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การพัฒนาสมรรถนะวิ ชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิ ตในประเทศไทย
กัลยา อุบลทิพย์1* และ สมยศ เจตน์เจริญรักษ์2
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนามาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล และ 2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ช่างเขียนแบบเครื่องกลทีพ่ งึ ประสงค์สาํ หรับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดทําร่าง
มาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล ประกอบด้วย หน่ วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย ที่ได้มากําหนดเกณฑ์การ
ปฏิบตั งิ าน ขอบเขต ร่องรอยหลักฐานและดําเนินการประชาพิเคราะห์โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวน 15 คน ซึง่ เป็ นผูแ้ ทนจาก
สถานประกอบการและเป็ นผู้ท่มี คี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ในอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล ดําเนินการ
ประเมินตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล ซึง่ ประกอบด้วย 11 หน่ วยสมรรถนะ และ 36
สมรรถนะย่อย โดยผลการประชาพิเคราะห์ พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒเิ ห็นด้วยและรับรองรายการประเมินร้อยละ 100 2)
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต มีขนั ้ ตอนดังนี้ 2.1) การวิเคราะห์หา
ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาของสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลทีพ่ งึ ประสงค์สาํ หรับอุตสาหกรรมการ
ผลิต จากผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวน 15 คน โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และ 2.2) ผูว้ จิ ยั
ออกแบบโมดูลการฝึ กสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลและดําเนินการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
จํานวน 6 คน ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโมดูลการฝึ กสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ผลการประเมินพบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นด้วยร้อยละ 100 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างโมดูลการฝึ กสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลกับแบบทดสอบ ผลการประเมินพบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็น
ด้วยร้อยละ100 และผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้านการเขียน
แบบเครื่องกลและเกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมินพบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นด้วยร้อยละ 100 และ 3) ผลการทดลองใช้
และการประเมินผลโมดูลการฝึ กสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม พบว่า ผลคะแนน
จากแบบทดสอบ ค่าเฉลีย่ ของคะแนนทดสอบหลังการฝึ กสมรรถนะสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนการฝึ กสมรรถนะอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 ผลคะแนนจากการปฏิบตั งิ านของผูเ้ ข้ารับการฝึก พบว่า คะแนนเฉลีย่ จากการปฏิบตั งิ าน
คิดเป็ นร้อยละสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าํ หนดร้อยละ 80 แสดงว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึกมีสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านด้านการเขียนแบบ
เครื่องกล ผลความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมทีม่ ตี ่อโมดูลการฝึกสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ
คําสําคัญ: การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ช่างเขียนแบบเครื่องกล
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Competency Development of Mechanical Drafting
for the Manufacturing Industry in Thailand
Kanlaya Ubontip1* and Somyot Jedjaroenruk2
Abstract
This research aimed to 1) develop the mechanical drafting occupational standard. 2) develop the desired
mechanical drafting for the manufacturing in Thailand. The research results were shown as followed:
1) The mechanical drafting occupational standard consisted of unit of competency, element of competency in
order to create performance criteria, range and evidence. The experts from manufacturing industries were
invited for a professional focus group to assess and acknowledge the mechanical drafting occupational
standard which consisted of 11 units of competency and 36 elements of competency. The focus group result
found that all the experts agreed and acknowledged entire the assessment list with 100 percentages. 2) The
