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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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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบนัพบว่าอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วแลว้

เป็นอุตสาหกรรมส่งออกท่ีทาํรายไดเ้ขา้ประเทศเป็นจาํนวนมาก  จะเห็นไดจ้ากมูลค่าการส่งออกอญัมณี

และเคร่ืองประดบัของประเทศไทยปี  พ.ศ.  2553 เป็นจาํนวนเงิน  366,818.3 ลา้นบาท  ซ่ึงจากการ

สาํรวจพบวา่การส่งออกลว้นเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดการจา้งงานจาํนวนมาก เน่ืองจากว่าเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งใชฝี้มือ  ทกัษะความชาํนาญ  และความประณีตละเอียดอ่อนของช่าง  ซ่ึงเคร่ืองจกัร

ไม่สามารถทดแทนฝีมือและทกัษะของช่างได ้อุตสาหกรรมน้ีจึงไดก่้อให้เกิดการสร้างงาน ไม่ว่า

จะเป็นระดบัครัวเรือนจนถึงระดบัโรงงานขนาดใหญ่  กระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ  ซ่ึงเป็น

การกระจายรายไดสู่้ชนบทไดอ้ยา่งดีอีกดว้ย  อยา่งไรกต็ามอุตสาหกรรมน้ียงัเช่ือมโยงไปถึงธุรกิจอ่ืนๆ  

เช่น ธุรกิจการผลิตเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ธุรกิจการออกแบบเคร่ืองประดบั ธุรกิจการผลิตวสัดุ

ประกอบการทาํเคร่ืองประดับ  ธุรกิจการผลิตกล่องบรรจุภณัฑ์อญัมณีและเคร่ืองประดบั  และ 

ยงัช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  เป็นตน้ 

 จากขอ้มูลปริมาณการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกนัยายน พบวา่

มีปริมาณการผลิต 87,569 ช้ิน โดยในจาํนวนช้ินงานทั้งหมดน้ีจะมีช้ินงานท่ีเสียและช้ินงานท่ีตอ้งนาํ

กลบัไปซ่อม 39,702 ช้ิน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 45.34  ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ดงัตารางท่ี 1 และ

จากรายงานปริมาณช้ินงานท่ีเสียและช้ินงานท่ีตอ้งนาํกลบัไปซ่อม  

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณของช้ินงานเสียและซ่อมเทียบกบัปริมาณผลผลิตทั้งหมด 
 

เดือน ปริมาณท่ีผลิตทั้งหมด 

(ช้ิน) 

จาํนวนช้ินงานท่ีตอ้งซ่อม

หรือหล่อใหม่ (ช้ิน) 

เปอร์เซ็นต ์

มิถุนายน 2554 14160 5345 37.75  

กรกฎาคม 2554 21818 9543 43.74  

สิงหาคม 2554 25222 12347 48.95  

กนัยายน 2554 26369 12467 47.28  

รวม 87569 39702 45.34  
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ตารางท่ี 2  อนัดบัชนิดของขอ้บกพร่องท่ีพบมากในช่วงเดือนมิถุนายน-กนัยายน 2554 
 

ประเภท 
ขอ้บก 

พร่อง 

มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54 รวม รวมตาม

ประเภท

(จาํนวน

ช้ิน) 

% จาํนวน

(ช้ิน) 

จาํนวน

(ช้ิน) 

จาํนวน

(ช้ิน) 

จาํนวน

(ช้ิน) 

จาํนวน

(ช้ิน) 

งานหล่อ 

ตามด 1456 2324 3317 3694 10791 

26699 67.25 

ตวัเรือนผ ุ 1167 1780 2522 2889 8358 

ผืน่ 884 1472 2237 2073 6666 

ตวัเรือน

เป็นคล่ืน 
78 313 316 177 884 

งานแต่ง 

รอย

กระดาษ

ทราย 

48 242 141 84 515 515 1.3 

งานฝัง ตอกตรา 126 518 401 482 1527 1527 3.85 

งานขดั 

ขดั 

ไม่เกล้ียง 
1112 2037 2577 2311 8037 

10961 27.6 
ตวัเรือน

เป็นรอย 
439 715 783 685 2622 

อ่ืนๆ 35 142 53 72 302 

รวม 5345 9543 12347 12467 39702 39702 100 
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ภาพท่ี 1 แผนภูมิพาเรโตแสดงขอ้บกพร่องต่างๆท่ีพบในแต่ละประเภทงานช่วงเดือนมิถุนายน – 

กนัยายน 2554 

 

 จากตารางท่ี 2 และภาพท่ี 1 จะพบว่าเกิดจากจุดบกพร่องหลายลกัษณะ  เช่น ตามด ผื่น 

ตวัเรือนผ ุตวัเรือนเป็นคล่ืน รอยกระดาษทราย เป็นตน้  ซ่ึงช้ินงานเสียและช้ินงานท่ีนาํกลบัมาซ่อม

ส่วนใหญ่เหล่าน้ีเกิดจากขอ้บกพร่องจากงานหล่อเคร่ืองประดบัทั้งส้ิน  ท่ีขาดทกัษะและความชาํนาญ

ในงานหล่อเคร่ืองประดบั 

 ผูท้าํการวิจยัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงทาํการสาํรวจความเห็นของ

ผูป้ระกอบการพบว่าส่ิงหน่ึงท่ีอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับ ควรไดรั้บการพฒันาก็คือ  

การยกระดบัใหพ้นกังานช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัมี  ความรู้  ความชาํนาญ ใหมี้ทกัษะในการทาํงาน

เทียบเท่ากบัผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอญัมณีและเคร่ืองประดบัว่ามีประสบการณ์ในการทาํงานและฝีมือ 

ท่ีดีในการปฏิบติังาน โดยวดัผลจากคุณภาพของช้ินงานเป็นลาํดบัแรก  และองคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่น  

ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนอ้ยสุด เวลาในการทาํงาน  เป็นตน้  ซ่ึงแนวทางของโครงงานดงักล่าวจะ

ช่วยใหท้ราบรูปแบบการเรียนรู้ อตัราการเรียนรู้ นาํไปสู่การจดัการการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพและยกระดบั

ความสามารถของช่างทาํเคร่ืองประดบั  
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2.  กรอบแนวความคดิ 

 

              ตัวแปรอสิระ                        กระบวนการวจัิย                                     ตัวแปรตาม   

 

                                                                 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวความคิดของงานวจิยั 

 

3. วตัถุประสงค์การวจัิย 

3.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัของช่างงานหล่อ

เคร่ืองประดบัโดยใชแ้บบทดสอบ 

3.2 เพื่อออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัโดยการ

อบรม ฝึกทกัษะและจดัทาํคู่มือ 

3.3 เพื่อหาความสามารถก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ของช่างงานหล่อ

เคร่ืองประดบั 

3.4 เพื่อหาเสน้การเรียนรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั 

 

4. ขอบเขตการวจัิย 

 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ ผูจ้ดัทาํไดก้าํหนดใหมี้ขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

4.1 ศึกษาความรู้ ทกัษะ และความสามารถช่างงานหล่อเคร่ืองประดับของโรงงาน

ตวัอยา่งA จาํกดั เฉพาะแผนกช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั 

 

- ความรู้ ทกัษะ และ

ความสามารถของช่าง

งานหล่อเคร่ืองประดบั 

- แผนการฝึกอบรมช่าง

ทาํเคร่ืองประดบัของ

โรงงานตวัอยา่ง 

- หลกัการและทฤษฎี

การศึกษาและวิเคราะห์

ปัญหา 

- หลกัการ และทฤษฎีของ

การจดัการความรู้ 

- หลกัการและทฤษฎีการ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

- ปัญหาและสาเหตุ

ผลกระทบต่อความรู้ 

ทกัษะ และความสามารถ

ของช่างงานหล่อ

เคร่ืองประดบั 

- คู่มือการฝึกอบรม 

- รูปแบบการเรียนรู้และ

ไดจ้าํนวนคร้ังการ

ฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 
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4.2 จดัสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั 

4.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั 

  4.3.1 รูปแบบการฝึกอบรมของงานวิจยั  วทิยานิพนธ์  และโรงงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  4.3.2 เคร่ืองมือทางสถิติ เช่น ผงักา้งปลา ผงัเรดาร์ และแผนภูมิแท่ง 

 4.4  ตวัแปรท่ีจะศึกษา 

  4.4.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ส่ือชุดรูปแบบการเรียนรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั 

  4.4.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

4.4.2.1 ประสิทธิภาพของชุดรูปแบบการเรียนรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั 

4.4.2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนชุดรูปแบบการเรียนรู้ของช่างงาน

หล่อเคร่ืองประดบั  

 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

5.1 ได้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีช่วยยกระดบัมาตรฐานช่างงานหล่อเคร่ืองประดับ เพื่อ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของตลาด 

5.2 ไดแ้นวทางในการประยุกต์รูปแบบการเรียนรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดับ

