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การนําเสนอรูปแบบการจัดการเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ สาขาแม่ พมิ พ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จาก
สภาพการจัดการเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ของวิทยาลัยเทคนิคภาคกลาง
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Proposal for Learning Network Management for Mold & Die Department at Samut Songkhram
Technical College based on the Learning Network Management of Central Technical College
under the Office of Vocational Education Commission
นายศรายุทธ ทองอุทัย 1
Sarayut Thonguthai

บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ของวิทยาลัยเทคนิคภาคกลาง
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนําเสนอรู ปแบบการจัดการเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะฝี มือผู้เรี ยน
สาขาแม่พิมพ์ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมัน่ .94 กลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง รวม 36 คน ผลการศึกษาสภาพเครื อข่ายฯ พบว่า รู ปแบบเครื อข่าย 3 ลําดับแรกประกอบด้ วย
รู ปแบบความร่ วมมือในการพัฒนากําลังคน รู ปแบบระบบร่ วมกันผลิต รู ปแบบใช้ วิทยากรจากภาคเอกชน (Specialist)
แนวทางการนํารู ปแบบการเรี ยนระบบเครื อข่ายสาขาแม่พิมพ์ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้ แก่ การส่งเสริ ม
ศักยภาพผู้เรี ยน การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร การสื่อสารส่งเสริ มพหุปัญญา และการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน นักศึกษาแบบรอบด้ าน โดยการสร้ างเครื อข่ายและวิทยาลัยร่ วมพัฒนาระบบการศึกษาเครื อข่าย
รู ปแบบโรงงาน – โรงเรี ยน
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ABSTRACT
This research was aimed to 1) study the condition learning network management for Mold & Die
Department at Central Technical College under the Office of Vocational Education Commission and 2)
propose guideline for learning network appropriate to Mold & Die Department at Samut Songkhram
Technical College. Research instrument was a questionnaire with the reliability of .94. 36 samples were
purposively selected. It was found from the study that the first three patterns of cooperative network
consisted of manpower development cooperation, production systems integration, and guest specialists
from private sector. Guidelines for the learning network for Mold & Die Department at Samut Songkhram
1
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Technical College are learners’ potential development, the use of information technology and
communications, communication to promote multiple intelligences, student caring systems which could be
accomplished by creating a college network for developing factory – school educational cooperation
model.
Key Word: Mold & Die, Model network, Samut Songkhram Technical College.
e-mail: sarayut15@yahoo.com

คํานํา

มูลค่า(ล้านบาท)