competency development of mechanical drafting for manufacturing industries had the following steps. 2.1) The
desired mechanical drafting need analysis was done by 15 experts using 5 - rating scale. 2.2) The
mechanical drafting training modules was designed and analyzed. The 6 experts were invited to assess the
content validity focus group. The results of the content validity found that the consistency analysis between
behavioral objectives and the mechanical drafting training modules, the experts agreed with 100 percentages.
The consistency analysis between exercises and the mechanical drafting training modules, the experts agreed
with 100 percentages. The experts’ opinions on the mechanical drafting performance criteria assessment list
found that all the experts agreed with 100 percentages. 3) The result of the learners’ testing on mechanical
drafting training module found that the average of posttest score was higher than pretest score with 0.05
statistical significant. The result of learners’ performance testing was higher than the module criteria which
was higher than 80 percentages. It means the learners have mechanical drafting competency. The learners’
satisfaction on mechanical drafting training modules is high.
Keywords: Competency development, Mechanical drafting
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต นับว่าเป็ นภาคเศรษฐกิจที่
สําคัญของประเทศ ปจั จัยสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิต คือ ด้านกําลังคนหรือกําลังแรงงานทัง้ คุณภาพ
และปริมาณ การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ
ไทยจําเป็ นที่จะต้องก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่เป็ นแรงงานใช้
ฝี มือ หรื อ มุ่ ง เน้ น การพัฒ นาแรงงาน ให้ ม ีค วามรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเชีย่ วชาญหรือความ
ชํานาญเฉพาะทางเป็ นสําคัญ
สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมได้จดั ทําแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย พ.ศ. 2555 - 2574 ขึน้ เพื่อเป็ นเข็มทิศในการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการไทยและอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และแนวทางการ
พัฒนาอุ ตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตทัง้ ใน
ภาพรวม รวมถึงปรับศักยภาพหลักของไทยให้สอดคล้อง
กับความต้องการในระดับโลก เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ซึง่ จะเป็ นประโยชน์
ต่ อ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรมไทยในการเพิ่ ม ขีด ความ
สามารถและศักยภาพทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ
เพื่ อ สร้ า งรายได้ เ ข้ า สู่ ป ระเทศ ยกระดับ ศัก ยภาพผู้
ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและสร้างงานให้แก่
ประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มคี วาม
สมดุล เป็ นฐานรากในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยังยื
่ น
ั
ต่ อไป [1] ป จ จุ บ ันภาคอุ ตสาหกรรมการผลิตให้ความ
สําคัญอย่างมากกับงานเขียนแบบวิศวกรรม เพื่อใช้ในการ
สือ่ สารระหว่างผูค้ ดิ ผูอ้ อกแบบนวัตกรรมหรือสิง่ ประดิษฐ์
กับผู้ผลิตในงานทางวิศวกรรมให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพนัน้
โดยเริม่ ต้นจากการร่างแบบด้วยมือเปล่าหรือการสเก็ตซ์
การเขียนแบบด้วยเครื่องมือเขียนแบบหรือใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ จนเป็ นแบบสังผลิ
่ ต
ชิ้นงานทางเครื่องกลที่มีความประณีต ถู กต้องสมบูรณ์
และส่งต่ อไปให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตได้อ่าน
แบบและตีความหมายแบบงานนัน้ ๆ โดยการสื่อสารผ่าน
สัญลักษณ์หรือรูปภาพทีเ่ ป็ นมาตรฐานตามวิธกี ารของงาน
เขียนแบบในแต่ละสาขา [2] เนื่องจากองค์ประกอบภายใน
แบบสังผลิ
่ ตหรือแบบสังงานนี
่
้ จะประกอบด้วยรายละเอียด
ทางวิศวกรรมต่างๆ ของชิ้นงานแต่ละชิ้น เช่น แสดงมิติ
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รูปทรง ขนาดมิติ คุณภาพผิว พิกดั ความเผื่อ พิกดั รูปทรง
รวมถึงเทคนิคการผลิตทีเ่ ฉพาะส่วน เป็ นต้น ดังนัน้ งาน
เขียนแบบทีม่ คี ุณภาพต้องสามารถใช้ในการสื่อสารกับผูท้ ่ี
อยู่ในอาชีพเดียวกันให้เข้าใจตรงกันตามวิชาชีพในแต่ละ
สาขานัน้ ๆ
ั หาของการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของ
จากป ญ
อุตสาหกรรมการผลิตให้มสี มรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์นนั ้ เป็ น
ั หาที่ ผู้ วิจ ัย เห็ น ความสํ า คัญ เนื่ อ งจากการพัฒ นา
ปญ
