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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความสามารถในจดัการการเรียนรู้ของช่างงานหล่อ

เคร่ืองประดบัแลว้นาํความรู้ ทกัษะ และความสามารถของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัท่ีมีความสามารถ 

(ตน้แบบ) มาออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั โดยการประยกุต์

ทฤษฎีการจดัการความรู้ การวิจยัน้ีเร่ิมตน้จาก 1)เกบ็ขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้น

งานหล่อเคร่ืองประดบั 2)ศึกษากระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 

แลว้นาํมาจดัทาํเป็นชุดรูปแบบการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย คู่มือการฝึกอบรม คู่มือผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

คู่มือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ส่ือการสอน และใบงานในการฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัของผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรม 3)หาความสามารถก่อนและหลงัการฝึกอบรมของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัโดยใช้

ทฤษฎีเสน้การเรียนรู้เพื่อหาเสน้การเรียนรู้ 

 ผลท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ี คือ การพฒันาองคค์วามรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั โดยแบ่ง

เส้นการเรียนรู้ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และผลการเรียนรู้ภาคปฏิบติัของช่าง

งานหล่อเคร่ืองประดบั ซ่ึงสามารถหาสมการการเรียนรู้ภาคทฤษฎีของช่างหล่อเคร่ืองประดบั คือ Y 

= 16.22 Ln(x)+ 41.93 และจาํนวนคร้ังท่ีตอ้งทาํการอบรมของภาคทฤษฎี เพื่อให้ช่างหล่อ

เคร่ืองประดบัผา่นเกณฑท่ี์บริษทักาํหนดเท่ากบั 20  คร้ัง และไดส้มการการเรียนรู้ภาคปฏิบติัของช่าง

หล่อเคร่ืองประดบั คือ Y = 4.745 Ln(x)+ 20.99  และจาํนวนคร้ังท่ีตอ้งทาํการอบรมของภาคปฏิบติั 

เพื่อใหช่้างหล่อเคร่ืองประดบัผา่นเกณฑท่ี์บริษทักาํหนดเท่ากบั 12  คร้ัง 

 จากงานวิจยัพบว่า ชุดรูปแบบการเรียนรู้มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑดี์ ทาํใหผู้เ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถเพิ่มข้ึนทั้งดา้นทฤษฎี และปฏิบติั 
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 This research studied learning management ability of skillful jewelry workers in order 

to leverage their knowledge and skill which could help design the improved learning pattern for 

them. The study was conducted by 1) collecting data of jewelry making tools, 2) studying jewelry 

casting and quality assurance process, then constructing learning set including training manual, 

handbook for instructor, handbook for trainee, learning materials, and worksheets for both 

theoretical and practical trainings, 3) evaluating trainees’ ability before and after joining the 

training course by using learning curve. The result was categorized into 2 groups; theoretical result 

and practical results. It was found that the equation of theoretical learning was Y=16.22 

ln(x)=41.93. Jewelry workers had to attend 20 trainings to get qualified. The equation of practical 

learning was Y=4.745 ln(x)= 20.99 and the workers had to attend 12 trainings to get qualified. It 

can be concluded that the learning set is effective and it can improve both theoretical and practical 

skills of trainees.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยความกรุณาในการใหค้วามช่วยเหลืออยา่งดี

ยิ่งของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิติพงศ ์โสภณพงศพ์ิพฒัน์ และผูช่้วย

ศาสตราจารย ์วนัชยั  ลีลากวีวงคท่ี์กรุณาให้แนวคิดคาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อ

งานวิจยัมาโดยตลอดรวมถึงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านซ่ึงประกอบดว้ยผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.ธีรศกัด์ิ หุดาการและ รองศาสตราจารย ์ดร.วลยัลกัษณ์ อตัธีวงศ ์ท่ีช่วยให้คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็น 

ในการทาํวิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณทีมงานและเพื่อนทุกคนสาํหรับความช่วยเหลือและ

ให้กาํลงัใจดว้ยดีเสมอมารวมถึงโรงงานตวัอย่าง อนัได้แก่ผูจ้ดัการโรงงานผูจ้ดัการแผนกหล่อ

เคร่ืองประดบัผูจ้ดัการฝ่ายซ่อมบาํรุงตลอดจนช่างหล่อเคร่ืองประดบัทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามสะดวก

ดา้นขอ้มูลต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง การให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการดาํเนินการ

วิจยัมาโดยตลอด  รวมถึงพนกังานจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งของโรงงานตวัอยา่งทุกท่านท่ีได้

เอ้ือเฟ้ือใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในทุกๆดา้นในการทาํวิจยั 