อุต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ มี ค วามสํ า คัญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ อุต สาหกรรมการขึ น้ รู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ลหะ พลาสติ ก และ
ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ของอุตสาหกรรมหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมของเด็กเล่น หรื อแม้ แต่อุตสาหกรรมขนาดย่อมด้ านอื่น ๆ ล้ วนแล้ วแต่พึ่งพาแม่พิมพ์ ในการผลิตทัง้ สิน้
เนื่องจากแม่พิมพ์เป็ นเครื่ องมือในการผลิตสินค้ าที่มีรูปร่ างเหมือน ๆ กันได้ ครัง้ ละเป็ นจํานวนมาก สามารถผลิตสินค้ าที่
มีมาตรฐานเดียวกันได้ อย่างรวดเร็ ว ดําริ สุโขธนัง (2549) ได้ กล่าวว่า แม่พิมพ์ ที่มีคุณภาพและมีความเที่ยงตรงสูงจะ
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และชิ ้นส่วน การลดต้ นทุนในการผลิต และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ดังนัน้
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์จงึ เป็ นหนึง่ ในอุตสาหกรรมสนับสนุนที่อยู่เบื ้องหลังความสําเร็ จของอุตสาหกรรมต่าง ๆ
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ มีการสร้ างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม
โดยการผลิตชิ ้นส่วนในประเทศเพิ่มขึน้ (โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ , 2549) จากแนวนโยบายดังกล่าว การ
เจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จงึ มีแนวโน้ มสูงขึ ้นตามไปด้ วย ดังภาพที่ 1
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มูลค่านําเข้า(ล้านบาท)
มูลค่าส่งออก(ล้านบาท)
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ปี พ.ศ.
ภาพที่ 1 สถิติการนําเข้ า-ส่งออก แม่พิมพ์ของประเทศไทยตังแต่
้ ปี พ.ศ.2544 -2549
ที่มา : http://www.thaimould.com/Portals/0/Statistics/imp-exp.htm (2550)
จากข้ อมูลมูลค่าการนําเข้ าและส่งออกแม่พิมพ์ของประเทศไทยดังภาพที่ 1 พบว่า มูลค่านําเข้ าสูงกว่ามูลค่า
การส่งออกมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2544 มีมลู ค่าการนําเข้ าทังสิ
้ ้น 22,046 ล้ านบาท และมูลค่าส่งออก 2,036 ล้ านบาท
มีส่วนต่าง 20,010 ล้ านบาท ในขณะเดียวกัน ปี พ.ศ. 2549 มีมลู ค่าการนําเข้ า 25,329 ล้ านบาท และมูลค่าส่งออก
5,677 ล้ านบาท มีส่วนต่าง 19,652 ล้ าน (โครงการพัฒนาอุตสาหกรรแม่พิมพ์, 2549) ปั ญหาหลักในการแข่งขันของ
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อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ คือ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องให้ ความสําคัญในเรื่ องคุณภาพ ต้ นทุน การส่งมอบ
ตรงเวลา ซึ่งอุตสาหกรรมแม่พิ มพ์ ของไทยยังทํ าได้ ไม่ดี สาเหตุหลักก็ คื อ การขาดแคลนบุค ลากรทัง้ ในด้ านเทคนิ ค
วิ ศ วกรรมและการจัด การที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ขาดการประยุก ต์ นํ าเทคโนโลยี ช นิ ด ต่าง ๆ มาใช้ อย่ างบูร ณาการและมี
ประสิทธิภาพ และขาดการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2548)
จากที่ ม าและความสํ า คัญ ของนโยบายทางด้ า นการศึ ก ษา และของอุ ต สาหกรรมแม่ พิ ม พ์ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีหน้ าที่หลักในการจัดการศึกษาทางด้ านวิชาชีพให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของสถานประกอบการ (อาทร, 2531) แต่ เ นื่ อ งจากการจั ด การเรี ย นการสอนสาขางานแม่ พิ ม พ์ ข องสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึก ษาเป็ นไปตามหลักสูตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ (ปวช.) พุท ธศักราช 2545 (ปรั บปรุ ง
พุทธศักราช 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 พบว่าผู้สําเร็ จการศึกษาสาขา
งานแม่พิมพ์ ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสมรรถนะไม่ครบถ้ วนตามความต้ องการ
ของสถานประกอบการ และไม่สามารถปฏิ บัติงานจริ งในสถานประกอบการได้ ทันที ซึ่งสถานประกอบการต้ องใช้
ระยะเวลาหนึง่ ให้ การฝึ กอบรมเพิ่มเติมก่อนการปฏิบตั ิงานจริ ง (ศรายุทธและสิทธิชยั , 2550) ดังนัน้ ผู้วิจยั ซึง่ เป็ นอาจารย์
ผู้สอนในแผนกวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามซึ่งเป็ นวิทยาลัยนําร่ องในสาขา
แม่พิมพ์ ในการจัดตังสถาบั
้
นคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ และได้ จัดการเรี ยนการสอนระบบ โรงงาน โรงเรี ยนร่ วมกับสถาน
ประกอบการ จึง มี ค วามตระหนัก ถึง ความสํ าคัญ ในการผลิ ต กํ าลัง คน เพื่ อตอบสนองต่อความต้ องการของสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตแม่พิมพ์ ทังเชิ
้ งปริ มาณ คุณภาพ และให้ ได้ รับคุณวุฒิวิชาชีพ ภายหลังจบการศึกษา
จึงสนใจศึกษารู ปแบบการจัดการเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒนาทักษะฝี มือ ผู้เรี ยนสาขาแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิ ค
สมุทรสงคราม เพื่ อแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนช่างแม่พิมพ์ และพัฒนาให้ มีมาตรฐานตามสมรรถนะตรงตามความ
ต้ องการของสถานประกอบการด้ านแม่พิมพ์ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ของวิทยาลัยเทคนิคภาคกลาง สังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
2. เพื่ อนํ าเสนอรู ปแบบการจัด การเครื อข่ายการเรี ย นรู้ เพื่ อพัฒนาทักษะฝี มื อผู้เรี ยนสาขาแม่พิม พ์ ของ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยนีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงสํารวจสถาบัน กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ครู ผ้ ูสอนที่เกี่ยวข้ องกับสาขาแม่พิมพ์และ
ผู้บริ หารวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ มาจากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตาม
ตาราง Krejcie & Morgan (Krejcie &Morgan อ้ างใน บุญชม ศรี สะอาด, 2545, หน้ า 43) และทําการสุ่มอย่างง่าย ได้
กลุม่ ตัวอย่าง เป็ นครู ผ้ สู อน 33 คน และผู้บริ หาร 3 คน รวมทังหมด
้
36 คน
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ขัน้ ตอนการวิ จัย แบ่ง เป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 การศึก ษาสภาพการจัด การเครื อข่ ายการเรี ย นรู้ ของ
วิทยาลัยเทคนิคกลุม่ ภาคกลาง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เครื่ องมือได้ แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ค่าความเชื่อมัน่ รวมทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.94 เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มครู ผ้ ูสอนและผู้บริ หารจํานวน 36 คน และขันที
้ ่2
จัด ทํ า ร่ า งรู ป แบบการจัด การเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาทัก ษะฝี มื อ ผู้ เ รี ย นสาขาแม่ พิ ม พ์ วิ ท ยาลัย เทคนิ ค
สมุทรสงคราม (Institute Survey Research) โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจํานวน
15 ท่าน และวิเคราะห์ผลจากระดับคะแนนค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานในแต่ละประเด็น
2