แรงงานเป็ นหนึ่งในต้นทุนที่สําคัญของการผลิตในแง่ของ
การเป็ นต้นทุนมนุ ษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่มนคงและมี
ั่
การดําเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะวิ ช าชี พ ช่ า งเขี ย นแบบเครื่ อ งกลสํ า หรั บ
อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อให้ทนั ต่ อการพัฒนาประเทศ
และสอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของสถาน
ประกอบการ อีกทัง้ ยังเป็ นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยกระตุ้น
ให้บุคคลมีความสามารถทีจ่ ะพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่ อ พั ฒ นามาตรฐานอาชี พ ช่ า งเขี ย นแบบ
เครื่องกล
2.2 เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะวิ ช าชี พ ช่ า งเขี ย นแบบ
เครื่องกลที่พึงประสงค์สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทย
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
3.1 กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒสิ าํ หรับการประชาพิเคราะห์และ
รับรองมาตรฐานอาชีพช่ างเขียนแบบเครื่องกลสําหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต ซึง่ เป็ นผูแ้ ทนจากสถานประกอบการ
และเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ใน
อาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลไม่น้อยกว่า 15 ปี จํานวน
15 คน
3.2 กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาประเมินหาคุณภาพ
โมดูลการฝึ กสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลที่
ได้ จ ั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ ง ความ
เที่ย งตรงและความเหมาะสมของแบบประเมิน ความ
คิ ด เห็ น สํ า หรั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ซึ่ ง เป็ นผู้ ท่ี มี
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ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา
รวมถึงการฝึ กอบรมในสาขาเขียนแบบเครื่องกลไม่น้อย
กว่า 15 ปี จํานวน 6 คน
3.3 กลุ่มประชากรทีใ่ ช้สาํ หรับทดลองในการวิจยั ได้แก่
ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลในอุตสาหกรรมการผลิต
และกลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกแบบ
เจาะจง เป็ นนักเรียนช่างซ่อมบํารุง โรงเรียนพระดาบส
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน
4. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั มี 4 ขัน้ ตอนดังนี้
4.1 ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดทําร่างมาตรฐานอาชีพช่าง
เขียนแบบเครื่องกล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามลําดับดังนี้
4.1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน
อาชีพช่ างเขียนแบบเครื่องกล จากเอกสารเกี่ยวกับ
มาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลของประเทศต่างๆ
เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างหรือรูปแบบของมาตรฐานอาชีพ
กรอบการปฏิบตั ิงาน รูปแบบการจัด การแบ่งหมวดหมู่
เพื่อจัดกลุ่มหาจุดร่วมที่ม ีความสอดคล้องและจุดต่ างใน
รายละเอียดการปฏิบตั ิงานจากเอกสารของแต่ละประเทศ
เพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุ นในการจัดทําร่างมาตรฐานอาชีพ
ช่ า งเขีย นแบบเครื่อ งกลสํ า หรับการนํ า ประยุ กต์ ใช้ ใ น
ประเทศไทย รวมถึง เอกสารงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้อ งและ
สอบถามข้อมูลและรายละเอียดจากผู้ประกอบการและ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกับ มาตรฐานอาชี พ ช่ า งเขีย นแบบ
ั หาและความต้องการของสถาน
เครื่องกลถึงสภาพป ญ
ประกอบการในปจั จุบนั
4.1.2 จัดทําร่างมาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกล ผู้วจิ ยั นํ าข้อมูลที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 4.1.1 มา
ดําเนินการเพื่อจัดทําร่างมาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกล องค์ประกอบภายในประกอบด้วย หน่ วย
สมรรถนะ (Unit of Competency) สมรรถนะย่ อย
(Element of Competency) ที่ได้มากําหนดเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิงาน (Performance Criteria) ขอบเขต (Range)
ความรู้ท่ปี ระยุกต์ใช้ (Knowledge Requirement) และ
ร่องรอยหลักฐาน (Evidence) [3] ดําเนินการเขียนร่าง
รายละเอียดภายในขององค์ประกอบแต่ ละข้อ รวมถึง
แนวทางการประเมินเพื่ออธิบายวิธีการที่จะได้ร่ องรอย
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หลักฐานที่ต้องการ ทําให้มนใจว่
ั ่ าเกณฑ์การปฏิบตั ิงาน
และขอบเขต มีความแม่นยําและนํ าข้อมูลไปปรึกษากับ
ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิท่ีมีประสบการณ์ ในอาชีพช่ างเขียนแบบ
เครื่องกล
4.2 ขัน้ ตอนที่ 2 การจัดทําประชาพิเคราะห์ร่าง
มาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ
ตามลําดับดังนี้
4.2.1 ศึกษาขัน้ ตอนการจัดทําประชาพิเคราะห์
(Focus Group) เพื่อเป็ นข้อมูลในการดําเนินงานจัดทํา
ประชาพิเคราะห์
4.2.2 กําหนดคุณสมบัตขิ องผู้ทรงคุณวุฒทิ ่จี ะ
เข้าร่วมประชาพิเคราะห์ ผู้แทนจากสถานประกอบการ
และผูท้ ่มี คี วามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในอาชีพ
ช่ างเขียนแบบเครื่องกลร่ วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒจิ าํ นวน 15 คน
4.2.3 ร่างแบบประเมินผลการประชาพิเคราะห์
โดยกํ าหนดรายการคํ าถาม วิธีการบันทึกผล รู ปเล่ ม
เอกสารประกอบการดําเนินการประชาพิเคราะห์มาตรฐาน
อาชีพ
4.2.4 ดําเนิ นการจัดทําประชาพิเคราะห์ตาม
แผนงานทีก่ าํ หนดไว้
4.2.5 นํ าข้อมูลจากการประชาพิเคราะห์ของ
ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิในแบบประเมินมาวิเคราะห์ ข้อมู ล โดย
จัดทําเป็ นตารางวิเคราะห์และรายการข้อเสนอแนะต่างๆ
แล้วการแปลผลจากคําตอบของผูท้ รงคุณวุฒิ ดังนี้ [4]
ค่า IOC +1.00 ถึง +0.50 แสดงว่า ผูท้ รงคุณวุฒิ
เห็นด้วยกับรายการในข้อนัน้
ค่า IOC +0.49 ถึง -1.00 แสดงว่า ผูท้ รงคุณวุฒไิ ม่
เห็นด้วยกับรายการในข้อนัน้
4.2.6 ดําเนิ นการแก้ไขและปรับปรุ งประเด็น
ต่าง ๆ ในมาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล ตาม
การประเมินและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
4.2.7 ดําเนินการจัดทําต้นฉบับเพื่อพิจารณา
ร่วมกับอาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้มาตรฐาน
อาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลมีความถูกต้องสมบูรณ์
4.3 ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนาโมดูลการฝึ กสมรรถนะ
วิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลสําหรับอุตสาหกรรมการ
ผลิต
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4.3.1 การวิ เ คราะห์ ห าหน่ ว ยสมรรถนะที่ มี
ความจําเป็ นต่อการพัฒนาของสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียน
แบบเครื่องกลสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต จากผูท้ รง
คุณวุฒจิ ํานวน 15 คน โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
4.3.2 ดําเนิ นการนํ าหน่ วยสมรรถนะมาออก
แบบให้เป็ นโมดูลการฝึ กสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกล ในขัน้ แรกโดยการวิเคราะห์ว ัตถุ ประสงค์เชิง
พฤติกรรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ผ่ านการประชา
พิเคราะห์มาแล้ว
4.3.3 ดําเนินการออกแบบเนื้อหา แบบฝึ กหัด
แบบทดสอบ แบบประเมินผลการปฏิบ ัติงานด้านการ
เขียนแบบเครื่องกลและเกณฑ์การให้คะแนน รวมถึงแบบ
ประเมินความพึงพอใจสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กทีม่ ตี ่อโมดูล
การฝึกสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล
4.3.4 ดําเนินการประเมินหาคุณภาพของโมดูล
การฝึ กสมรรถนะวิชาชีพช่ างเขียนแบบเครื่องกลที่ได้
จั ด ทํ า ขึ้ น ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา(Content
Validity) โดยกลุ่มผู้เชีย่ วชาญด้านเนื้อหาจํานวน 6 คน
โดยดําเนินการดังนี้
4.3.4.1 ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห์ ค วาม
สอดคล้องระหว่างโมดูลการฝึกสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียน
แบบเครื่องกลกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
4.3.4.2 ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห์ ค วาม
สอดคล้องระหว่างโมดูลการฝึกสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียน
แบบเครื่องกลกับแบบทดสอบ
4.3.4.3 ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห์ ค วาม
สอดคล้องระหว่างโมดูลการฝึกสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียน
แบบเครื่องกลกับแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้านการ
เขียนแบบเครื่องกลและเกณฑ์การให้คะแนน
4.3.5 ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบประเมิน
ทุก ๆ ด้าน มาดําเนินการหาค่าทางสถิติโดยการหาค่า
เฉลี่ยและนํ าข้อเสนอแนะมาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขใน
ทุ ก ๆ ส่ ว น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ชุ ด โมดู ล การฝึ ก สมรรถนะที่ มี
คุณภาพพร้อมนําไปใช้ในการวิจยั ต่อไป
4.4 ขัน้ ตอนที่ 4 การทดลองใช้และการประเมินผล
โมดูลการฝึกสมรรถนะวิชาชีพ
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4.4.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกแบบ
เจาะจง เป็ นนักเรียนช่างซ่ อมบํารุง โรงเรียนพระดาบส
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน
4.4.2 เตรียมความพร้อมในการจัดฝึ กสมรรถนะ
