่อย
  จ) เครื่องกลึง CNC
  ช) เครื่องกัด CNC
  ซ) เครื่องเชื่อม 

 ก) กลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น
   ของเพื่อนรวมงาน
 ข) มีความเคารพและเชื่อฟงผูบังคับบัญชาและหัวหนางาน
 ค) ใฝหาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารคูมือ/ขาวสาร
 ง) คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 จ) มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ
 ฉ) มีความตั้งใจและอดทนในการปฏิบัติงาน
 ช) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน
 ซ) มีความขยันหมั่นเพียร
 ฌ) เห็นคุณคาในการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณและ
   เครื่องจักรใหอยูในสภาพดีพรอมที่จะใชงาน
ญ) รักความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย

ตารางที่ 1 หลักสูตรฝกอบรมการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของชางแมพิมพระดับชางเทคนิค ในบริษัทฯ
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   3.2.1 ดานความรูทางทฤษฎี

     1) ความรูในเนื้อวิชาชีพ

     2) ความรูในเก่ียวกับเครื่องจักรกลในการผลิต

แมพิมพ

    3.2.2 ดานทักษะในการปฏิบัติงาน

     1) การใชเครื่องมือพื้นฐาน

     2) การใชเครื่องจักรในการผลิตแมพิมพ

    3.2.3 ดานเจตคติในการปฏิบัติงาน

     1) กลาแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิด

เห็นของเพื่อนรวมงาน

     2) มีความเคารพและเชื่อฟงผูบังคับบัญชาและ

หัวหนางาน

     3) ใฝหาความรู เพิ่มเติมจากเอกสารคูมือ/

ขาวสาร

     4) คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

     5) มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพ

     6) มีความตั้งใจและอดทนในการปฏิบัติงาน

     7) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน

     8) มีความขยันหมั่นเพียร

     9) เหน็คณุคาในการดแูลรกัษาเครือ่งมอือปุกรณ

และเครื่องจักรใหอยูสภาพพรอมใชงาน

     10) รักความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย

  4. จัดทําแบบทดสอบความรูกอนและหลังโครงการอบรม 

เปนแบบทดสอบความรูเรือ่งสมรรถนะในการปฏิบตังิานของชางแม

พิมพระดับชางเทคนิค ที่ใหผูเขารับการอบรมทดสอบกอนและหลัง

การอบรมเพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาของการอบรม

  5. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ เปนแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมโครงการฝกอบรมการพัฒนา

สมรรถนะในการปฏบิตังิานของชางแมพิมพระดบัชางเทคนคิ บรษัิท 

บีม โมลดิ้ง แอนด พารทส จํากัด เพื่อประเมินผลการฝกอบรมตาม

โครงการ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติจํานวน 20 ขอ โดยมีขั้นตอน

การสรางแบบประเมินความพึงพอใจ

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานของชางแมพิมพ ระดับชางเทคนิค 

  1.  ผลจากการประชุมผูปฏิบัติงานจากการประชุมผูปฏิบัติ

งาน (Group technique) ในการระดมสมอง ประเด็นเกี่ยวกับ 

“สาเหตขุองปญหาในการผลติ”เพือ่ศกึษา ปญหา สาเหตปุญหาและ

แนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของชางแมพิมพระดับชาง

เทคนคิ เครือ่งมือทีใ่ชในการศึกษา คือเทคนคิผัง Ishikawa Diagram 

และระดมสมอง เพื่อศึกษาปญหา สาเหตุปญหา และแนวทางแกไข

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

การระดมสมองและเทคนิคการคนหารากของปญหา Ishigawa Diagram

ภาพ 1 ผังกางปลา Ishigawa diagram แสดงสาเหตุของปญหา (Cause and Effect Diagram) 



206          วารสารราชนครินทร มกราคม-มิถุนายน 2559

 2.  ผลจากการสอบถามความตองการพัฒนาสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานของชางแมพิมพระดับชางเทคนิค

   2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของชางแมพิมพ

ระดับชางเทคนิคทั้งหมดเปนเพศชายจํานวน 16 คน คิดเปน

รอยละ 100 มีอายุเฉลี่ย 18–28 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 

68.75 สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 75 

การศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จํานวน 8 คน 

คิดเปนรอยละ50 อยูในตําแหนงหัวหนางานจํานวน 12 คน คิดเปน

รอยละ 75 ปฏิบัติหนาที่ CNC ฟตประกอบจํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 31.25 ระยะเวลาในการที่บริษัทฯ 6 –10 ป คิดเปนรอยละ 

56.25 มีรายไดเฉลี่ย 15,001-20,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 43.75 ทํางานที่บริษัทฯ 6–10 ป คิดเปนรอยละ 56.25 

มีรายไดเฉลี่ย 

   2.2  ผลการศึกษาขอมูลการฝกอบรมการทาํงานในหนาที่

ของชางแมพิมพพบวา ชางแมพิมพระดับชางเทคนิค เคยไดรับการ

ฝกอบรมการทํางานในหนาที่ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 56.25 

เรื่องที่เคยผานการอบรม คือ การบํารุงรักษาและแกไขเครื่องจักร 

CNC พื้นฐานและเทคนิคการผลิตชิ้นสวนดวยเคร่ืองกัด จํานวน 

3 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 18.75 โดยมีระยะเวลาที่ไดฝกอบรม 

1-3 วัน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 43.75 ชางแมพิมพสวนใหญ