2

ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้ านตําแหน่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้ แก่ หัวหน้ าคณะวิชา
/หัวหน้ าแผนกวิชา/หัวหน้ างาน จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72.22 ด้ านอายุราชการการ พบว่าส่วนใหญ่มีอายุราชการ
อยู่ในช่วง 11-15 ปี จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.77 ด้ านวุฒิการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.88 ด้ านประสบการณ์ในการสอน พบว่า เป็ นครู ผ้ สู อนสอนด้ านแม่พิมพ์ จํานวน 33
คน คิดเป็ นร้ อยละ 91.66 ด้ านสาขาวิชาที่สอน พบว่า สอนประจําแผนกเครื่ องมือกลและซ่อมบํารุ งจํานวน 21 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 58.33
ผลการศึ ก ษาสภาพการจั ด การเครื อข่ า ยการเรี ย นรู้ ของวิ ทยาลั ย เทคนิ คกลุ่ ม ภาคกลาง สั ง กั ดสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลการศึกษาด้ านบริ บท (Context) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากในเรื่ อง วัตถุประสงค์ของ
หลัก สูต รสอดคล้ อ งกับ ปรั ช ญาและจุ ด มุ่ง หมายการศึก ษาของสอศ. หลัก สูต รมี ค วามเป็ นปั จ จุบัน สอดคล้ อ งกับ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชี วศึกษาสาขาวิชามีความชัดเจน
เหมาะสมและความเป็ นมาตรฐานในการนําไปจัดทําหลักสูตรสาขาวิชา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนําสู่การปฏิบตั ิที่เป็ น
รู ปธรรมได้ เมื่อเปิ ดการเรี ยนการสอน หลักสูตรมีความเป็ นเอกลักษณ์ ทางวิชาชีพมีความทันสมัยกับวิทยาการปั จจุบัน
จัดสัดส่วนหน่วยสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยเหมาะสมตามโมดุลอาชีพและแบบมาตรฐานสมรรถนะ ส่วนในเรื่ อง
การจัดเวลาเรี ยนสอดคล้ องและครบถ้ วนตามโครงสร้ างหลักสูตร รายวิชามีความสอดคล้ องกับภาพของชุมชนและโลก
อาชีพในปั จจุบนั รายวิชาสามารถทําให้ บรรลุตามจุดมุง่ หมายหลักสูตร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาด้ านปั จจัยเบือ้ งต้ น (Input Evaluation) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก
ในเรื่ อง ครู ผ้ สู อนมีคณ
ุ วุฒิ และความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชา/รายวิชา ครู ฝึกในสถานประกอบการมีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชา/รายวิชา ครู ผ้ ูสอนทักษะและประสบการณ์ ในการพัฒนาผู้เรี ยนตามเป้าหมายของ
หลักสูตร วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภัณฑ์ ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ มีความทันสมัยและเหมาะสมกับเนื ้อหาสาระของหลักสูตร
หนังสือเรี ยน ตํารา เอกสาร ที่ใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนเพียงพอกับจํานวนผู้เรี ยน สถานศึกษามีแหล่งการเรี ยนรู้ ที่
หลากหลาย สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนอย่างเพียงพอ ส่วนในเรื่ องสื่อ
เทคโนโลยี และอุปกรณ์ เอือ้ ต่อการจัดการเรี ยนรู้ สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของ
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ผู้เรี ยน สถานศึกษามีงบประมาณสนับสนุนจัดซื ้อวัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และการซ่อมบํารุ ง และจัดทําสื่อการ
เรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาด้ านกระบวนการ (Process Evaluation) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ
มากในเรื่ อง การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ฐานสมรรถนะ การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญใช้ วิธีการ
ที่หลากหลาย เช่น การสอนเป็ นทีมแบบบูรณาการ และ Project-based เป็ นต้ น การจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบทวิ
ภาคี รวมทัง้ จัด ทํ าแผนการฝึ กอาชี พตรงกับสาขาวิช าที่ เ รี ย น จัด ให้ มี การประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พนัก ศึก ษา เมื่ อ
ลงทะเบี ยนครบตามโครงสร้ างหลักสูตร การบริ หารจัดการหลักสูตรให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ผ้ ูเรี ยนอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง สนับสนุนให้ ครู ผ้ ูสอนไปศึกษาดูงาน ฝึ กปฏิบัติ อบรมในสถานประกอบการ สถานศึกษาจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกด้ านสื่อการเรี ยนรู้ และเครื่ องมือต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัด
สภาพแวดล้ อมและแหล่งการเรี ยนรู้ ให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานในการนํา
หลักสูตรไปใช้ อย่างเป็ นระบบ ส่วนในเรื่ องการจัดให้ มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง ตาม
มาตรฐานรายวิชา สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริ มการใช้ หลักสูตร เช่น พัฒนาครู ผ้ ูสอน และจัดระบบนิเทศ เป็ นต้ น และ