ได้แก่ การเตรียมสือ่ และเอกสารประกอบการฝึ ก เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทใ่ี ช้สาํ หรับการฝึกสมรรถนะวิชาชีพ
4.4.3 ดํ า เนิ น การฝึ ก สมรรถนะวิ ช าชี พ ช่ า ง
เขียนแบบเครื่องกลตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้
4.4.4 ประเมินผลการฝึกสมรรถนะวิชาชีพ
4.4.4.1 การประเมินความรูโ้ ดยใช้แบบ
ทดสอบก่อนฝึ กและแบบทดสอบหลังฝึ ก ซึ่งการประเมิน
ผลการฝึกสมรรถนะวิชาชีพ ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ t-test
ระหว่างคะแนนก่อนฝึ กและหลังฝึ ก โดยใช้แบบแผนการ
วิจยั แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design)
4.4.4.2 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เกณฑ์ปฏิบตั ิไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 โดยให้ผู้ประเมินใช้
แบบประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านด้ า นการเขี ย นแบบ
เครื่องกลและเกณฑ์การให้คะแนนทําการประเมินผลงาน
ของผูเ้ ข้ารับการฝึก
4.4.4.3 การประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้ารับการฝึก โดยแบบประเมินมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ [5]
4.4.5 ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ทางสถิติ
หาค่ าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาดําเนิ นการ
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั ต่อไป
5. ผลการวิ จยั
5.1 มาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล ประกอบ
ด้วยหน่ วยสมรรถนะ (Unit of Competency) สมรรถนะ
ย่อย (Element of Competency) เกณฑ์การปฏิบตั งิ าน
(Performance Criteria) ขอบเขต (Range) และร่องรอย
หลักฐาน (Evidence) ได้ร ับการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานอาชีพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน
ผู้ทรงคุณวุฒเิ ห็นด้วยและรับรองรายการประเมินร้อยละ
100 ประกอบด้วย 11 หน่ วยสมรรถนะ และ 36
สมรรถนะย่ อย ความคิดเห็นโดยสรุ ปเห็นว่ ามาตรฐาน
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อาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลมีความเหมาะสม สามารถ
นําไปใช้งานได้ ตามรายละเอียดดังนี้
1) สมรรถนะพื้นฐาน (Basic Competencies)
ประกอบด้วย หน่ วยสมรรถนะ 4 รายการ สมรรถนะย่อย
13 รายการ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 2 แผนผังสมรรถนะร่วม
(Common Competencies)
3) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ประกอบ
ด้วยหน่วยสมรรถนะ 3 รายการ สมรรถนะย่อย 9 รายการ
ดังแสดงในรูปที่ 3
รูปที่ 1 แผนผังสมรรถนะพืน้ ฐาน (Basic Competencies)
2) สมรรถนะร่วม (Common Competencies)
ประกอบด้วย หน่ วยสมรรถนะ 4 รายการ สมรรถนะ
ย่อย 14 รายการ ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 3 แผนผังสมรรถนะหลัก (Core Competencies)
5.2 การพัฒ นาสมรรถนะวิช าชีพ ช่ า งเขีย นแบบ
เครื่องกลที่พงึ ประสงค์สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทย ซึ่งในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพช่าง
เขียนแบบเครื่องกลผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามกระบวนการ
และรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.2.1 ผลการวิเคราะห์หาความต้องการจําเป็ น
ในการพัฒ นาของสมรรถนะวิช าชี พ ช่ า งเขีย นแบบ
เครื่องกล เป็ นผลจากการจัดทําประชาพิเคราะห์โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน พบว่าสมรรถนะทีม่ รี ะดับ
ความต้องการจําเป็ นมากทีส่ ดุ เรียงลําดับดังนี้
ลําดับที่ 1 คือ การร่ า งแบบและการสื่อ ความหมาย
แบบสังงาน
่
ลําดับที่ 2 คือ การวัดชิน้ งานขัน้ พืน้ ฐาน
ลําดับที่ 3 คือ การเตรียมการเขียนแบบทางวิศวกรรม
เบือ้ งต้น
ลําดับที่ 4 คือ การเขีย นแบบแสดงรายละเอีย ดทาง
วิศวกรรมขัน้ พืน้ ฐาน
ลําดับที่ 5 คือ การสร้างแบบงานโดยใช้โปรแกรม CAD
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ลําดับที่ 6 คือ การทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื
ลําดับที่ 7 คือ การรับและการตอบสนองการสื่อสารในที่
ทํางาน
ลําดับที่ 8 คือ การปฏิบตั งิ านด้วยความปลอดภัย
ลําดับที่ 9 คือ ทักษะการใช้คณิตศาสตร์ช่างขัน้ พืน้ ฐาน
ลําดับที่ 10 คือ ปฏิบตั กิ ารทําความสะอาดบริเวณทํางาน
ลําดับที่ 11 คือ ค่านิยมในการทํางาน
ซึ่ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ประกอบว่ า
ลําดับทีส่ าํ คัญ 4 ลําดับแรกเป็ นสมรรถนะทีจ่ าํ เป็ นเร่งด่วน
ในการพัฒ นาสมรรถนะของบุ ค คลกรช่ า งพื้น ฐานใน
อุตสาหกรรมการผลิต เนื่ องจากแรงงานขาดสมรรถนะ
เหล่านี้อย่างมาก
5.2.2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ ง
ระหว่ างโมดู ลการฝึ กสมรรถนะวิชาชีพช่ างเขียนแบบ
เครื่องกลกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ผลการประเมิน
พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นด้วยร้อยละ 100
5.2.3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ ง
ระหว่ างโมดู ลการฝึ กสมรรถนะวิชาชีพช่ างเขียนแบบ
เครื่องกลกับแบบทดสอบ ผลการประเมินพบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เห็นด้วยร้อยละ100
5.2.4 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้าน
การเขียนแบบเครื่องกลและเกณฑ์การให้คะแนนผลการ
ประเมินพบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นด้วยร้อยละ 100
5.2.5 ผลการทดลองใช้โมดูลการฝึกสมรรถนะ
วิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลสําหรับอุตสาหกรรมการ
ผลิต โดยใช้กลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักเรียนช่างซ่อมบํารุ ง
โรงเรียนพระดาบส เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร จํานวน 15
คน มีรายละเอียดดังนี้
5.2.5.1 ผลคะแนนจากการทํ า แบบ
ทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบ ค่าเฉลีย่ ( x )
และ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนสอบก่อน
ฝึ ก (Pretest) และคะแนนหลังฝึ ก (Posttest) พบว่า ค่า
Sig. มีค่าเท่ากับ .00 ซึง่ มีค่า น้อยกว่า .05 แสดงว่าค่า
เฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังการฝึ กสมรรถนะสูงกว่า
คะแนนทดสอบก่อนการฝึ กสมรรถนะอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงผลประเมินการทดลองใช้โมดูลการฝึก
สมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล
คะแนน ค่าเฉลีย่
ค่า
t
Sig.
S.D.
Pretest 55.53 6.728 15.000 .000
Posttest 85.53 3.833
*P<.05
5.2.5.2 ผลคะแนนจากการปฏิบตั งิ าน
ของกลุ่ม ตัวอย่าง โดยให้ผู้ประเมินจํานวน 3 คน
ตรวจสอบและประเมินผลงานของผู้เข้ารับการฝึ ก โดย
ใช้แ บบประเมิน ผลงานภาคปฏิบ ัติงานด้า นการเขีย น
แบบเครื่องกล แล้วหาค่าร้อยละและคะแนนเฉลี่ยรวม
ผลคะแนนจากการปฏิบตั งิ านของผูเ้ ข้ารับการฝึ ก หน่ วย
สมรรถนะ : การร่างแบบและการสื่อความหมายแบบ
สังงาน
่
พบว่า คะแนนเฉลีย่ รวมจากการปฏิบตั ิงานคิด
เป็ นร้อยละ 88.36 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี ําหนดร้อยละ 80
แสดงว่า ผู้เข้ารับ การฝึ ก มีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการร่างแบบและการสือ่ ความหมายแบบสังงาน
่
และ
ผลคะแนนจากการปฏิบตั งิ านของผูเ้ ข้ารับการฝึ ก หน่ วย
สมรรถนะ : การเขีย นแบบแสดงรายละเอีย ดทาง
วิศวกรรมขัน้ พื้นฐาน พบว่า คะแนนเฉลีย่ รวมจากการ
ปฏิบ ัติ ง านคิด เป็ น ร้ อ ยละ 96.93 ซึ่ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ท่ี
กําหนดร้อยละ 80 แสดงว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กมีสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงานด้านการเขียนแบบแสดงรายละเอียด
ทางวิศ วกรรมขัน้ พื้น ฐาน ส่ ว นผลการประเมิน การ
ปฏิบตั งิ านของผูเ้ ข้ารับการฝึ กในหน่ วยสมรรถนะ : การ
วั ด ชิ้ น งานขัน้ พื้ น ฐานและหน่ วยสมรรถนะ : การ
เตรีย มการเขีย นแบบทางวิศ วกรรมเบื้อ งต้ น พบว่ า
ผูป้ ระเมินใช้วธิ กี ารสังเกตขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและทํา
การตรวจสอบร่วมกับผลงานทีท่ ําจากหน่ วยสมรรถนะ :
การร่ า งแบบและการสื่อ ความหมายแบบสังงาน
่
โดย
ผูป้ ระเมินให้ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน ซึง่ หมายความ
ถึ ง โมดู ล การฝึ ก สมรรถนะวิ ช าชี พ ช่ า งเขี ย นแบบ
เครื่องกลสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต มีประสิทธิภาพ
และสามารถสร้างผลสัมฤทธิในการเรี
ยนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ ข้ารับ
์
การฝึ ก ทํา ให้ผู้เ ข้า รับ การฝึ กเกิด สมรรถนะวิช าชีพ ที่
พึงประสงค์
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5.2.5.3 การประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้ารับการฝึกสมรรถนะทีม่ ตี ่อโมดูลการฝึ กสมรรถนะ
วิชาชีพช่า งเขีย นแบบเครื่องกล แสดงรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกสมรรถนะทีม่ ตี ่อโมดูลการฝึกสมรรถนะ
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของ
เนื้อหาทีไ่ ด้รบั จากการ
ฝึ กของหน่วยสมรรถนะ
2. ความเหมาะสมของ
วิธกี ารฝึกสมรรถนะ
3. ความเหมาะสมของสือ่ ที่
ใช้ฝึกสมรรถนะ
4. ความเหมาะสมของ
เครือ่ งมือและอุปกรณ์
ประกอบการฝึ ก
5. เอกสารประกอบการฝึ ก
สมรรถนะ
6. การดําเนินการฝึ ก
สมรรถนะของครูฝึก
7. การดําเนินการของการ
ควบคุมการฝึ กปฏิบตั ิ
8. ความน่ าสนใจของการ
ฝึกสมรรถนะ
9. ความเหมาะสมของงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายในการ
ฝึ กอบรม
10. ความเหมาะสมของ
สิง่ แวดล้อมในการฝึ ก
สมรรถนะ
11. วิธกี ารประเมินการฝึก
สมรรถนะ
12. ผลทีไ่ ด้รบั ตามความ
คาดหวัง
ค่าเฉลีย่ รวม