มคีวามตองการฝกอบรมเรือ่งความรูพืน้ฐานการใชเครือ่งมอื จาํนวน 

6 คน คิดเปนรอยละ 37.50 ระยะเวลาท่ีตองการฝกอบรม คือ 

1-3 วัน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 75.00

   2.3 ผลการศึกษาความรูในหมวดวิชาชีพของชางแม

พิมพระดับชางเทคนิคพบวา ในภาพรวมและรายขอชางแมพิมพ

มีความรูอยูในระดับปานกลาง (x=2.80,S.D.=0.16)

  2.4 ผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ในการ

ผลิตแมพิมพของชางแมพิมพระดับชางเทคนิค พบวา ในภาพรวม

ชางแมพิมพมีความรู อยูในระดับนอย (x=2.29, S.D.=0.89)

  2.5 ผลการศกึษาทกัษะการใชเครือ่งมอืพืน้ฐานของชาง

แมพมิพระดบัชางเทคนคิ พบวาในภาพรวมชางแมพมิพมคีวามรูอยู

ในระดับปานกลาง (x=2.53, S.D.=0.83)

  2.6 ผลการศึกษาทักษะการใชเครื่องจักรกลในการผลิต

แมพิมพของชางแมพิมพระดับชางเทคนิค พบวาในภาพรวมชางแม

พิมพมีทักษะอยูในระดับปานกลาง (x=2.38, S.D.=0.95)

  2.7 ผลการศึกษาเจตคติในการปฏิบัติงานของชางแม

พมิพระดบัชางเทคนคิ พบวา ชางแมพมิพมเีจตคตใินการปฏิบตังิาน

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x=2.70, S.D.=0.36) 

  2.8 ผลการสัมภาษณเก่ียวกับปญหาดานความรู ใน

วชิาชพีของชางแมพิมพระดบัชางเทคนคิ พบวา ชางแมพมิพมีปญหา

ระดบัมากทีส่ดุใน 6 เรือ่ง 1) การซอมและเกบ็รกัษาแมพมิพพลาสตกิ

โดยสภาพปญหาเกิดจากไมรู เกี่ยวกับคุณสมบัติของพลาสติก 

2) คุณสมบัติการไหลของพลาสติก โดยสภาพปญหาเกิดจากไมรู

คุณสมบัติของวัสดุแตละชนิด 3) เขียนแบบเครื่องกล โดยสภาพ

ปญหาเกดิจากไมสามารถประยกุตใชความรูทีม่อียูจาํกดัในการเขยีน

แบบทีย่ากหรอืแกไขปญหาได 4) เขยีนแบบคอมพวิเตอร โดยสภาพ

ปญหาเกิดจากไมมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเพียงพอ 5) ทฤษฎี

แมพมิพพลาสตกิ และทฤษฎีแมพมิพโลหะ โดยสภาพปญหาเกดิจาก

ความรูเรื่องแมพิมพพลาสติกและทฤษฎีแมพิมพโลหะนอย และ 

6) ทฤษฎีการขดัผิว โดยสภาพปญหาเกดิจากไมเขาใจจดุประสงคใน

การขัด

  2.9 ผลการสัมภาษณ ความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

ในการผลติแมพมิพของชางแมพมิพระดบัชางเทคนคิ พบวา ชางแม

พิมพมีปญหาระดับมากที่สุดใน 2 เรื่อง ไดแก 1) เครื่องเจาะและ 

2) เครื่อง CNC โดยสภาพปญหาเกิดจาก 1) พื้นฐานที่ถูกตองเกี่ยว

กับเครื่องจักรกลในการผลิต 2) มีความรูเก่ียวกับอุปกรณที่ใชรวม

กับเครื่องจักรนอย และ 3) ขาดความรูในการบํารุงรักษาเครื่องจักร

ที่ถูกตอง

   2.10 ผลการสัมภาษณเก่ียวกับทักษะการใชเครื่องมือ

พืน้ฐานของชางแมพมิพระดบัชางเทคนคิ พบวา ชางแมพมิพมปีญหา

ระดับมากที่สุดใน 6 เรื่อง ไดแก 1) งานตะไบ 2) งานปรับประกอบ 

3) งานรางแบบ (lay out) 4) งานเจาะรีมเมอร 5) งานลับคมตัด 

และ 6) งานเชื่อม โดยสภาพปญหาเกิดจาก 1) ขาดทักษะเกี่ยวกับ

การใชงานเครือ่งมอืกลพืน้ฐาน 2) ไมมคีวามเขาใจในพกิดัความคลาด

เคลื่อนในการวัดงานและตรวจสอบชิ้นงาน 3) ขาดความแมนยําใน

การอานคาของขนาดชิ้นงานที่มีมิติมากขึ้น 4) ขาดความชํานาญใน

การทาํเกลยีวนอกและเกลยีวใน 5) ขาดการบาํรงุรกัษาเคร่ืองมือวดั 

และ 6) ขาดทักษะลับคมตัด

   2.11 ผลการสัมภาษณเก่ียวกับทักษะการใชเครื่อง

จักรกลในการผลิตแมพิมพของชางแมพิมพระดับชางเทคนิค พบวา 

ชางแมพิมพมีปญหาระดับมากที่สุดใน 3 เรื่อง ไดแก 1) เครื่องกัด 

2) เครื่องกลึง CNC และ 3) เครื่องเชื่อม โดยสภาพปญหาเกิดจาก 

1) ขาดทักษะในการใชเครื่องจักรในการผลิตแมพิมพ 2) กําหนด

วิธีการทํางานเปนขั้นตอนไมได 3) ขาดทักษะในการบํารุงรักษา

เครื่องจักร 4) ชางเทคนิค ไมกลาบอกความจริง วาทําไมได ทําให

เกิดความเสียหายตอเครื่องจักร และ 5) ใชเครื่องจักรผิดวิธี

  ตอนที่ 2 ผลการสรางยุทธศาสตรในการพัฒนาสมรรถนะ

ของชางแมพิมพระดับชางเทคนิคของบริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด 