ชุมชนมีสว่ นร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาด้ านผลผลิต (Product Evaluation) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากใน
เรื่ อง ผู้เรี ยนมีมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) และสถานศึกษามีสาขาวิชาตรงกับความต้ องการ ส่วนด้ านผู้เรี ยนมีมาตรฐาน
วิชาการ (V-NET) ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ผู้เรี ยนดําเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล มีภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี
รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ครู ผ้ ูสอน สาขาวิชาแม่พิมพ์ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่สู่การพัฒนาต่อยอดการพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนมีความสามารถในการคิด และการสร้ างปั ญญา คุณภาพผู้จบการศึกษามีความรู้ ทักษะ
และคุณธรรมจริ ยธรรมผ่านเกณฑ์การประเมินการเรี ยนตามหลักสูตร ผู้เรี ยนมีทกั ษะการประกอบอาชีพในสังคมปั จจุบนั
และสถานประกอบการได้ ผ้ สู ําเร็ จการศึกษาสายอาชีพตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงาน สู่ประชาคมอาเซียน มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการศึกษาด้ านรู ปแบบการเรี ยนการสอนระบบเครื อข่ าย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ฃรู ปแบบความ
ร่ วมมือในการพัฒนากําลังคน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พบในปั จจุบันเป็ นลําดับแรก รองลงมา
คือ รู ปแบบระบบร่ วมกันผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 รู ปแบบใช้ วิทยากรจากภาคเอกชน (Specialist) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
รู ปแบบความร่ วมมือทางอื่น ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ เป็ นต้ น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
รู ปแบบให้ เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตและนักศึกษา (Scholarship) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รู ปแบบจัดหลักสูตร
พิเศษนอกสถาบันการศึกษา/การบริ การวิชาการ (Extension Service) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 รู ปแบบความร่ วมมือกัน
พัฒนาอาจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 รู ปแบบให้ เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D
Sponsor) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 รู ปแบบดูงาน (Industrial Study) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รู ปแบบการฝึ กอบรมเตรี ยมคน
เข้ าทํางาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รู ปแบบการฝึ กอบรมเพื่อยกระดับฝี มือแรงงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 การจัดหลักสูตร
พิ เ ศษในสถาบัน การศึก ษา (Special Program) ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.27 และรู ปแบบให้ เครื่ องมื อกล และอุปกรณ์
(Machine & Equipment Donation) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 เป็ นสําดับสุดท้ าย
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ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้ านรู ปแบบการเรี ยนการสอนระบบเครื อข่าย
รู ปแบบการเรี ยนการสอนระบบเครื อข่ าย
Mean
S.D.
Level
1. รู ปแบบความร่ วมมือในการพัฒนากําลังคน
4.66
.540 มากที่สดุ
2. รู ปแบบให้ เงินทุนสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา (R&D Sponsor)
3.44
.876 ปานกลาง
3. รู ปแบบให้ เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นกั เรี ยน (Scholarship)
3.66
.932
มาก
4. รู ปแบบให้ เครื่ องมือกล และอุปกรณ์ (Machine & Equipment
3.08
.874 ปานกลาง
Donation)
5. การจัดหลักสูตรพิเศษในสถาบันการศึกษา (Special Program)
3.22
.897 ปานกลาง
6. รู ปแบบจัดหลักสูตรพิเศษนอกสถาบันการศึกษา/การบริ การ
3.47
.903 ปานกลาง
วิชาการ (Extension Service)
7. รู ปแบบดูงาน (Industrial Study)
3.44
.932 ปานกลาง
8. รู ปแบบฝึ กงานในสถานประกอบการ (On the Job Training)
3.72
.881
มาก
9. รู ปแบบใช้ วิทยากรจากภาคเอกชน (Specialist)
3.86
.899
มาก
10. รู ปแบบความร่ วมมือทางอื่น ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา
3.72
.974
มาก
ทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ เป็ นต้ น
11. รู ปแบบระบบร่ วมกันผลิต
4.61
.978 มากที่สดุ
12. รู ปแบบความร่ วมมือกันพัฒนาอาจารย์ในอาชีวศึกษา
3.47
.934 ปานกลาง
13. รู ปแบบการฝึ กอบรมเตรี ยมคนเข้ าทํางาน
3.41
.923 ปานกลาง
14. รู ปแบบการฝึ กอบรมเพื่อยกระดับฝี มือแรงงาน
3.27
.983 ปานกลาง