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลีย่
S.D. แปลผล
4.87

0.35

มากทีส่ ุด

4.60

0.51

มากทีส่ ุด

4.73

0.46

มากทีส่ ุด

4.73

0.46

มากทีส่ ุด

4.93

0.26

มากทีส่ ุด

5.00

0.00

มากทีส่ ุด

4.80

0.41

มากทีส่ ุด

4.73

0.46

มากทีส่ ุด

4.47

0.52

มาก

4.27

0.46

มาก

4.60

0.63

มากทีส่ ุด

4.73

0.46

มากทีส่ ุด

4.70

มากทีส่ ุด

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า รับการฝึ ก
สมรรถนะทีม่ ตี ่อโมดูลการฝึกสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียน
แบบเครื่องกล พบว่า ผูเ้ ข้ารับการฝึ กสมรรถนะ มีความ
พึงพอใจคิดเป็ นค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.70 คือ มีความ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2559

พึงพอใจในระดับมากที่สุด ซึ่งหมายความถึง กระบวนการ
เรียนรูแ้ ละสือ่ ต่าง ๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้อง
กั น กั บ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก
สมรรถนะ ทํ า ให้เ กิด ความพึง พอใจต่ อ โมดู ล การฝึ ก
สมรรถนะวิช าชีพ ช่ า งเขีย นแบบเครื่อ งกลนานาชาติ
ต่อไป
6. อภิ ปรายผลการวิ จยั
6.1 ด้ า นพั ฒ นามาตรฐานอาชี พ ช่ า งเขี ย นแบบ
เครื่องกล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์หน้าที่ (Functional
Analysis) เพื่อกําหนดมาตรฐานอาชีพโดยยึดสมรรถนะ
เป็ นหลัก ประกอบด้วย หน่ วยสมรรถนะ (Unit of
Competency) สมรรถนะย่อย (Element of Competency)
เกณฑ์การปฏิบตั งิ าน (Performance Criteria) ขอบเขต
(Range) และร่องรอยหลักฐาน (Evidence) ได้ร ับการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพโดยผูท้ รงคุณวุฒซิ ่งึ
เป็ นผูแ้ ทนจากสถานประกอบการ พบว่า มาตรฐานอาชีพ
ช่างเขียนแบบเครือ่ งกลทีไ่ ด้จากการวิจยั มีความเหมาะสม
สามารถนําไปใช้งานได้ ซึง่ มาตรฐานอาชีพทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนา
ขึน้ นี้จะเป็ นพื้นฐานในการกําหนดและประเมินเพื่อให้ได้
คุณวุฒิวิชาชีพไทย(Thai Vocational Qualifications,
TVQ) ต่อไป ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกลนี้ เป็ นมาตรฐานที่ยงั ไม่แพร่หลายและยอมรับ
กันทัวไป
่ เพราะแต่ ละภาคส่วนไม่เคยมีการตกลงกรอบ
มาตรฐานเป็ นหนึ่ งเดียว ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงต้องใช้วิธีการ
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่ าง ๆ หลายแหล่ง ทัง้ ในและ
ต่ า งประเทศ ส่ ง ผลให้ ข้อ มู ล มี ค วามหลากหลายและ
ซํ้าซ้อน ซึง่ ปจั จัยสําคัญทีท่ ําให้การจัดทํากรอบมาตรฐาน
อาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกลเกิดความสําเร็จขึ้นได้ คือ
การใช้ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิและผู้เชี่ยวชาญทัง้ หลายที่มาจาก
ภาคอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์ในการทํางานจริง มา
เป็ นผู้ร่วมกําหนดและร่วมประชาพิเคราะห์ ซึง่ สอดคล้อง
กับชนะ (2549) [6] แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
เพื่อให้มีศกั ยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติของ
ประเทศต่าง ๆ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ น
ต้น ซึ่งประเทศต่ างๆ เหล่านี้ ได้มีการพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะ(Competency Standard) หรือมาตรฐานอาชีพ
(Occupational Standard) อย่างต่ อเนื่อง ไม่ได้กําหนด
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โดยหน่ วยงานของภาครัฐ แต่พฒ
ั นาโดยผูท้ ่เี กีย่ วข้องกับ
อาชีพหรืออุตสาหกรรมนัน้ ๆ โดยตรง เช่น สมาคมอาชีพ
สมาคมวิชาชีพ สมาคมผู้ค้า สมาคมผู้ผลิต กลุ่มอาชีพ
เป็ นต้น ในกระบวนการพัฒนามาตรฐานอาชีพจะมีผแู้ ทน
จากกลุ่มอาชีพหรืออุตสาหกรรมนัน้ ๆ มาร่วมกันพัฒนา
มาตรฐาน เพื่อให้มคี วามเป็ นปจั จุบนั กับมาตรฐานอาชีพ
มีความน่ าเชื่อถือเพราะเป็ นความต้องการที่แท้จริงของ
เจ้าของอุตสาหกรรมหรือเจ้าของอาชีพนัน้
6.2 ด้านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพช่าง
เขีย นแบบเครื่อ งกลสํ า หรับ อุ ต สาหกรรมการผลิต ใน
ประเทศไทย จะพบว่า ประเด็นปญั หาที่เกิดขึ้นเป็ นเรื่อง
ของช่องว่างระหว่างความต้องการใช้สมรรถนะที่มอี ยู่ใน