พารทส จํากัด

  1. จากผลการประชุมผู ปฏิบัติงานในการระดมสมอง

ประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุของปญหาในการผลิตเพื่อศึกษาปญหา 
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สาเหตุปญหา และแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน โดยใช

เทคนิคผัง Ishikawa Diagram ของอาจารยอิชิกาวา ทําใหไดขอมูล

ปญหาทีช่ดัเจนและสาเหตปุญหาในการผลติของบรษิทัฯ เพือ่นาํมา

กําหนดวางแผน และหาแนวทางในการแกปญหา และเปนแนวทาง

ในการสรางยุทธศาสตรในการพัฒนาสมรรถนะของชางแมพิมพ

ระดับชางเทคนิค โดยผูวิจัยจึงไดสรางยุทธศาสตร ในการพัฒนา

สมรรถนะของชางแมพิมพระดับชางเทคนิค โดยสรุปผลการสราง

ยุทธศาสตรไดดังนี้ โครงการฝกอบรมเพิ่มความรู (Knowledge) 

ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) ซึ่งไดประยุกตใชหลักสูตร

เพือ่การพฒันาบคุลากรของสมาคมอตุสาหกรรมแมพิมพไทย 2547 

มาใชในการฝกอบรมการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานของชาง

แมพิมพ ระดับชางเทคนิค โดยวิธีการฝกอบรมแบงออกเปน 3 สวน 

คือ 1) ภาคทฤษฎี เปนการบรรยายใหความรูทั้งในเชิงหลักการและ

วิธีปฏิบัติ โดยการบรรยายและการสนทนาเชิงอภิปราย ในหัวขอที่

สําคัญในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเน้ือหาในการฝกอบรม 1) ความรูทาง

ทฤษฎี ประกอบดวย 1.1) ความรูในเนื้อหาวิชาชีพ 1.2) ความรูใน

เกี่ยวกับเครื่องจักรกลในการผลิตแมพิมพ 2) ภาคปฏิบัติ เปนการ

ฝกปฏบิตัจิรงิ และการสาธติ ดานทกัษะการใชเครือ่งจกัรในการผลติ

แมพิมพ เปนการฝกปฏิบัติการเตรียมตัวใหเปนชางแมพิมพที่มี

สมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งเน้ือหาในการฝกอบรมดานทักษะในการปฏิบัติ

งาน ประกอบดวย 2.1) การใชเครื่องมือพื้นฐาน 2.2) การใช

เครื่องจักร ในการผลิตแมพิมพ 2.3) เจตคติในการปฏิบัติงาน 

เปนการบรรยายใหความรูทั้งในเชิงหลักการและวิธีปฏิบัติ โดยการ

บรรยายและการสนทนาเชิงอภปิรายพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตัิ

งานของชางแมพิมพระดับชางเทคนิค มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มความรู 

(Knowledge) กอนและหลงัการอบรม มีการประเมนิความรูในการ

ปฏบิตังิานของชางแมพมิพระดบัชางเทคนคิ โดยการประเมนิผลการ

ฝกอบรม มีการกําหนดกรอบการประเมินผลการฝกอบรม 

  2. ผูเขาฝกอบรมจะตองมีเวลาเขารับการอบรมรวมแลว

ไมตํา่กวารอยละ 80 และจะตองผานการวดัผล และประเมนิผลโดย

พิจารณาเปน 4 สวน คือ 

   สวนที่ 1 การวัดผลและประเมินผลทางวิชาการ โดย

พจิารณาจากการฝกอบรมและกจิกรรมระหวางการฝกอบรม ซึง่จะ

ตองมีคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ 60

  สวนที ่2 ประเมนิผลทางทกัษะการปฏบิตังิานและเจตคติ

ในการปฏิบัติงาน

  สวนที่ 3 การวัดผลและประเมินผลพฤติกรรม โดย

พจิารณาจากการปฏบิตัตินระหวางการฝกอบรม ซึง่จะตองมคีะแนน

รวมไมตํ่ากวารอยละ 80

    สวนที่ 4 การสรุปการเรียนรูเปนรายบุคคล โดยให

ผูเขาอบรมไดพูดใน 4 ประเด็น คือ 1) ดานความรู 2) ดานทักษะ 

3. ดานเจตคติในการปฏิบัติงาน และ 4) ขอเสนออื่นๆ คนละ 

3 นาที 

ยุทธศาสตรในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของชางแม

พิมพ ระดับชางเทคนิค ของบริษัท บีม โมลด้ิง แอนด พารทส 

จํากัด โดยใชรูปแบบฐานสมรรถนะ (performance based)

ภาพ 2 ยุทธศาสตรในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ

ชางแมพิมพระดับชางเทคนิค บริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด พารทส 

จํากัด แบบฐานสมรรถนะ (performance based)

 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของชาง

แมพิมพระดับชางเทคนิค 

  1.  ผลการวดัผลและประเมนิผลจากโครงการฝกอบรมการ

พฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานของชางแมพมิพระดบัชางเทคนคิ

  1.1 ประเมินผลทางทักษะการปฏิบัติงานและเจตคติใน

การปฏิบัติงาน ชางแมพิมพระดับชางเทคนิค

  1.2 การวัดผลและประเมินผลพฤติกรรม

  1.3 การสรปุการเรยีนรูเปนรายบคุคล โดยใหผูเขาอบรม

ไดพดูใน 4 ประเดน็ คอื 1) ดานความรู 2) ดานทกัษะ 3) ดานเจตคติ

ในการปฏิบัติงาน และ 4) ขอเสนออื่นๆ

  1.4  การสรปุการเรียนรูเปนรายบคุคล โดยใหผูเขาอบรม

ไดพดูใน 4 ประเดน็ คอื 1) ดานความรู 2) ดานทกัษะ 3) ดานเจตคติ

ในการปฏิบัติงาน และ 4) ขอเสนออื่นๆ
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  2.  ผลการเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการพัฒนา

สมรรถนะในการปฏิบัติงานของชางแมพิมพระดับชางเทคนิค 

   2.1  ผลการเปรยีบเทยีบดานความรูในหมวดวชิาชีพการ

ใชเครือ่งจกัรกลในการผลติแมพมิพของชางแมพมิพระดบัชางเทคนคิ 

กอนและหลงัการพัฒนา พบวาโดยภาพรวมทกุดานกอนการพฒันา

อยูในระดบัปานกลาง (x=2.80, S.D.=0.18) และหลงัการพัฒนาอยู

ในระดับปานกลาง (x=3.41, S.D.=0.57) และชางแมพิมพระดับ

ชางเทคนิค มีความรูในหมวดวิชาชีพหลังการอบรมสูงกวากอนการ

อบรมอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01

   2.2  ผลการเปรยีบเทยีบความรูเก่ียวกบัเครือ่งจกัรกลใน

การผลติแมพมิพของชางแมพมิพระดบัชางเทคนคิ กอนและหลังการ

พัฒนา พบวา โดยภาพรวมทุกดานกอนการพัฒนาอยูในระดับปาน

กลาง (x=2.29, S.D.=0.89) และหลังการพัฒนาอยูในระดับมาก

(x=3.78, S.D.=0.32) และชางแมพิมพระดับชางเทคนิค มีความรู

เก่ียวกบัเครือ่งจักรกลในการผลติแมพิมพ หลงัการอบรมสงูกวากอน

การอบรมอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01

   2.3  ผลการเปรียบเทียบทักษะการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน 

ในการผลิตแมพิมพของชางแมพิมพระดับชางเทคนิค กอนและ

หลังการพัฒนา พบวา โดยภาพรวมทุกดานกอนการพัฒนาอยูใน

ระดับปานกลาง (x=2.53, S.D.=0.83) และชางแมพิมพระดับชาง

เทคนคิมทัีกษะการใชเครือ่งมือพืน้ฐานในการผลติแมพมิพ หลงัการ

อบรมสงูกวากอนการอบรมอยางมนียัสาํคัญยิง่ทางสถติทิีร่ะดบั .01

   2.4 ผลการเปรียบเทียบทักษะการใชเครื่องจักรกลใน

การผลติแมพมิพของชางแมพมิพระดบัชางเทคนคิ กอนและหลังการ

พัฒนา พบวา โดยภาพรวมทุกดานกอนการพัฒนาอยูในระดับปาน

กลาง (x=2.38, S.D.=0.95) และ ชางแมพิมพระดับชางเทคนิค

มีทักษะการใชเครื่องจักรกลในการผลิตแมพิมพ หลังการอบรมสูง

กวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01

   2.5 ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาชีพของชางแม

พมิพระดบัชางเทคนคิ กอนและหลงัการพฒันา พบวา โดยภาพรวม

ทกุดานกอนการพฒันาอยูในระดบัปานกลาง (x=2.70, S.D.=0.36) 

และหลังการพัฒนาอยูในระดับมาก (x=3.59, S.D.=0.45) และ 

ชางแมพิมพระดับชางเทคนิค มีเจตคติตอวิชาชีพหลังการอบรมสูง

กวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวจิยัเรือ่งการพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานของชาง

แมพิมพ ระดับชางเทคนิค กรณีศึกษา : บริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด 

พารทส จํากดั จงัหวดัฉะเชงิเทรา เปนงานวจิยัและพฒันา (research 

and development) โดยใชระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ (Quantita-

tive technique) การพฒันาสมรรถนะในการพฒันาการปฏบัิตงิาน

ของชางแมพิมพ ระดับชางเทคนิค กรณีศึกษา : บริษัทบีม โมลดิ้ง 

แอนด พารทส จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยขออภิปรายผล

การวิจัยในประเด็นตอไปนี้

 1. สภาพปญหา สาเหตุของปญหาและความตองการ

สมรรถนะในการปฏบิตังิานของชางแมพิมพระดบัชางเทคนคิ บรษัิท

บีม โมลดิ้ง แอนด พารทส จํากัด

  จากการวิจัยพบวา สภาพปญหา สาเหตุของปญหาและ

ความตองการสมรรถนะในการปฏบิตังิานของชางแมพมิพ ทีไ่ดขอมลู

จากการประชุมปฏิบัติการ ระดมสมอง และใชเทคนิคผังกางปลา 

(Ishikawa Diagram) ของอาจารยอิชิกาวา (รังสรรค เลิศในสัตย, 

2550, หนา 75-77) ในการสรุปขอมูล โดยยึดพื้นฐานของหลัก 4 M 

คอื สาเหตุดานคน (Man) สาเหตดุานเครือ่งจักรอุปกรณ (Machine) 