สาํหรับ อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

5.3 สามารถนาํรูปแบบการเรียนรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนมาใชก้บัอุตสาหกรรมอญัมณีท่ีอยู่ใน

เครือข่ายเดียวกนัได ้

 

6. นิยามคาํศัพท์ 

 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ส่ิงที่สะสมจากการศึกษาเล่าเรียนการคน้ควา้หรือ

ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ ความเขา้ใจ หรือ สารสนเทศท่ีไดรั้บมา

จากประสบการณ์ ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบติัองคว์ิชาในแต่ละสาขา  

 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในตวัผูเ้รียนซ่ึงมี

สาเหตุมาจากส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีแตกต่างออกไปตามสถานการณ์ นั้น

กระบวนการดงักล่าวคลุมการแกปั้ญหาและการแกเ้หตุผล  

 เสน้การเรียนรู้ (Learning Curve) หมายถึง เส้นแนวโนม้ของการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบติังานของพนกังาน การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือ ทาํงานเดิม ซํ้ าๆ หรือเกิดจากการทาํงานปริมาณ

มากๆ และเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยวิธีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการปฏิบติั  
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 การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง กระบวนการท่ีดาํเนิน

ร่วมกนัโดยผูป้ฏิบติังานในองคก์รหรือหน่วยงานย่อยขององคก์ร เพื่อสร้างและใชค้วามรู้ในการ

ทาํงานใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิข้ึนกวา่เดิม โดยมีเป้าหมายพฒันางานและคน (นพ.วิจารณ์ พานิช)  
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บทที ่2 

ทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในการศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั สําหรับ

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั กรณีศึกษา โรงงานเคร่ืองประดบั นอกจากจะตอ้งมีการเก็บ

ขอ้มูลของสถานภาพ และความสามารถของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัโรงงานตวัอยา่ง โดยศึกษา

การเรียนรู้, วดัอตัราการเรียนรู้ โดยเก็บขอ้มูลจริงจากช่างงานหล่อเคร่ืองประดับของโรงงาน

ตวัอยา่ง ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม หรือแบบประเมินความสามารถตามระดบัความเช่ือมัน่ 

ตามหลกัการจดัการเรียนรู้ แลว้ตอ้งศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองประกอบดว้ย เพื่อ

ใชส้ร้างแบบประเมิน วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ และสร้างรูปแบบการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมซ่ึง

มีดงัน้ี 

1. ทฤษฏีการจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

2. ทฤษฏีของเส้นการเรียนรู้งาน (Learning Curve) 

3. กระบวนการผลิตเคร่ืองประดบั 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

 1.1 นิยามและคาํจํากดัความของความรู้ 

  ความรู้  คือ  ส่ิงที่สะสมจากการศึกษาเล่าเรียนการคน้ควา้หรือประสบการณ์  

รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ  ความเขา้ใจ  หรือ  สารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์  

ส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้ิน ไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบติัองคว์ิชาในแต่ละสาขา (ราชบณัฑิตยสถาน, 

2542) 

  ความรู้  คือ  สารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการคิดเปรียบเทียบ  เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืน  

จนเกิดเป็นความเขา้ใจและนาํไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่

จาํกดัช่วงเวลา และ ฮิดิโอ ยามาซากิ (Hideo Yamazaki) ไดใ้ห้คาํจาํกัดความของความรู้ในรูป

ของปิรามิดแสดงลาํดบัขั้นของความรู้ 4 ขั้นตอนคือ  

1. ขอ้มูล (Data)  

2. สารสนเทศ (Information) 
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3. ความรู้(Knowledge)  

4. ปัญญา (Wisdom)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงแผนผงัปิรามิดลาํดบัขั้นของความรู้ 

 

  ไมเคิลโพลานย ิ(Michael Polanyi)และอิคุจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka)ไดแ้ยก

ความรู้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)เป็นความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัของแต่ละบุคคล เกิด

จากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีส่ือสารหรือถ่ายทอดด้วย    

ลายลกัษณ์อกัษรไดย้าก แต่สามารถแบ่งปันกนัได ้

2. ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้เปิดเผย สามารถรวบรวม 

ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนงัสือ เอกสารไอซีที (ICT)ฯลฯ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดง่้าย

ความรู้ในองค์กรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ80 จะเป็นความรู้ประเภทฝังลึกส่วนอีกร้อยละ 20 

เป็นความรู้ประเภทชดัแจง้ ซ่ึงเปรียบเหมือนภูเขานํ้ าแขง็ท่ีโผล่พน้นํ้ ามาใหเ้ห็นเพียง ประมาณ 20 % 

ของทั้งหมดจากส่วนท่ีอยูใ่ตพ้ื้นนํ้าท่ีมองไม่เห็นอีก 80 %  

  หากเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน  จะเห็นว่ามีครูเป็นจาํนวน

มากท่ีมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีดีมีคุณภาพท่ีนาํไปใชจ้ริงและเห็นผลมาแลว้กบันกัเรียน

ความรู้ 

(Knowledge) 

สารสนเทศ 

(Information) 

ขอ้มูล 

(Data) 

ปัญญา

(Wisdom) 
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รุ่นต่างๆ แต่ก็เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวัครูคนนั้นไม่ไดมี้การนาํมาเผยแพร่  ตรวจสอบ วิพากษว์ิจารณ์ 

เพื่อแบ่งปัน ความรู้ให้ผูอื้่น หรือเพื่อการพฒันาความรู้อย่างเป็นระบบและอย่างจริงจงั  ทาํให ้

ความรู้ฝังลึกเหล่าน้ีถูกละทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย รวมทั้ งความรู้ฝังลึกของผูบ้ริหารบุคลากร

ทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักเรียนชุมชน ภูมิปัญญา ฯลฯ อีกมากมาย ท่ียงัขาดการจดัการให้มี

การแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือทาํใหค้วามรู้งอกงามเพิ่มข้ึน หรือทาํใหค้วามรู้ฝังลึกกลายเป็นความรู้แบบ

ชดัแจง้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงสดัส่วนความรู้ 
  

 1.2 วงจรความรู้ (Knowledge Spiral: SECI Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงแผนผงัของวงจรความรู้ 

Tacit Knowledge ------->Tacit 

 

Tacit Knowledge ------->Explicit Knowledge 

Explicit Knowledge ------->Explicit Knowledge (new) 

Explicit Knowledge ------->Tacit Knowledge  

---------> Socialization 

---------> Externalization 

---------> Combination 

---------> 

 

ความรู้ชัดแจ้ง 

(Explicit Knowledge) 

อธิบายไดแ้ต่ยงัไม่ถูก

นาํไปบนัทึก 

อธิบายไม่ได ้อธิบายไดแ้ต่ไม่

อยากอธิบาย 

ความรู้ฝังลกึ 

(Tacit Knowledge) 



10 

 

  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. โซเชียลไลซ์เซชัน่ (Socialization) เป็นการแบ่งปันและสร้างความรู้ จาก ความรู้

ฝังลึก ไปสู่ ความรู้ฝังลึก โดยแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรงของผูท่ี้ส่ือสารระหวา่งกนั 

2. เอก๊ซ์เทอร์นอลไลซ์เซชัน่ (Externalization)เป็นการสร้างและแบ่งปันความรู้จาก

การแปลง ความรู้ฝังลึก เป็น ความรู้ชดัแจง้ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. คอมบิเนชัน่ (Combination)เป็นการแบ่งปันและสร้างความรู้ จาก ความรู้ชดัแจง้ 

ไปสู่ ความรู้ชดัแจง้ โดยรวบรวมความรู้ประเภท ความรู้ชดัแจง้ ท่ีเรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ประเภท 

ความรู้ชดัแจง้ใหม่ๆ 

4. อินเตอร์เนไลซ์เซชัน่ (Internalization) การแบ่งปันและสร้างความรู้จาก ความรู้

ชดัแจง้ไปสู่ ความรู้ฝังลึก โดยมกัจะเกิดจากการนาํความรู้ท่ีเรียนรู้มาไปปฏิบติัจริง 

  องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของวงจรความรู้ 

  1. คน ถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีสุด 

   เป็นแหล่งความรู้ 

   เป็นผูน้าํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

2. เทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือเพ่ือใหค้นสามารถคน้หา จดัเก็บแลกเปล่ียน นาํความรู้

ไปใชอ้ยา่งง่ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 

3. กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจดัการเพื่อนาํความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้

ผูใ้ช ้เพื่อทาํใหเ้กิดการปรับปรุงและนวตักรรม 

 1.3   แหล่งเกบ็ความรู้ในองค์กร (คลงัความรู้)   มกัจะประกอบไปดว้ย 4 ประเภทดงัน้ี 

   ฐานขอ้มูลความรู้ (Knowledge Base)ซ่ึงมีประมาณ 12 % 

   สมองของพนกังานในองคก์รซ่ึงมีประมาณ 42 % 

   เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (Document Electronic)ซ่ึงมีประมาณ 20 % 