ลําดับ
1
9
6
14
13
7
9
4
3
4
2
7
11
12

ผลการศึกษารู ปแบบการเรี ยนระบบเครื อข่ าย สาขาแม่ พมิ พ์ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
จากการใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และวิเคราะห์ ผลจากระดับคะแนน
ค่าเฉลี่ย และค่ามัธยฐานในแต่ละประเด็นพบว่ารู ปแบบการเรี ยนระบบเครื อข่าย สาขาแม่พิมพ์ ของวิทยาลัยเทคนิ ค
สมุทรสงครามที่เหมาะสม ได้ แก่ การส่งเสริ มศักยภาพผู้เรี ยน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริ มสร้ าง
สมรรถนะการเรี ยนรู้ การใช้ ICT ในการส่งเสริ มทักษะด้ านข้ อมูลข่าวสารและการเรี ยนรู้ ผ่าน การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารส่งเสริ มพหุปัญญา และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ย น นักศึกษาแบบรอบด้ าน โดยการสร้ าง
เครื อข่ายและวิทยาลัยร่ วมกันพัฒนาเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาเครื อข่ายรู ปแบบโรงงาน – โรงเรี ยนสู่มาตรฐานสากล
เป็ นการสร้ างความร่ วมมือกับองค์กรภายนอกและเครื อข่าย ให้ ร่วมกันขับเคลื่อนมุ่งไปสู่ความสําเร็ จในการพัฒนาระบบ
การศึกษาเครื อข่ายสู่มาตรฐานสากล โครงการที่ทําและประสบความสําเร็ จได้ แก่ โครงการความร่ วมมือ Mold & Die
Super Model กับบริ ษัท เวสเทอร์ น โมลด์ จํากัด ปั จจุบนั ได้ ขยายโครงการความร่ วมมือเพิ่มร่ วมกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย อีกหลายบริ ษัทอาทิเช่น บริ ษัทเดนโซ่ จํากัด บริ ษัทเอ แอล เค พรี ซิชนั่ เวิอร์ ก จํากัด เป็ นต้ น
2

2
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การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผู้บริ หาร หัวหน้ าแผนกช่างกลโรงงาน ช่างแม่พิมพ์สงั กัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เขตภาคกลาง และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้ านแม่พิมพ์ที่กรุ ณาให้ ข้อมูลในการจัดทําวิจยั นี ้
ขอขอบคุณคุณธนพล พันธ์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้จดั การโรงงาน บริ ษัทเวสเทอร์ น โมลด์ จํากัด ที่กรุ ณาร่ วมมือใน
การรับนักเรี ยนกลุม่ ทดลองเข้ าไปร่ วมทดลองในบริ ษัท
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