สาเหตุดานวัตถุดิบ (Material) สาเหตุดานวิธีการ (Method) และ

ใหชางเทคนิคชวยกันเขียนสาเหตุของปญหาในการผลิต ซ่ึงผลการ

ประชุมพบวา โดยภาพรวม สาเหตุหลักของปญหาเกิดจาก ชางแม

พิมพมีความรู ทักษะ เจตคติในวิชาชีพนอย และมีความตองการใน

การพัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติงาน และจากการ

สอบถามความรูในหมวดวิชาชีพของชางแมพิมพ พบขอมูลวา ชาง

แมพิมพมีความรูอยูในระดับปานกลาง มีความรูเกี่ยวกับเครื่องจักร

กลในการผลิตมแมพิมพอยูในระดับนอย มีทักษะการใชเครื่องมือ

พื้นฐานในการผลิตแมพิมพอยูในระดับปานกลาง มีทักษะการใช

เครือ่งจกัรกลในการผลติแมพมิพอยูในระดบัปานกลาง ชางแมพมิพ

มีเจตคติในการปฏิบัติงานอยู ในระดับปานกลาง และจากการ

สมัภาษณชางแมพมิพเกีย่วกบัปญหา ดานความรู ทกัษะ และเจตคติ

ตอวชิาชพี สรปุไดวา ชางแมพมิพมปีญหาระดบัมากทีส่ดุ 6 เรือ่งคือ 

1) การซอมและเก็บรักษาแมพิมพพลาสติก 2) คุณสมบัติการไหล

ของพลาสติก 3) เขียนแบบเครื่องกล 4) เขียนแบบคอมพิวเตอร 5) 

ทฤษฎแีมพมิพพลาสติกและทฤษฎแีมพมิพโลหะและ 6) ทฤษฎีการ

ขัดผิว สวนปญหาเรื่อง ความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลในการผลิตแม

พิมพชางแมพิมพมีปญหาระดับมากที่สุด 2 เรื่อง คือ 1) เครื่องเจาะ

และ 2) เครื่อง CNC สวนปญหาเรื่อง ทักษะการใชเครื่องมือพื้นฐาน

ชางแมพมิพมปีญหาระดับมากทีส่ดุ 6 เรือ่ง คอื 1) งานตะไบ 2) งาน

ปรับประกอบ 3) งานรางแบบ (Lay out) 4) งานเจาะ รีมเมอร 

5) งานลับคมตัด และ 6) งานเชื่อม สวนปญหาเรื่องทักษะการใช

เครื่องจักรกลในการผลิตแมพิมพ ชางแมพิมพมีปญหาระดับ

มากที่สุด 3 เรื่อง คือ 1) เครื่องกัด 2) เครื่องกลึง CNC และ 

3) เครื่องเชื่อม ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับขอมูลของ

นันทวัฒชัย วงษชนะชัย (2553, หนา 203-207) ที่ไดวิจัยเรื่องการ

พฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานของบคุลากรในสายงานผลติของ
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อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาตามมาตรฐานอาชีพ พบวา รูปแบบใน

การพฒันาสมรรถนะนัน้มขีัน้ตอนการดาํเนนิงานคอื เลอืกสมรรถนะ

ยอยที่มีความจําเปนท่ีตองการพัฒนา เชิญบุคลากรในสายงานมา

ระดมสมอง เพื่อทําแผนการฝกอบรมสรางเกณฑการปฏิบัติงาน 

สรางชุดโมดูลการเรียนรูที่มีความสอดคลองกับเกณฑท่ีกําหนด 

สอดคลองกับขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (2548, หนา 3-446–3-470) ที่ไดศึกษา

ยทุธศาสตรการพฒันาทรัพยากรมนษุยเพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน

การแขงขนัของอตุสาหกรรมหลกัของบคุลากรในอตุสาหกรรมเหลก็

และเหล็กกลาในป พ.ศ. 2548 พบวา กลุมบุคคลที่มีความตองการ

ตอการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม

เหล็กมี 4 กลุม คือ (1) กลุมวิศวกรที่ทํางานดานการผลิตและซอม

บํารุง (Operation & maintenance) (2) กลุมวิศวกรที่ทํางานดาน

วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ (Process and 

product R&D) (3) กลุมชางเทคนิคและ (4) กลุมบุคลากรดานการ

ขายและการตลาดโดยมีความตองการในการพัฒนาดานตางๆ คือ

1) ดานความรู วิศวกรดานการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและ

เหล็กกลามีความรูอยูในระดับที่ยังตองปรับปรุง กลาวคือ มีความรู

กวางขวางลกึทีจ่ะปฏบิตังิานเฉพาะดานเทานัน้ ซึง่ยงัอยูในระดบัหาง

จากระดับความคาดหวังของผูประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม

มาก โดยผูประกอบการคาดหวงัไวคอืระดบัทีม่คีวามรูกวางขวางและ

ลึกที่จะปฏิบัติงานไดจนเปนที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรมและ

2) ดานทกัษะของบุคลากรของอตุสาหกรรมโดยรวม พบวาบคุลากร

ในทกุกลุมท้ังกลุมวศิวกร กลุมชางเทคนคิ และกลุมนกัการตลาดและ

ขาย ยังขาดทักษะที่คลายคลึงกันไดแก ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห

และการแกปญหาเฉพาะหนา (Analytical/problem solving 

skills) ทกัษะการประยกุตใชองคความรู (Knowledge application 

skills) ทักษะการเรียนรู (Learning skills) และทักษะการใชภาษา

อังกฤษ (English skills) สอดคลองกับผลการวิจัยของ บัณฑิต 

บุนนาค (2550, หนา 91-94) ที่ไดวิจัยเรื่องสภาพปญหา อุปสรรค

และความตองการคณุลกัษณะแรงงานชางแมพิมพในสถานประกอบ

การอุตสาหกรรมแมพิมพในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา 

สถานประกอบการขนาดเล็ก สถานประกอบการขนาดกลาง และ

สถานประกอบการขนาดใหญ มีสภาพปญหา อุปสรรค และความ

ตองการคุณลักษณะแรงงานชางแมพิมพไมแตกตางกันอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติในดานความรู ในวิชาชีพ ทักษะในวิชาชีพ และ