   เอกสารกระดาษ ซ่ึงมีประมาณ 26 % 
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ภาพท่ี 6 แสดงแผนภูมิวงกลมของสดัส่วนแหล่งเกบ็ขอ้มูลความรู้ 

 

 1.4  ทฤษฎโีครงสร้างทางเชาวน์ปัญญา (Structure of Intellect Model) 

  กิลฟอร์ด (Guilford, 1967) ไดอ้ธิบายความสามารถทางสมองมนุษยใ์นรูปแบบจาํลอง

สามมิติ (Three Dimensional Model)ซ่ึงไดแ้ก่ มิติดา้นเน้ือหา (Contents) มิติดา้นปฏิบติัการ 

(Operations) และมิติดา้นผลผลิต (Products) ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

  1.4.1 มิติท่ี 1 ดา้นเน้ือหา (Contents)  หมายถึง ชนิดของวตัถุ หรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีถูก

ใชเ้ป็นส่ือก่อใหเ้กิดความคิด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ชนิดดงัน้ี 

1. เน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ (Figural Content) ไดแ้ก่ วตัถุท่ีเป็นรูปธรรม สามารถ

รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผสัต่างๆ ไม่ใช้แทนส่ิงใดนอกจากแทนตวัมนัเอง เน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ 

ไดแ้ก่ เน้ือหาท่ีรับรู้ดว้ยประสาทตาซ่ึงมีคุณสมบติั เช่น มีขนาด รูปร่าง สี ตาํแหน่ง หรือเน้ือหนัง 

นอกจากน้ียงัรวมถึงส่ิงท่ีไดย้นิหรือรู้สึกไดด้ว้ย 

2. เน้ือหาท่ีเป็นเสียง (Auditory) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีอยูใ่นรูปของเสียงท่ีมีความหมาย 

3. เน้ือหาท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (Symbolic Content)ไดแ้ก่ ตวัอกัษรตวัเลข และ

สญัลกัษณ์ท่ีสร้างข้ึนใชใ้นระบบทัว่ๆ ไป เช่น พยญัชนะหรือระบบจาํนวน 

4. เน้ือหาท่ีเป็นภาษา (Semantic Content) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีอยูใ่นรูปของภาษาท่ีมี

ความหมาย หรือความคิดท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป 

เอกสาร (กระดาษ) 26 % ฐานขอ้มูลความรู้ 12 % 

สมองพนกังาน 42 % เอกสาร (อิเลก็ทรอนิกส์) 20 % 
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5. เน้ือหาท่ีเป็นพฤติกรรม (Behavior Content) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีไม่ใชถ้อ้ยคาํ เป็น

ส่ิงท่ีเก่ียวกับการแสดงออกของมนุษย ์เจตคติ ความตอ้งการรวมถึงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

บางคร้ังจึงเรียกวา่ สติปัญญาทางสงัคม (Social Intelligence) 

  1.4.2 มิติท่ี 2 ดา้นปฏิบติัการ (Operations) หมายถึงกระบวนการคิดต่างๆ ท่ีผูต้อบ

ทาํข้ึนซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถ 5 ชนิด 

1. การรับรู้และการเขา้ใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถทาง สติปัญญา

ของมนุษยใ์นการรับรู้ เขา้ใจ หรือการคน้พบส่ิงใหม่ๆ  

2. การจาํ (Memory) หมายถึง ความสามารถของสติปัญญาของมนุษยใ์นการ

สะสมเร่ืองราว หรือข่าวสารเอาไว ้และสามารถระลึกไดเ้ม่ือเวลาผา่นไป 

3. การคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถในการ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้า และแสดงออกไดห้ลายแบบ หลายวิธีไม่จาํกดัจาํนวน โดยเป็นวิธีการหา

คาํตอบท่ีถูกท่ีสุดจากขอ้มูลท่ีกาํหนดใหไ้ดเ้พียงคาํตอบเดียว 

4. การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถทาง

สมองของบุคคลท่ีจะสรุปขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดและถูกตอ้งท่ีสุดจากขอ้มูลท่ีกาํหนดใหไ้ด ้

5. การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตดัสินว่าส่ิงท่ี

เรารู้ จาํได ้หรือส่ิงท่ีเราสร้างข้ึนมาจากกระบวนการคิดนั้นมีความดี ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม 

หรือมีความพอเพียงหรือไม่อยา่งไร 

  1.4.3 มิติท่ี 3 ดา้นผลผลิต (Products) หมายถึง ความสามารถท่ีเกิดข้ึนจากการ

ผสมผสานมิติด้านเน้ือหา และดา้นปฏิบติัการ เม่ือสมองรับรู้วตัถุภายนอกทาํให้เกิดการคิดใน

รูปแบบต่างๆ ไดผ้ลออกมาต่างๆ กนั 6 ชนิด คือ 

1. หน่วย (Units) หมายถึง ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวั และ แตกต่าง

ไปจากส่ิงอ่ืน 

2. จาํพวก (Classes) หมายถึง กลุ่มของส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีคุณสมบติับางประการ

ร่วมกนั 

3. ความสัมพนัธ์ (Relations) หมายถึง การเช่ือมโยงส่ิง 2 ส่ิงเขา้ดว้ยกนั เช่น 

การเช่ือมสะพาน การเช่ือมลูกโซ่ 

4. ระบบ (System) หมายถึง แบบแผนหรือรูปแบบของการเช่ือมโยงส่วน

ต่างๆ  

5. การแปลงรูป (Transformations) หมายถึง ผลการคิดท่ีคาดหวงั หรือทาํนาย

อะไรบางอยา่งจากขอ้มูลท่ีกาํหนดให ้
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6. การประยกุต ์(Implication) หมายถึง ผลการคิดท่ีคาดหวงั หรือทาํนายอะไร

บางอยา่งจากขอ้มูลท่ีกาํหนดให ้

 1.5 พฒันาการด้านปัญญาของมนุษย์  

  พฒันาการดา้นปัญญาของมนุษย ์แบ่งไดด้งัน้ี 

1.5.1 วยัทารก(Infancy) การแสดงออกทางกลา้มเน้ือ (Reflex) ในช่วง 0-1 เดือน 

หลงั 3 เดือนไปแลว้เขาจะสามารถแสดงอาการตามส่ิงจูงใจ เด็กทารกในวนัน้ี มีความสามารถใน

การจาํท่ีไม่ตอ้งใชก้ารคิดอายุประมาณ 3 เดือน ความจาํจะเก่ียวขอ้งกบัการคิดมากข้ึน อายุ 8 – 10 

เดือน เขาจะจดัประเภท สรุปสารสนเทศ เพื่อลดปริมาณส่ิงท่ีจาํ ในวนัน้ี ทารกจะพฒันาการเกิด

ความเขา้ใจคาํบางคาํ มีความสามารถ 900 คาํ ในเดก็ อาย ุ36 เดือน 

1.5.2 วยัเด็กเลก็ (Early Childhood) เด็กเลก็มีความสามารถดา้นการคิดสัญลกัษณ์ 

คาํ ภาพวาด ความฝัน เร่ิมแสดงความตั้งใจระยะสั้นๆ เร่ิมระบบกระบวนการสารสนเทศ จาํของ

บางอยา่งใหไ้ด ้มีความสามารถทางภาษา เล่าเร่ืองอดีต ปัจจุบนั อนาคต ได ้สร้าง ประโยคปฏิเสธได ้

มีความสามารถ 2000 คาํเด็กเร่ิมจดัความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงของได ้แต่การใหเ้หตุผลเชิงตรรกยงัคง

เป็นแบบรูปธรรม ความสามารถระดับน้ี ได้แก่ การจดัประเภท การผสมผสาน และการทาํเป็น

ระบบส่ิงของมีความสามารถ 50,000 คาํ 

1.5.3 วยัรุ่น (Adolescence) วยัน้ีพฒันาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และคิดนามธรรม 

เด็กวยัน้ีจะเก็บสะสมสารสนเทศไดม้ากกว่าเด็กวยัตํ่ากว่า มีความสามารถในการแกปั้ญหาไดม้ากกว่า 

ใชค้าํท่ียากได ้

1.5.4 วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (Early and Middle Adulthood) การเรียนรู้และการจาํไดมี้

การเปลี่ยนแปลงเล็กนอ้ย โดยมีความสามารถในการจดบนัทึก ลงรหัสสารสนเทศ และเรียก

สารสนเทศเหล่านั้นมาใช ้ทั้งน้ีเพราะวนัน้ีสามารถใชก้ระบวนการสารสนเทศไดดี้กว่า ถา้พิจารณา

สติปัญญาแบบล่ืนไหล (Fluid Intelligence)พบว่าจะคงท่ี แต่สติปัญญาแบบตกผลึก (Crystallized 

Intelligence) จะเพิ่มข้ึนจนอายเุขา้วยั 60 ปี มีความสามารถในการใหเ้หตุผล และแกปั้ญหา 