ตัวบุ คคลกับแหล่ งความรู้สมรรถนะที่เป็ นสมรรถนะที่
จําเป็ นต่ อการทํางานและการประกอบอาชีพ ว่าความรู้
และทักษะ ตลอดจนเจตคติท่มี อี ยู่ในตัวบุคคลสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานอาชีพ ซึ่งผู้วิจ ัยได้ แสดงขบวนการ
ปรับเปลีย่ นจากหน่วยสมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ให้กลายเป็ น
ชุดโมดูลการฝึ ก ทัง้ นี้โดยคํานึ งถึงการออกแบบเนื้ อหา
แบบฝึ ก หั ด และแบบทดสอบให้ เ หมาะสมกั บ เกณฑ์
ประเมินตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกฤษมันต์
(2553) [7] ประเทศต่าง ๆ ทีม่ กี ารจัดการอาชีวศึกษาและ
:
ฝึ ก อบรมโดยใช้ รู ป แบบฐานสมรรถนะ (CBT
Competency-based Training) นัน้ ได้ม ีการพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝึ ก อ ยู่ บ น ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ ( CBC:
Competency-based Curriculum) ควบคู่กนั ไปด้วย
เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ง ขึ้น และสอดคล้อ งกับ ความต้ อ งการของสถาน
ประกอบกิจการและภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง และ
นํ าไปจัดการฝึ กอบรมและการเรียนการสอนในรูปแบบ
โมดูลการฝึ ก (Modules of Training) ตามมาตรฐาน
สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านนัน่ เอง ถือว่าเป็ น
รู ป แบบการฝึ กทั ก ษะอาชี พ ที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
แพร่หลายในประเทศต่างๆ จากการดําเนินการข้างต้น จะ
เห็นได้ว่า กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียน
แบบเครื่องกลสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จ ั ย นี้ ซึ่ ง เริ่ ม ต้ น จากการวิ เ คราะห์ ห า
มาตรฐานอาชีพซึ่ง ผูว้ จิ ยั ได้แสดงขัน้ ตอนต่าง ๆ ไว้แล้ว
โดยการหามาตรฐานอาชีพจะทําให้ได้สมรรถนะด้านต่างๆ
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ที่จําเป็ นต่อการประกอบอาชีพนัน้ และเมื่อได้สมรรถนะ
เหล่านี้จงึ นําสมรรถนะที่ได้มาแปลงเป็ นโมดูลการฝึ กและ
สามารถวัดผลสัมฤทธิ ์ ทีส่ อดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพที่
พึงประสงค์ ด้วยกระบวนการดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วจิ ยั มี
ความเชื่อว่าวิธกี ารดังทีก่ ล่าวมานี้สามารถนําไปปรับใช้กบั
มาตรฐานอาชีพหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ทีต่ ้องการพัฒนา
กําลังคนให้ม ีศ ักยภาพสูงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติต่อไป
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและการพัฒนาจาก
มาตรฐานอาชีพไปสู่โมดูลการฝึ กสมรรถนะวิชาชีพนัน้
ปจั จัยสําคัญประการหนึ่งคือ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ทํา
หน้ า ที่ ป รับ เปลี่ ย นสมรรถนะไปสู่ เ นื้ อ หาการเรี ย นรู้
จําเป็ นต้องมีความรู้ ประสบการณ์ในอาชีพ อีกทัง้ ต้องมี
ความรู้ในการออกแบบวิธีการเรียนรู้ของบุ คคลที่เป็ น
เป้าหมายจึงจะทําให้ประสบความสําเร็จในการดําเนินการ
ดังกล่าว
7.2 ชุดโมดูลการฝึ กสมรรถนะวิชาชีพช่างเขียนแบบ
เครื่องกลที่ผู้วิจยั พัฒนาขึ้น สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนัน้ ครูฝึกต้องมีความรู้ ความสามารถทัง้ ใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิเกีย่ วกับสมรรถนะวิชาชีพช่าง
เขียนแบบเครื่องกลเป็ นอย่ างดี ทําให้ผู้เข้ารับการฝึ ก
สมรรถนะเกิดการเรียนรูแ้ ละได้เห็นขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
จริงจากครูฝึ กอันเป็ นประสบการณ์ ตรงก่ อนการลงมือ
ปฏิบ ัติจริงด้ว ยตนเอง อัน จะส่ งผลให้ผู้ เข้า รับการฝึ ก
สมรรถนะเกิดผลสัมฤทธิใ์ นการฝึ กอย่ างสูงสุด และ
สามารถนํ าความรู้และทักษะในการปฏิบ ตั ิงานที่ได้ไป
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
7.3 การนํ ามาตรฐานอาชีพช่างเขียนแบบเครื่องกล
มาใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนากําลังคน จะช่วย
ทําให้บุคลากรในสาขาอาชีพนี้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพเพื่อให้รถู้ งึ ระดับฝี มอื
ของตนเอง อันจะก่ อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่ าง
ต่อเนื่อง อันจะส่งผลดีในระยะยาวในแง่ของการพัฒนา
กําลังคนในองค์กรได้อย่างยังยื
่ น
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