สมรรถนะชางแมพิมพ  และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพอยูในระดับมาก 

ซึง่สถานประกอบการขนาดใหญมคีวามตองการคณุลกัษณะแรงงาน

ชางแมพิมพมากที่สุดในเรื่อง ความรูดานความปลอดภัย ความรู

เกีย่วกับนวิแมตกิ ความรูการบรหิารงานอตุสาหกรรม ความรูในการ

ควบคุมเครื่องจักรดวยคอมพิวเตอร (CAM) ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานไฟฟาอุตสาหกรรมเบื้องตน การเขียนแบบและ

ออกแบบดวยคอมพิวเตอร และใชเครื่องมือกล CNC สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ธีรนุช มุลทากุล (2552, หนา 76-78) ที่ไดวิจัยเรื่อง 

การศึกษาสภาพปญหาและความตองการดานสมรรถนะชาง

อุตสาหกรรม กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมีในจังหวัด

ระยอง พบวา สภาพปญหา อุปสรรค และความตองการสมรรถนะ

ชางอตุสาหกรรมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิระดบั

สภาพปญหา และความตองการดานสมรรถนะชางอุตสาหกรรม

คุณลักษณะดานทัศนคติ และความพึงพอใจตองานในระดับมาก 

และระดับความตองการสูงที่สุด ไดแก การเรียนรูดวยตนเอง ใฝ

หาความรูเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ รองลงมาคือ ความตั้งใจทํางานที่

ตนไดรับมอบหมาย และความซื่อสัตยสุจริตในหนาที่สอดคลองกับ

ผลการวจิยัของ ศรายทุธ ทองอทุยั (2554, หนา 217-238) ทีไ่ดวจิยั

เรือ่งการศกึษาสภาพปญหา อปุสรรคและความตองการคณุลกัษณะ

แรงงานชางแมพิมพตามความตองการของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมแมพิมพ โดยเปรียบเทียบความตองการคุณลักษณะ

แรงงานฯ พัฒนาโครงรางหลักสูตรฯและศึกษาความสัมพันธของ

โครงรางหลกัสูตรสมรรถนะมาตรฐานอาชีพชางแมพมิพพบวา สถาน

ประกอบการมีความตองการคุณลักษณะแรงงานชางแมพิมพดาน

ความรูในวิชาชีพระดับมาก (x = 3.93 ; S.D.= 0.66) ดานทักษะใน

วชิาชพีและสมรรถนะชางแมพมิพระดับมาก (x= 3.91; S.D.= 0.65) 

ดานเจตคติที่ดีตอวิชาชีพระดับมาก (x=4.28; S.D.=0.56) สภาพ

ปญหา อุปสรรคคุณลักษณะแรงงานชางแมพิมพในสถานประกอบ

การอตุสาหกรรมแมพมิพ ดานความรูในวชิาชพีระดบัมาก (x=3.56; 

S.D.=0.80) ดานทักษะในวิชาชีพและสมรรถนะชางแมพิมพระดับ

มาก (x=3.60;S.D.=0.89) และดานเจตคต ิทีด่ตีอวชิาชพีระดบัมาก 

(x=3.61; S.D.=0.85) สมรรถนะมาตรฐานอาชีพชางแมพิมพ

แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับปฏิบัติการ ระดับเชี่ยวชาญ และ

ระดับบริหารแมพิมพ โดยระดับปฏิบัติการจําแนกบทบาทหลักได 

8 บทบาท 10 หนาที่ และ 25 สมรรถนะ สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ มนตรี ประจักจิต และคณะ (2555, หนา 216-219) ที่ไดวิจัย

เรือ่ง การศกึษาและออกแบบสมรรถนะชางเทคนคิผลตินํา้มนัราํขาว 

กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมขาว พบวา ปญหาของชางเทคนิคดาน

ความรู ทักษะ คุณลักษณะเฉพาะมีอยูในระดับมาก และความ

ตองการ มีมากท่ีสุด โดยเฉพาะดานทักษะชาง โดยการประเมิน

พนักงานดวยแบบทดสอบ พบวา สมรรถนะพื้นฐานมีความจําเปน 

ตองพฒันาเปนอนัดบัแรก สอดคลองกับผลการวจัิยของ วนีสั ตรีพฒั

นพันธ (2549, หนา 136-138) ที่ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากร

ระดับปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
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พบวา บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีความตองการพัฒนาตนเองดาน

ความรูและดานทกัษะเก่ียวกบัความสามารถในปฏบิตังิานทีแ่ตกตาง

กนั บคุลากรทีก่ลุมงานแตกตางกนัมคีวามตองการพฒันาตนเองดาน

ความรู ดานทักษะเกี่ยวกับเทคนิคหรือวิธีการประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน และดานทัศนคติเก่ียวกับการพัฒนาตนเองแตกตางกัน 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ บัณฑิต บุนนาค (2550, หนา 91-94) 

ที่ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค และความตองการ

คุณลักษณะแรงงานชางแมพิมพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา สถานประกอบการ