1.5.5 วยัผูใ้หญ่ตอนปลาย (Late Adulthood) เป็นวยัที่เร่ิมเส่ือมถอยในเร่ือง

ความสามารถของปัญญา การจาํ การคิด การแก้ปัญหา ซ่ึงอาจเป็นเพราะสภาพร่างกาย สายตา 

อวยัวะ ท่ีเส่ือมถอย ในวยัผูใ้หญ่ตอนปลายน้ี จะมีความแตกต่างจากวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ในความเส่ือม

ถอยในเร่ืองการจดัจาํแนกส่ิงของ การตั้งและตรวจสอบสมมุติฐาน การแกปั้ญหา การจบัประเด็น 

ยกเวน้ความคิดสร้างสรรค ์ท่ียงัคงมีอยู ่และเพิ่มข้ึนตามช่วงอาย ุ
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 1.6 สิบวธีิการเรียนรู้เพือ่ปรับเปลีย่น กระบวนทศัน์ในองค์กร 

  การจดัการกับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 จาํเป็นจะตอ้งอาศยั

จิตสาํนึกใหม่ท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลางแบบบูรณาการซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งจดัการกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนโดยรวมมากมาย การสร้างจิต สาํนึกใหม่มิได้แค่สอนให้รู้

ถ่ายทอดความรู้เท่านั้น แต่ตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ หรือการจดัการกบัความรู้ (Knowledge 

Management) เพื่อก่อใหเ้กิด 

จิตสาํนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกนั มีเอกภาพในความหลากหลาย 

จิตสาํนึกแห่งการเป็นมิตรต่อกนั 

จิตสาํนึกแห่งการพึ่งพาอาศยักนั 

จิตสาํนึกแห่งการเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั ไวว้างใจกนั 

จิตสาํนึกในการสร้างพลงัร่วมของหมู่คณะ 

  ศ.นายแพทยว์ิจารณ์ พานิชปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถาบนัส่งเสริมการ

จดัการความรู้เพื่อสังคมเป็นกลัยาณมิตร เพื่อร่วมอุดมการณ์แน่วแน่ของผูเ้ขียนผูห้น่ึงได้นาํเสนอ

แนวคิดท่ีเป็นแก่นเพื่อการปฏิบติัซ่ึงถือเป็นหัวใจหรือจุดคานงดัสาํคญัในการดาํเนินงานจดัการกบั

ความรู้เพื่อนาํไปสู่การเรียนรู้กระบวนทศัน์ในการพฒันาท่ีเน้นคนเป็นศูนยก์ลางแบบบูรณาการท่ี

น่าสนใจอยา่งยิง่และเห็นควรนาํมาถ่ายทอดไวใ้นท่ีน้ี โดยเสนอเป็น "ทศปฏิบติั" หรือการดาํเนินการ 

10 ประการ พอจะสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ีคือ 

  ประการท่ี 1 จะตอ้งปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ารของหน่วยราชการจากวฒันธรรม

อาํนาจเป็นวฒันธรรมความรู้ จากการบริหารงานแบบควบคุม สั่งการ รวบอาํนาจ (Command and 

Control) แบบหวงอาํนาจ เป็นบริหารงานแบบฟ้ืนฟูพลงัอาํนาจ (Empower) ท่ีมีอยูใ่นตวัตนของคน

ในองคก์าร ในลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยกนั 

  ประการท่ี 2 การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) จะตอ้งดาํเนินการใหค้นใน

องคก์ารร่วมกนักาํหนดวิสัยทศัน์ (ปณิธาน) ความมุ่งมัน่ (Purpose) และเป้าหมาย (Goal) ในการ

ทาํงานร่วมกนั โดย ไม่ไดแ้ค่ร่วมกนักาํหนดเท่านั้นแต่ตอ้งร่วมกนัตี ความ ทาํความเขา้ใจซํ้าๆ จนลึก

ลงไปถึงวิธีปฏิบติั พฤติกรรมความเช่ือ และคุณค่า จนเกิดสภาพความเป็นเจา้ของ (Ownership) ใน

วิสยัทศัน์นั้นในสมาชิกทุกคนขององคก์าร ซ่ึงเป็นการนาํไปสู่การสร้างพลงัรวมหมู่สร้างพลงัทวีคูณ 

(Synergy) ในการทาํงาน 

  ประการท่ี 3 การสร้างและใชค้วามรู้ในการทาํงาน เม่ือมีการทาํงานผูป้ฏิบติังานจะมี

ประสบการณ์ ในประสบการณ์มี "ความรู้ในคน" (Tacit Knowledge) อยู่ถา้เอาความรู้จาก
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ประสบการณ์ในผูร่้วมงานมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัจะเกิดการยกระดบัความรู้สาํหรับนาํไปใชใ้นการ

ทาํงานใหมี้ผลสมัฤทธ์ิยิง่ข้ึน 

  ประการท่ี 4 การใชย้ทุธศาสตร์ "เรียนลดั" ในการทาํงานรู้จกัเสาะหาความรู้ท่ีมีอยู่

แลว้ ใชก้ารไดดี้อยู่แลว้มาต่อยอดดัดแปลงใช้งานให้เหมาะสม โดยไม่ทาํให้ตอ้งเสียเวลามุ่งคิด

คน้หาวิธีทาํงานใหม่ๆ ดว้ยตนเอง 

  ประการท่ี 5 การสร้างการเปล่ียนแปลงดว้ยยทุธศาสตร์เชิงบวก คือการเสาะหาตวัอยา่ง 

"วิธีการยอดเยีย่ม" ในการบริหารจดัการเนน้คนเป็นศูนยก์ลางใหพ้บแลว้นาํมายกยอ่งและจดักระบวน 

การ "แบ่งปันความรู้" เพื่อขยายผลไปหน่วยงานอ่ืนๆภายในองคก์าร ยทุธศาสตร์น้ีไม่มุ่งเนน้เสาะหา

ปัญหา ไม่เนน้การแกปั้ญหาแต่มุ่งเสาะหาความสาํเร็จ เนน้การขยายผลสาํเร็จ และยกระดบัผลสาํเร็จ

ซ่ึงยิง่สร้างเจตคติเชิงบวก วิธีคิดเชิงบวก 

  ประการท่ี 6 การจดัพ้ืนท่ีหรือเวที สาํหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งอยา่งไม่เป็นทางการ 

และอยา่ง เป็นทางการสาํหรับใหค้นในองคก์ารไดพ้บปะกนัโดยตรง 

  ประการท่ี 7 การพฒันาคน โดยเนน้การพฒันาคนผา่นการทาํงานไปพร้อมๆ กนัคน

ท่ีเกิดการพฒันาจะเป็นบุคคล เรียนรู้ มีทกัษะในการ "เรียนรู้ร่วมกนัผา่นการปฏิบติังาน" (Interactive 

Learning throughAction) มีทกัษะในการใชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน มีทกัษะในการเรียนรู้จากผูอ่ื้น

มีทกัษะในการแบ่งปันความรู้ ฯลฯ 

  ประการท่ี 8 การจดัระบบใหคุ้ณใหร้างวลั รางวลัไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเงินยศถาบรรดาศกัด์ิ

เสมอไป รางวลัแก่ผลงานอาจตอ้งให้ แต่ทีมงานท่ีร่วมกนัสร้างผลสาํเร็จควรหลีกเล่ียงการลงโทษ

ความลม้เหลวท่ีเกิดจากการริเร่ิมสร้างสรรคเ์พื่อการบรรลุวิสัยทศัน์ขององคก์ารแต่ควรส่งเสริมใหมี้

การเรียนรู้จากความลม้เหลว 

  ประการท่ี 9 การสร้างเครือข่ายในการทาํงานเพื่อเพื่อนร่วมทาง การทาํงานโดดๆ

ตามลาํพงัแต่เพียงองคก์รเดียวจะขาดพลงั พอทาํไประยะหน่ึงจะลา้ ทอ้ถอยและอาจลม้เหลวได ้

  ประการท่ี 10 การจดัทาํ "ขุมความรู้" (Knowledge Assets) ขุมความรู้เป็นการ

รวบรวมความรู้ที่ถอดมาจากการทาํ "ความรู้จากการปฏิบตัิ"และความรู้เพื่อการปฏิบตัิ เมื่อ

ได้รวบรวมเป็น "ขมุความรู้"บนัทึกไวก้็จะทาํให้ความรู้ของบุคคลกลายเป็นความรู้ขององค์การ 

สามารถนาํมาใชไ้ดง่้ายและมีการจดัระบบใหค้น้หาง่าย รวมทั้งคอยปรับ ปรุงให ้"สด" ทนัสมยั 

  การจดัการกับความรู้ตามวิธีการดงักล่าวน้ีน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท่ี

ผูบ้ริหารองคก์รในทุกระดบันาํไปใชใ้นทางปฏิบติัเพ่ือ ใหส้ามารถนาํกระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันา

องคก์รออกมาสู่ภาคปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัการบริหารของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพไดต่้อไป 
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  อุปสรรคท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ประการหน่ึงในการจดัการความรู้ก็คือการประพฤติปฏิบติั

ตนของผูน้าํภายในองคก์ร คือ ไม่รู้จกั ไม่สนใจกบัการจดัการความรู้ชอบรวมศูนยอ์าํนาจ แก่งแย่ง

ชิงอาํนาจในหมู่ผูบ้ริหารระดบัสูงจนขาดความสามคัคีกนัทาํใหเ้กิดวฒันธรรม อาํนาจ ท่ียดึนายเป็น

ศูนยก์ลาง (Boss Centered) ผูค้นในองคก์ารแสดงความเคารพยาํเกรง จงรักภกัดีต่อนายท่ีเอ้ือ

ประโยชน์แก่ตนไดแ้ละทาํงานเพื่อสนองนโยบายของนายเป็นหลกัคนท่ีทาํงานภายในวฒันธรรม

อาํนาจเป็นเวลานานจนเคยชินศกัยภาพในการเรียนรู้และสร้างสรรคก์็จะหดหายไป มีผลงานวิจยั

ช้ีใหเ้ห็นวา่การบริหารจดัการแบบนายกบัลูกนอ้งในแนวด่ิง นาํศกัยภาพของคนออกมาใชไ้ดแ้ค่ร้อยละ 

10 เท่านั้น 

1.7 การเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ทางปัญญาของคนไทย กับทฤษฎีกระบวน

ประมวลการสารสนเทศทางปัญญากระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงแผนผงักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

ความรู้เดิมท่ีมีมาก่อน 

การรับ 

สงัเกต------------->คิด ------------->ถาม 

จด + จาํ + ฝึก 

แสดงพฤติกรรมตามสภาพทางสงัคมวฒันธรรมไทย 

กล่ิน 

 เสียง 

 ภาพ 

 สมัผสั 

 รส 
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กระบวนการเรียนรู้ท่ีอิงทฤษฎีกระบวนการประมวลสารสนเทศทางปัญญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แสดงแผนผงักระบวนการเรียนรู้ท่ีอิงทฤษฎีกระบวนการประมวลสารสนเทศทางปัญญา 

ความรู้ท่ีมีมาก่อน 

การรับสารสนเทศโดยผา่นส่ิง

 

สมอง 

ความจาํส่ิงท่ีไม่มี

 

คลงัความจาํระยะสั้น 

ความจาํท่ีไม่ตอ้งใชค้วามคิดเป็นอตัโนมติั 

การลงทะเบียนในสมอง 

กระบวนการแบบต้ืนๆ 

การโยงกบัสารสนเทศเดิม

 
การโยงกบัสารสนเทศเดิม

ไม่ได ้(การลืม) 

การสร้าง แผนภาพเคา้ร่าง (Schemata) 

คลงั ความจาํระยะยาวหรือถาวร 

ลกัษณะทางปัญญา(Cognitive 

 

แบบการเรียนรู้(Learning style) 

 

การลงรหสั 

การเรียกใช ้

ระบบการสอน 

กระบวนการแบบผลึก 
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 1.8  การวดัผลการเรียนรู้ 

  การวดัผลการเรียนรู้ท่ีดี จะตอ้งวดัไดค้รอบคลุมในส่ิงท่ีตอ้งการวดัและมัน่ใจว่า

สามารถวดัส่ิงนั้นไดแ้น่นอนดว้ย การวดัผล ท่ีครอบคลุมควรวดัใหค้รอบคลุมทั้ง 3 ดา้นคือ 

1.8.1 ดา้นสติปัญญา (พุทธิพิสัย)เป็นการวดัความรู้ความคิดและการนาํความรู้

ไปประยกุต ์พฤติกรรมท่ีใชว้ดัดา้นน้ีคือ 

1. ความจาํหมายถึง ความสามารถของสมองในการท่ีจะเกบ็สะสมความรู้หรือ

ขอ้เท็จจริงท่ีไดป้ระสบพบเห็นมาให้คงอยู่ ไดก้ารแสดงออกท่ีบ่งบอกว่าจาํได ้เช่นบอกสูตรหรือ

เขียนสูตรท่ีครูเคยสอนมาแลว้ 

2. ความเขา้ใจหมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความและ ขยาย

ความสถานการณ์นั้นได ้สมรรถภาพน้ีสูงกว่าความรู้ ความจาํ การแสดงออกท่ีบ่งบอก ว่ามีความ

เขา้ใจ ไดแ้ก่ อธิบายขอ้ความท่ียากใหเ้ป็นภาษาง่าย ๆเปรียบเทียบลกัษณะของส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึง 

3. การนาํไปใชห้มายถึง ความสามารถในการแกปั้ญหาโดยการนาํ ประสบการณ์

หน่ึงไปใชใ้นอีกประสบการณ์หน่ึงได ้ผลดีสมรรถภาพน้ีสูงกว่าความเขา้ใจ คือ ตอ้งเขา้ใจก่อน จึง

จะแกปั้ญหาไดก้ารแสดงออกท่ีบ่งบอกว่านาํไปใชไ้ด ้เช่นแกโ้จทยท่ี์ไม่เคยทาํมาก่อนทดลองในส่ิง

ท่ีใชอ้ยา่งหน่ึงทดแทน เช่น ใชน้ํ้ า มะนาวแทนนํ้ากรด 

4. การวิเคราะห์หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะดูว่าส่ิงนั้น ประกอบดว้ย

อะไร การเกิดส่ิงนั้นข้ึนอาศยัเหตุผลใด สามารถจาํแนกไดว้่าส่ิงใดสาํคญัมาก ส่ิงใดมีความสัมพนัธ์

กนั และเกิดปรากฏการณ์นั้น ๆ ข้ึนอาศยัหลกัการใด การแสดงออกท่ี แสดงถึงการวิเคราะห์เช่น

เลือกทานอาหาร 4-5 ชนิดท่ีมีรสชาติและราคาท่ีพอ ๆ กนัแต่เลือกทานชนิดท่ีดีท่ีสุด ทราบสาเหตุ

ของไฟฟ้าช็อต 

5. การสงัเคราะห์หมายถึง ความสามารถในการรวมส่วนยอ่ยต่างๆตั้งแต่ สอง

ส่วนข้ึนไปเขา้ด้วยกัน แลว้เปล่ียนเป็นส่ิงใหม่ท่ีมีคุณภาพแปลกและแตกต่างออกไป ส่วนย่อย

ดงักล่าวอาจจะเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ ขอ้เท็จจริง ความคิดเห็นใด ๆ ก็ไดก้ารสังเคราะห์ก็คือ

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์ัน่เอง การแสดงออกท่ีแสดงถึงการสังเคราะห์ เช่นเขียนกลอนได ้ แต่ง

เร่ืองใหม่เป็นวางแผนการแข่งขนัฟุตบอลเพื่อหารายได ้

6. การประเมินค่าหมายถึง ความสามารถในการตีราคาของส่ิงนั้นว่า ดีหรือเลว 

ชอบหรือไม่ชอบ ควรหรือไม่ควรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอยา่ไร โดยอาศยัเหตุผลประกอบดว้ย 

ซ่ึงหากไม่มีเกณฑไ์ม่ใช่การประเมิน เป็นความคิดเห็นลอย ๆ การแสดงออก ท่ีแสดงถึงการประเมินค่า 

เช่นพิจารณาตดัสินวา่ท่ีเพื่อนเล่าเร่ืองราวใหฟั้งนั้นควรเช่ือหรือไม่พิจารณาตดัสินใจเลือกอ่านหนงัสือ

ท่ีเหมาะสมกบัวยั 



19 

 

1.8.1 ดา้นความรู้สึก (เจตพิสยั)เป็นการวดัเก่ียวกบัความรู้สึก อารมณ์และทศันคติเป็น

การวดัสภาพการเปล่ียนแปลงของจิตใจเม่ือมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดมา กระทบแลว้เกิดการรับรู้ เกิดความสนใจ 

อยากจะเก่ียวขอ้งด้วยจนรู้คุณค่าทั้งทางดีและไม่ดีการวดัด้านน้ีจะเร่ิมจากการรับ การสนองตอบ 

การรู้คุณค่า การจดัระบบคุณค่าและ การสร้างลกัษณะนิสัยโดยท่ีทศันคติหมายถึง ความเช่ือศรัทธา

หรือเล่ือมใสในส่ิงหน่ึงส่ิงใดจนเกิด ความพร้อมในจิตใจสามารถประพฤติปฏิบัติตามได ้การ

แสดงออก การทาํงานมากกวา่ท่ีกาํหนด 

1.8.2 ดา้นทกัษะกลไก (ทกัษะพิสัย)เป็นการวดัเก่ียวกบัทกัษะในการใชส่้วนต่าง ๆ

ของร่างกาย การประสานงานของการใชอ้วยัวะต่าง ๆ ตลอดจนการใช ้เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่นการ

เขียน การอ่าน การพูด การวิ่ง การกระโดด การว่ายนํ้ า การใช ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์การใชเ้คร่ือง คิด