ขนาดเล็ก สถานประกอบการขนาดกลาง และสถานประกอบการ

ขนาดใหญ มีสภาพปญหา อุปสรรคและความตองการคุณลักษณะ

แรงงานชางแมพิมพท่ีไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดาน

ความรูในวิชาชีพ ทักษะในวิชาชีพและสมรรถนะชางแมพิมพ และ

เจตคติที่ดีตอวิชาชีพในระดับมาก ซึ่งสถานประกอบการขนาดใหญ

มีความตองการคุณลักษณะแรงงานชางแมพิมพมากท่ีสุดใน

เรื่องความรู ดานความปลอดภัยความรูเกี่ยวกับ นิวเเมติก ความรู 

การบริหารงานอุตสาหกรรม ความรูในการควบคุมเครื่องจักรดวย

คอมพิวเตอร (CAM) ความสามารถในการปฏิบัติงานไฟฟา

อุตสาหกรรมเบื้องตน การเขียนแบบและการออกแบบดวย

คอมพิวเตอรและการใชเครื่องมือกล CNC และสอดคลองกับผล

การวิจัยของ นิ่มอนันต เสริมศรี (2544, หนา 112-114) ที่ไดวิจัย

เรือ่ง การวเิคราะหลกัษณะการปฏบิตังิานของชางแมพมิพระดบัชาง

เทคนิคในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) พบวา 

1) ความรูทีใ่ชในการปฏิบติังานชางแมพมิพพลาสติกในอตุสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) คือความรูในหมวดวิชาพื้นฐาน

สามัญใชในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน อยูในระดับปานกลาง 

ความรูในหมวดวิชาชีพ ใชในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยูใน

ระดับมาก โดยที่อุตสาหกรรมขนาดกลางใช แตอุตสาหกรรมขนาด

ยอมใชอยูในระดบัปานกลาง และความรูเกีย่วกบัเครือ่งจกัรกลใชใน

การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 2) ทักษะท่ีใชปฏิบัติงานของชางแม

พมิพพลาสตกิในอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) คือ 

ทักษะการใชเครื่องมือพื้นฐาน และทักษะการใชเครื่องจักรกลใชใน

การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 3) เจตคติในการปฏิบัติงาน ชางแม

พิมพพลาสติกในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ใชในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน

 2.  ผลการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของชางแม

พิมพ ระดับชางเทคนิค ของบริษัทบีม โมลด้ิง แอนด พารทส 

จํากัด

   จากผลการวจิยัทีไ่ดเปรยีบเทยีบความรูในหมวดวชิาชีพ

ในการผลิตแมพิมพของชางแมพิมพ ระดับชางเทคนิค สรุปไดวา 

โดยภาพรวมทกุดานกอนการพฒันาอยูในระดบัปานกลาง (x=2.80, 

S.D.=0.18) และหลังการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง (x=3.41, 

S.D.=0.57) เม่ือเปรียบเทียบ ทางสถิติ พบวา ชางแมพิมพระดับ

ชางเทคนคิ มคีวามรูในหมวดวชิาชพีหลงัการอบรมสงูกวา กอนการ

อบรมอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 สวนผลการเปรียบ

เทียบความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรกลในการผลิตแมพิมพของชางแม

พิมพระดับชางเทคนิค สรุปไดวา โดยภาพรวมทุกดาน กอนการ

พัฒนาอยูในระดับปานกลาง (x=2.29, S.D.=0.89) และหลังการ

พัฒนาอยูในระดับมาก (x=3.78, S.D.=0.32) เมื่อเปรียบเทียบทาง

สถิติ พบวา ชางแมพิมพระดับชางเทคนิค มีการใชเคร่ืองจักรกล

ในการผลิตแมพิมพ หลังการอบรมสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัย

สาํคญัยิง่ทางสถติทิีร่ะดบั .01 สวนผลการเปรยีบเทยีบการใชทักษะ

เครื่องมือพื้นฐาน ในการผลิตแมพิมพของชางแมพิมพระดับชาง

เทคนิค สรุปไดวา โดยภาพรวมทุกดานกอนการพัฒนาอยูในระดับ

ปานกลาง (x=2.53, S.D.=0.83) และหลังการพัฒนาอยูในระดับ

มาก (x=3.84, S.D.=0.49) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบวาชางแม

พมิพระดบัชางเทคนคิ มกีารใชเคร่ืองจกัรกลในการผลติแมพมิพ หลงั

การอบรมสงูกวากอนการอบรมอยางมนียัสาํคญัยิง่ทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 สวนผลการเปรียบเทียบทักษะการใชเครื่องจักรกลในการผลิต

แมพิมพของชางแมพิมพ ระดับชางเทคนิค สรุปไดวา โดยภาพรวม

ทกุดานกอนการพฒันาอยูในระดบัปานกลาง (x=2.38, S.D.=0.95) 

และหลังการพัฒนาอยูในระดับมาก (x=3.64, S.D.=0.57) เมื่อ

เปรียบเทียบทางสถิติ พบวา ชางแมพิมพระดับชางเทคนิค มีทักษะ

การใชเครื่องจักรกลในการผลิตแมพิมพ หลังการอบรมสูงกวากอน

การอบรมอยางมนัียสาํคญัยิง่ทางสถติท่ีิระดบั .01 และผลการเปรียบ

เทียบเจตคติตอวิชาชีพของชางแมพิมพ กอนและหลังการพัฒนา 

สรปุไดวาโดยภาพรวมทกุดานกอนการพฒันาอยูในระดบัปานกลาง 

(x=2.70, S.D.=0.36) และหลังการพัฒนาอยู ในระดับมาก 

(x=3.59, S.D.=0.45) เมือ่เปรียบเทยีบทางสถิติ พบวา ชางแมพมิพ

มีเจตคติตอวิชาชีพหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัย

สําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยดังกลาวสะทอนให

เห็นวาการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนาที่ใหมี

ความรู ทักษะ เจตคติเปนเรื่องที่จําเปนและมีความสําคัญยิ่งตอ

สถานประกอบการ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

นิ่มอนันต เสริมศรี (2544, หนา 112-114) ที่ไดวิจัยเรื่อง การ

วิเคราะหลักษณะการปฏิบัติงานของชางแมพิมพ ระดับชางเทคนิค

ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) พบวา 1) ความรู

ที่ใชในการปฏิบัติงานชางแมพิมพพลาสติกในอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) คือความรูในหมวดวิชาพื้นฐานสามัญ

ใชในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยูในระดับปานกลาง ความรูใน
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หมวดวิชาชีพใชในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยูในระดับมาก

โดยที่อุตสาหกรรมขนาดกลางใชอยูในระดับมาก แตอุตสาหกรรม

ขนาดยอมใชอยูในระดับปานกลาง และความรูเกี่ยวกับเครื่องจักร

กลใชในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยูในระดับมาก 2) ทักษะที่

ใชปฏิบัติงานของชางแมพิมพพลาสติกในอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) คอื ทกัษะการใชเครือ่งมอืพ้ืนฐาน และทกัษะ

การใชเครื่องจักรกลใชในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยูในระดับ

มาก 3) เจตคติในการปฏิบตังิานชางแมพมิพพลาสตกิในอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใชในการปฏิบัติงานไมแตกตาง

กันอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ มนตรี ประจักจิต

และคณะ (2555, หนา 220-223) ที่ไดวิจัยเรื่องการศึกษาและ

ออกแบบสมรรถนะชางเทคนิคผลิตนํ้ามันรําขาว กรณีศึกษา : 

อุตสาหกรรมขาว พบวาปญหาของชางเทคนิคดานความรู ทักษะ 

คุณลักษณะเฉพาะมีอยูในระดับมาก และความตองการมีมากที่สุด 

โดยเฉพาะดานทักษะชาง สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรายุทธ 

ทองอุทัย (2554, หนา 217-238) ที่ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ

ปญหา อุปสรรค และความตองการคณุลกัษณะแรงงานชางแมพมิพ

ตามความตองการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมแมพิมพ 

พบวา สถานประกอบการมีความตองการคุณลักษณะแรงงานชาง

แมพมิพดานความรูในวชิาชีพระดบัมาก (x= 3.93 ;S.D.=0.66) ดาน

ทักษะในวิชาชีพและสมรรถนะชางแมพิมพระดับมาก (x= 3.91; 

S.D.=0.65) ดานเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ ระดับมาก (x=4.28; 

S.D.=0.56) โดยสภาพปญหา อุปสรรคคุณลักษณะแรงงานชางแม

พิมพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมแมพิมพ ดานความรูใน

วิชาชีพระดับมาก (x=3.56; S.D.=0.80) ดานทักษะในวิชาชีพและ

สมรรถนะชางแมพิมพ ระดับมาก (x=3.60; S.D.=0.89) และดาน

เจตคตทิีด่ตีอวชิาชพีระดบัมาก (x=3.61; S.D.=0.85) โดยสมรรถนะ

มาตรฐานอาชีพชางแมพิมพ แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ

ปฏบิตักิาร ระดบัเชีย่วชาญ และระดบับรหิารแมพิมพ สอดคลองกบั

ผลการวิจัยของ บัณฑิต บุนนาค (2550, หนา 91-94) ที่ไดวิจัยเรื่อง

สภาพปญหา อุปสรรค และความตองการคุณลักษณะแรงงานชาง

แมพมิพในสถานประกอบการอตุสาหกรรมแมพมิพในเขตกรงุเทพฯ 

และปริมณฑล พบวา สถานประกอบการขนาดเล็ก สถานประกอบ

การขนาดกลาง และสถานประกอบการขนาดใหญ มีสภาพปญหา 

อปุสรรค และความตองการคณุลกัษณะแรงงานชางแมพมิพไมแตก

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานความรูในวิชาชีพ ทักษะใน

วิชาชีพ และสมรรถนะชางแมพิมพ และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพอยู

ในระดับมาก ซึ่งสถานประกอบการขนาดใหญมีความตองการ

คุณลักษณะแรงงานชางแมพิมพมากที่สุด ในเรื่อง ความรูดานความ

ปลอดภัย ความรู  เ ก่ียวกับนิวแมติก ความรู การบริหารงาน

อุตสาหกรรม ความรูในการควบคุมเครื่องจักรดวยคอมพิวเตอร 

(CAM) ความสามารถในการปฏิบัติงานไฟฟาอุตสาหกรรมเบื้องตน 

การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร และใชเครื่องมือกล 

CNC

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไปควรทําการวิจัยเพ่ือ

ติดตามผลความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ของชางแมพิมพ ระดับชางเทคนิค ที่ผานโครงการฝกอบรมใน

หลกัสตูรทีพั่ฒนาขึน้ทีม่สีมรรถนะและความสามารถเพิม่ข้ึน เปนการ

พฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานของชางแมพมิพ ระดบัชางเทคนคิ 

ตามประเด็นเนื้อหาหลักสูตรการอบรมจะสงผลดีตอการปฏิบัติงาน

และนําขอมูลที่ไดติดตามผลไปใชในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ

ยกเลิกหากพบวาไมมีความคุมคา 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1.  ประเดน็การวจิยัทีค่วรศกึษาวจิยัเพิม่เติมจากงานวจิยันี้ 

ในระดับชางแมพิมพ ระดับชางเทคนิค ควรมีการวิจัยในลักษณะ

เชนเดียวนี้ เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาองคกรอุตสาหกรรมแมพิมพตอ

ไปไดทั้งระบบ

  2.  ในการวจิยัครัง้ตอไป ควรมกีารศึกษาเจาะลกึ ในชางแม

พิมพระดับชางเทคนิค เพื่อใหทราบถึงความตองการในการพัฒนา

วิธีการสรางซอมแมพิมพ 
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