เลข เป็นตน้โดยท่ี ทกัษะ หมายถึง ความสามารถในการท่ีจะทาํงานไดแ้คล่วคล่องว่องไวโดยไม่มี

ปิดหรือคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงในส่ิง นั้น การแสดงออก  บวก ลบ คูณหารไดร้วดเร็ว 

ถูกตอ้ง พิมพร์ายงานไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง 

 1.9 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

  1.9.1 ความหมายการของจดัการความรู้ 

   การจดัการความรู้เป็นการรวบรวบรวมวิธีปฏิบติัขององคก์รและกระบวนการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การสร้าง การนาํมาใช ้และเผยแพร่ความรู้และบริบทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจ(ท่ีมาจาก The World Bank) 

   วิธีการจดัการความรู้เป็นกลยุทธ์และกระบวนการในการ จาํแนก จดัหาและ

นาํความรู้มาใชป้ระโยชน์ เพื่อช่วยให้องค์กรประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(European 

Foundation Quality Management: EFQM) 

   การจดัการความรู้เป็นแผนการท่ีเป็นระบบและสอดคลอ้งกนัในการจาํแนก 

บริหารจดัการ และแลกเปล่ียนสารสนเทศต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ฐานขอ้มูล เอกสาร นโยบาย และขั้นตอน

การทาํงานรวมทั้งประสบการณ์และความชาํนาญต่างๆ ของบุคคลากรในองคก์ร โดยเร่ิมจากการ

รวบรวมสารสนเทศและประสบการณ์ต่างๆ ขององคก์ร เพื่อเผยแพร่ใหพ้นกังานสามารถเขา้ถึงและ

นาํไปใช(้ท่ีมาจาก The US Department of Army)การจดัการความรู้เป็นกระบวนการท่ีดาํเนินการ

ร่วมกันโดยผูป้ฏิบติังานในองค์กรหรือหน่วยงานยอ่ยขององคก์ร เพื่อสร้างและใชค้วามรู้ในการ

ทาํงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกว่าเดิม โดยมีเป้าหมายพฒันางานและคน(นพ. วิจารณ์ พานิช)ซ่ึง

พอจะสรุปไดว้่า การจดัการความรู้ เป็นการบริหารจดัการเพ่ือให้ “คน (RightPeople)”ท่ีตอ้งการใช้

ความรู้ได“้รับความรู้(Right Knowledge)” ท่ีตอ้งการใชใ้น“เวลา(RightTime)” ท่ีตอ้งการเพื่อบรรลุ

เป้าหมายการทาํงาน 



20 

 

  1.9.2 ประโยชน์ของการจดัการความรู้   

   การจดัการความรู้ท่ีดีจะช่วยใหอ้งคก์ร 

1. สร้างนวตักรรม โดยการส่งเสริมใหแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี 

2. เพิ่มคุณภาพการบริการลูกคา้ โดยการลดเวลาการตอบกลบั 

3. ลดอตัราการลาออก โดยการให้ความสําคญักบัความรู้ของพนักงาน และ

ใหค่้าตอบแทนและรางวลัท่ีเหมาะสม 

4. ลดเวลาการบริการและลดค่าใชจ่้าย โดยกาํจดักระบวนการท่ีไม่สร้างคุณค่า

ใหก้บังาน 

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิต ใหก้บัทุกภาคส่วนขององคก์ร 

  1.9.3 เป้าหมายการจดัการความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 แสดงแผนผงัเป้าหมายของการจดัการความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
องค์กร 

การทาํงาน 

คน 

บรรลุเป้าหมาย 

มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 
(บรรลุเป้าหมาย) 
 

คดิเป็นทาํเป็น 

คนและองค์กร

คดิเก่งขึน้ 
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  1.9.4 กระบวนการจดัการความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงแผนผงักระบวนการจดัการความรู้ 
 

 

 

1. เราตอ้งมีความรู้เร่ืองอะไร  

เรามีความรู้เร่ืองนั้นหรือยงั 

2. ความรู้อยูท่ี่ใคร อยูใ่นรูปแบบ

อะไรจะเอามาเกบ็รวมกนัไดอ้ยา่งไร 

3. จะแบ่งประเภทหวัขอ้อยา่งไร 

5. เรานาํความรู้มาใชง้านไดง่้ายหรือไม่ 

6. มีการแบ่งปันความรู้ใหก้นัหรือไม่ 

7. ความรู้นั้นทาํใหเ้กิดประโยชน์กบั

องคก์รหรือไม่ทาํใหอ้งคก์รดีข้ึนหรือไม่ 

4. จะทาํใหเ้ขา้ใจง่ายและสมบูรณ์อยา่งไร 

1. การบ่งช้ีความรู้ 

(Knowledge Identification) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 

(Knowledge Creation Acquisition) 

 

3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 

(Knowledge Organization) 

 

4. การประมวลและกร่ันกรองความรู้ 

(KnowledgeCodification and Refinement) 

 

5. การเขา้ถึงความรู้ 

(Knowledge Access) 

 

6.การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 

(KnowledgeSharing) 

 

7. การเรียนรู้ 

(Learning) 
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  1.9.5 ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 

   ผูบ้ริหาร 

   บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร 

   การส่ือสาร 

   เทคโนโลยท่ีีเขา้กบัพฤติกรรมและการทาํงาน 

   การใหค้วามรู้เร่ืองการจดัการความรู้และการใชเ้ทคโนโลย ี

   แผนงานชดัเจน 

   การประเมินผลโดยใชต้วัช้ีวดั 

   การสร้างแรงจูงใจ 

1.9.6 การจดัการความรู้ (KM) แบบผิดทาง การให้ความสําคญัก ับ“2T”(Tool 

&Technology) นอ้ยกว่า การให้ความสาํคญักบั “2P” (People & Processes)ซ่ึงสองอย่างน้ีตอ้งมี

ความสมดุลกนั 

1.9.7 แนวทางท่ีจะช่วยไม่ใหไ้ปผดิทาง ใช ้KM Model “ปลาทู” ประกอบไปดว้ย 

1. คุณเอ้ือ (Knowledge Vision : KV)หมายถึง ส่วนท่ีเป็นหวัปลา ตาปลา มอง

วา่กาํลงัจะไปทางไหน ตอ้งตอบไดว้า่ทาํ KM ไปเพื่ออะไร 

2. คุณอาํนวย (Knowledge Sharing : KS)หมายถึง ส่วนกลางลาํตวั ส่วนท่ีเป็น 

“หวัใจ” ใหค้วามสาํคญักบัการแลกเปล่ียนความรู้ ช่วยเหลือ เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั (Share & Learn) 

3. คุณกิจ (KnowledgeAsset : KA) หมายถึง ส่วนหาง สร้างคลงัความรู้

เช่ือมโยงเครือข่าย ประยกุตใ์ช ้ไอซีที (ICT)“สะบดัหาง” สร้างพลงัจาก ซีโอพี(CoP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 แสดงรูปแบบจาํลองปลาดดัแปลงมาจากดร.ประพนธ์ ผาสุขยดื 

 

 

KA KS KV 
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2. เส้นการเรียนรู้งาน (Learning Curve) 

 สมมุติฐานเบ้ืองตน้ของเส้นโคง้การเรียนรู้ คือ คนงานจะโดยส่วนตัวหรือโดยเป็น

สมาชิกของทีมงานผลิต จะมีความสามารถสูงข้ึนจากการทาํงานเดียวกนัหรือจากโครงการเดียวกนั

ซํ้ าๆ หลายคร้ัง ถา้มีการบนัทึกความกา้วหนา้ในการทาํงานตามเวลาท่ีเพิ่มข้ึน จะมีส่วนช่วยจูงใจให้

ทาํงานดีข้ึน 

 การเรียนรู้งานเป็นการผกูพนังานกบัเวลา คุณสมบติัของปรากฏการการเรียนรู้ คือ เม่ือ

จาํนวนผลผลิตของคนงานเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า เวลาต่อหน่วยในการผลิตจะลดลงในอตัราคงท่ี 

 ถา้คนงานสามารถเขา้ใจเก่ียวกบัเส้นโคง้การเรียนรู้ของเขาและเขา้ใจอตัราการเรียนรู้

งานของตนเอง จะเป็นการเร่งเร้าใหเ้กิดความพยายามในการเรียนและทาํให้อตัราการเรียนรู้สูงข้ึน 

และผลท่ีตามมากคื็อ เวลาท่ีใชใ้นการผลิตจะลดลงและเป็นการเพิ่มผลผลิตในตวัเอง 

 เส้นการเรียนรู้งานนั้นเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัการปฏิบติังานของคนงาน โดยมี

ลกัษณะดงัน้ี เม่ือคนงานมีการทาํงานซํ้ าๆ กนันานๆ เวลาและค่าใชจ่้ายต่อรอบการทาํงาน (Cycle)ก็

จะลดลง โดย เสน้การเรียนรู้งานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 

1. การเรียนรู้ท่ีเกิดในขณะท่ีคนงานทาํงานเดิมซํ้าๆ กนัตลอด 

2. การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการท่ีองคก์รทาํการผลิตสินคา้ชนิดหน่ึงในปริมาณมากๆเส้นการ

เรียนรู้งานจะถูกพดูถึงใน 2 หวัขอ้ คือ 

  2.1 เป็นการเรียนรู้ของมนุษย ์(คนงาน) 

  2.2 เป็นความกา้วหนา้ของกระบวนการผลิต 

  ซ่ึงทั้ง 2 หวัขอ้สามารถอธิบายไดใ้นรูปสมการทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

 2.1 สมการคณติศาสตร์ของการเรียนรู้ (The Mathematics of Learning) 

  สมการของเสน้การเรียนรู้สามารถเขียนแทนดว้ยรูปทัว่ๆ ไป ดงัน้ี 

 

      .......................2.1.1 

  

  ซ่ึงกาํหนด Y  = เวลา / รอบการทาํงาน (Cycle) 

    K = เวลาท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานรอบแรก (First Cycle) 

    X = จาํนวนรอบในการทาํงาน  

    A = ค่าคงท่ีซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสถานการณ์, ค่า A ไดม้าจากอตัรา 

การเรียนรู้ (Learning Rate) 

 

Y   =  KX
A−
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    Take log ทั้งสองขา้งของสมการท่ี (2.1.1)จะได ้

    LogY = LogK – ALogY......................2.1.2 

    ถา้พลอ๊ตจุดท่ีไดจ้ากสมการ 2 ลงบนกระดาษกราฟ Log จะไดว้า่ A คือ 

ความชนั (Slope) และ K คือ จุดตดัของกราฟ ประโยชน์ขอ้หน่ึงท่ีไดจ้ากกราฟน้ีก็คือ เมือ X มีค่า

เพิ่มข้ึน 2 เท่า Y จะลดลงเป็นค่าเปอร์เซ็นตค์งท่ีค่าหน่ึง ลกัษณะดงักล่าวเรียกว่า “Percent Learning 

Curve” 

 2.2 การเรียนรู้ของมนุษย์ (Human Learning) 

  มีปัจจยัจาํนวนมากมายท่ีมีผลต่ออตัราการเรียนรู้ของคนงาน สมรรถนะของคนงาน

กมี็ผล และความซบัซอ้นของงานกมี็ผลดว้ย  ซ่ึงท่ีสาํคญัๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ความซบัซอ้นของงานความซบัซอ้นของงานสามารถจาํแนกไดใ้น 3 ทิศทาง

เพราะวา่จากมุมมองของการเรียนรู้ของงานมีตวัแปรหลกั 3 ตวัท่ีส่งผลถึงความซบัซอ้นของงาน 

   ความยาวของรอบเวลา โดยปกติงานท่ียาวนานจะมีความซับซ้อนมากกว่า

เพราะว่าคนงานจะมีโอกาสท่ีจะลืมวิธีการทาํงานในรอบก่อนหน้า ความยาวของรอบเวลาจะถูก

นบัเป็นส่วนหน่ึงในการคาํนวณของสมการเส้นการเรียนรู้เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของเวลารวมจะเป็น

ฟังกช์ัน่ของความยาวของรอบเวลาดว้ย 

   ปริมาณของความไม่แน่นอนในการเคล่ือนไหวความไม่แน่นอนโดยทัว่ไปจะ

วดัโดยจาํนวนของการเคล่ือนไหวท่ีตอ้งใชค้วามชาํนาญสูง ความไม่แน่นอนยิ่งสูงคนงานก็จะยิ่ง

ตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้สูงตามไปดว้ย 

   จาํนวนชัว่โมงการฝึกอบรม ในงานบางงาน คนงานตอ้งพฒันาความชาํนาญ

พิเศษท่ีสูงกวา่ปกติในการใชอุ้ปกรณ์ร่วมในการทาํงาน 

  2.2.2 สมรรถนะของคนงานในสถานการณ์ 

   อายขุองบุคคล 

   เวลาท่ีแต่ละบุคคลใชใ้นการเรียนรู้การทาํงานในอดีต 

   สุขภาพกายและระบบประสาทของแต่ละบุคคล 

2.2.3 คนงานจะเรียนรู้อย่างไร ดว้ยความซับซ้อนท่ีกล่าวมา ช่วงของอตัราการ

เรียนรู้จะอยูใ่นช่วงระหวา่ง 88% - 92% ของ เสน้การเรียนรู้ การคาํนวณจาํนวนวดัท่ีใชใ้นการเรียนรู้

งานจะแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลเน่ืองมาจากวิธีการท่ีใชส้อบ 

2.2.4 ผลกระทบของการเรียนรู้ของบุคคลต่อเวลามาตรฐานซ่ึงพฒันาโดยใช้

การศึกษาการทาํงาน ความเขา้ใจในเร่ืองการเรียนรู้ของบุคคลมีความสาํคญัต่อ วิศวกรรมซ่ึง
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รับผิดชอบต่อการจดัมาตรฐานการผลิตเพราะว่าคนงานท่ีมีการเรียนรู้มานานแลว้กบัคนงานใหม่ๆ 

นั้นจะใชเ้วลาท่ีต่างกนัในระดบัหน่ึง 

2.2.5 การคาดการณ์อ ัตราการเรียนรู้โดยใช้ระบบการคิดเวลาล่วงหน้า (PST) 

ในระบบ PST ระบบยอ่ย MTM – 1 มีกรรมวิธีในการคาํนวณระยะเวลาในการเรียนรู้เพ่ือไปถึง

มาตรฐานของงาน 

2.2.6 ตดัสินใจในเวลามาตรฐานและเวลาในการเรียนรู้สาํหรับทาํงานเป็นกลุ่ม 

 2.3 การประยุกต์ใช้เส้นการเรียนรู้ 

  รูปแบบของการพฒันาเวลา และการลดตน้ทุนจะสามารถคาดคะเนได ้โดยอาศยั

หลกัการเรียนรู้ ในกระบวนการผลิตและการจดัการด้านการเงิน เช่น การประมาณตน้ทุน การ

ตดัสินใจ มาตรฐานและความแปรปรวนของประสิทธิภาพ รายงานภายนอก 

  การประเมินตน้ทุนจะทาํไดก้็ต่อเม่ือทราบตน้ทุนรวมและการเรียนรู้มีผลกระทบต่อ

การประเมินค่า สมัประสิทธ์ิของเสน้การเรียนรู้สาํหรับขอ้มูลเก่า โดยใชส้มการ Log – Linear 
 

LogY = Loga – b LogX 
 

  การวิเคราะห์ความถดถอยของขอ้มูล Logarithm บน X และ Y โดยใชว้ิธีการ Least – 

square จะสามารถช่วยหาเสน้ Regression ไดซ่ึ้งค่าสมัประสิทธ์ิความชนั เลขยกกาํลงั หรือค่าคงท่ี

ของการเรียนรู้ สามารถหาค่าไดจ้ากสูตร ดงัต่อไปน้ี 
 
 

  B = 
∑ ∑

∑ ∑∑
))X( -(Xn

 )Y)(X(-(XY)n
22  

   

โดยท่ี  B   คือ  ชัว่โมงการทาํงานท่ีแน่นอน 

   n คือ  จาํนวนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตท่ีรู้ค่าตน้ทุน 

X   คือ  Log  ของการผลิตสะสม 

Y   คือ  Log  ของชัว่โมงแรงงานสะสม 

XY   คือ  Log ของการผลิตสะสมคูณกบัชัว่โมงแรงงานสะสม 

 2.4 บันไดส่ีขั้นสู่การเรียนรู้ (Learning)  

  2.4.1 ไม่รู้ หมายถึง ไม่รู้ไม่ช้ี และไม่รู้แลว้ช้ี 

  2.4.2 รับรู้แต่อาจไม่ไดน้าํไปใชง้าน 

  2.4.3 เลียนรู้ หมายถึงการนาํมาทาํเลียนแบบ 

  2.4.4 เรียนรู้ หมายถึง การเลียนแบบและพฒันาต่อยอด 
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ไม่รู้ : ไม่รู้ไม่ช้ี vs. ไม่รู้แลว้ช้ี 

เลียนรู้ : รับมาทาํเลียนแบบ 

เรียนรู้ : เลียนแบบ และพฒันาต่อยอด 

รับรู้ : แต่อาจไม่ไดน้าํไปใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  12 แสดงแผนผงัขั้นบนัไดส่ีขั้นสู่การเรียนรู้ดดัแปลงมาจาก ดร.ประพนธ์ ผาสุขยดื 

 

3. กระบวนการผลติเคร่ืองประดับ 

 กระบวนการผลิตเคร่ืองประดบัจะเร่ิมตน้จากการรับ Order จากลูกคา้เพื่อทาํตน้แบบ 

หลงัจากนั้นทาํแม่พิมพบ์ลอ็กยาง ฉีดเทียนตกแต่งแบบเทียน ติดตน้เทียน หล่อประณีต แต่งตวัเรือน 

ฝัง ขดัเงา ตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงมี Flow Process Chart ดงัดา้นล่างน้ี 
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ภาพท่ี 13 แสดงแผนผงักระบวนการผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณี 

 

 

ข้ึนพิมพ ์Wax 

ข้ึนช่อตน้เทียน ทาํบลอ๊กยาง

 

ฉีดเทียน 

ติดตน้เทียน 

การหล่อ 

การแต่งประกอบ 

การขดัช้ินงาน 

ลกัษณะงาน

 

ลกัษณะงาน 

การตรวจสอบขั้นสุดทา้ย 

การฝัง 

การชุบฯ 

การบรรจุหีบห่อ 

การหล่อ 

ข้ึนพิมพเ์งิน 

การทาํตน้แบบ 

รับ Order 
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 เม่ือรับ Order แลว้จะทาํการแกะข้ีผึ้ง(Wax)หรือข้ึนพิมพ ์ซ่ึงเราไม่ไดท้าํการจดัทาํเพราะ

งานมีการจดัจา้งจากภายนอก ดงันั้นเราจึงเร่ิมตน้ท่ีการข้ึนตน้ช่อเป็นตน้ไป 

 3.1 การขึน้ต้นแบบ (Master Piece) 

  ขั้นแรกคือการไดรั้บ Check List จากแผนกออกแบบในแบบตอ้งลกัษณะงานว่าเป็น

งานประเภทใด ขนาดเท่าไร รูปร่างเป็นอยา่งไร  และโลหะท่ีใชเ้ป็นอะไรรวมถึงจาํนวนท่ีตอ้งการดว้ย  

เช่น  แหวนเงินประดบัพลอย บลู โตเปส (Blue Topez)ขนาด 54 จาํนวน 30 วง เป็นตน้  จากนั้นช่าง

จะทาํการข้ึนรูปตามแบบร่าง (Sketch)โดยใชข้ี้ผึ้งชนิดพิเศษท่ีมีความแขง็และเหนียวพอท่ีจะนาํมา

แกะสลกั  ฉลุ  และตะไบไดโ้ดยไม่เสียหาย  ตน้แบบท่ีออกมาตอ้งมีกา้นติดไวเ้พ่ือใชใ้นการติดตน้

เทียนในขั้น Wax  Injection ขั้นตอนการข้ึนตน้แบบจดัว่าเป็นขั้นตอนสาํคญัมาก เน่ืองจากเป็น

ขั้นตอนท่ีนาํไปสู่ขั้นตอนอ่ืน ๆ ถา้หากรูปแบบผิดไปขั้นต่อไปก็จะเกิดปัญหาแบบต่อเน่ือง  ดงันั้น

ช่างในฝ่ายน้ีจึงตอ้งมีความชาํนาญในการแกะสลกั  และความละเอียดรอบคอบสูง  เม่ือไดต้น้แบบท่ี

เป็นข้ีผึ้งแลว้หล่อเป็นโลหะ  โดยใชเ้หลก็ผสมทองเหลืองเพื่อท่ีจะนาํไปสู่ขั้นตอนการอดัแบบพิมพ์

ยาง  เม่ือใชเ้สร็จแลว้จะเขียนรหสัและเกบ็เขา้ Stock ไวใ้ชใ้นโอกาสต่อไป 

 3.2 การอดัแบบพมิพ์ยาง (Molding) 

  หลงัจากไดต้น้แบบมาแลว้จะนาํไปทาํแบบพิมพย์าง (Mold) ยางท่ีใชใ้นการทาํ Mold 

นั้นเป็นยางพิเศษท่ีใชเ้พื่อการทาํ Jewelry  Molding สาํหรับ Wax  Lost  Casting  Process  

โดยเฉพาะ  จะแบ่งออกเป็น  2 ชนิด White  label  และ Gold  Label  จะต่างกนัคือชนิดแรกนั้นจะมี

ส่วนผสมของยางธรรมชาติน้อยกว่าชนิดท่ีสอง  ทาํให้มีความนุ่มและความยืดหยุ่นน้อยกว่า  จะมี

การใชแ้บบผสมกนัคือ  จะใชย้างชนิดท่ีสองมาทาํ Mold (Gold  Label) อยูต่รงกลาง  และใชย้างสีดาํ

ประกบทั้งสองขา้งโดยใหค้วามหนา  จาํนวนชั้น  และขนาดข้ึนอยูก่บัช้ินงาน  ในการทาํ Mold จะ

แยกเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

3.2.1 การเตรียมแบบและการพิมพย์าง (Preparation of Model and Mold)ในการอดั

ตน้แบบเพื่อทาํ Mold ตอ้งแน่ใจวา่ ตน้แบบท่ีนาํมาตอ้งสะอาดและแหง้จริง ๆ จึงจะได ้Mold ท่ีมี

คุณภาพดี การทาํความสะอาดตน้แบบนั้นจะตอ้งลา้งดว้ยคล่ืนอลัทราโซนิก (Ultrasonic)ผา่นไปใน

สารละลายแอมโมเนีย(Ammonia) 

3.2.2 การอดัแผน่ยาง (Vulcanization) ก่อนจะนาํไปเขา้เคร่ืองอดั  เราจะนาํแผน่ยาง

ท่ีติดกนัเป็น ชุด ๆ ไปใส่ในบลอ็ก (Block)เหลก็ซ่ึงมีขนาดเท่ากบัแผน่ยางคือ 2 × 2.5  น้ิว โดย

จาํนวนบลอ็กของแผน่ยางท่ีสามารถใส่ไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัขนาดของบลอ็ก คือ 4 บลอ็ก หรือ6 บลอ็ก 

โดยหน่ึงบลอ็กจะใชแ้ผน่ยาง 2 ชุด คือใหชุ้ดแรกวางใหย้างสีดาํอยูด่า้นล่างแลว้วาง Master  Piece  

ลงไปตรงกลาง  แลว้  จึงวางแผ่นยางอีกชุดหน่ึงลงไปให้ยางสีเหลืองอยู่ติดกบั Master  Piece 



29 

 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้น  การอดัจะอยูท่ี่ 307 F (150 องศาเซลเซียส) ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม คือ 30 – 

75 นาที  ถา้ใชเ้วลามากหรือนอ้ยกวา่น้ี  mold ท่ีไดจ้ะไม่สมบูรณ์  

   หลงัจากนั้นเราจะนาํพิมพย์างไปกรีดแบ่งคร่ึงนาํ Master Piece ออกในขณะท่ี

ยงัอุ่นอยู่เพื่อให้กรีดยางไดง่้าย การกรีดจะกรีดแบบซิกแซ็กเพื่อเวลานาํไปฉีดเทียน Mold จะได้

ไม่เล่ือนหลุดจากกนั  จะทาํใหไ้ดแ้บบเทียนท่ีสมบูรณ์   

3.2.3 การฉีดเทียน (Wax  Injection) เม่ือไดพิ้มพย์างแลว้จะนาํมาฉีดเทียนเพ่ือทาํ

แบบเทียน  ก่อนท่ีจะนาํไปหล่อโลหะ  โดยจะนาํเทียนไปเค่ียวให้ละลายก่อนจึงนาํมากรองเพ่ือกนั

เศษฝุ่ นผงและ  ส่ิงแปลกปลอมออกโดยใชก้รอง  จากนั้นนาํเทียนเหลวท่ีไดไ้ปใส่เคร่ือง Vacuum 

Wax Injection เป็นเคร่ืองฉีดเทียนระบบสุญญากาศเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดฟองอากาศในตวัแบบเทียน  

เม่ือฉีดเทียน  เขา้ไปแลว้ท้ิงไวส้ักครู่  แลว้แกะออก นาํไปตรวจความเรียบร้อยตกแต่ง  แลว้จึงนาํไป

ติดตน้เทียน โดยใชห้วัแร้งจ้ีใหส่้วนท่ีตอ้งการจะนาํแบบเทียนไปติดหลอมก่อนแลว้ใชส่้วนท่ีเป็น

กา้นของแบบติดเขา้ไป  ตน้เทียนท่ีใชจ้ะมีลกัษณะเป็นแท่งทรงกระบอกมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1 

เซนติเมตร  และสูงประมาณ 20 เซนติเมตร  ตั้งอยูต่รงกลางฐานยางซ่ึงมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 10 

เซนติเมตร  การติดจะติดให้เอียงข้ึนไปประมาณ 60 องศา เน่ืองจากเป็นมุมท่ีเหมาะสมในการหล่อ

โลหะ  ส่วนจาํนวนท่ีติดแต่ละตน้ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของงาน  เช่นถา้เป็นงานแหวนจะติดตน้ละ 120 

วงข้ึนไป   จากนั้นนาํไปชัง่นํ้ าหนกัเพื่อหาจาํนวนโลหะท่ีตอ้งการจะใชใ้นการหล่อ  แลว้นาํเบา้โลหะ

มาครอบ  ฐานงานยางนั้นไวเ้พื่อจะนาํไปสร้างแบบปูนเพื่อทาํการหล่อโลหะอีกทีหน่ึง 

 3.3 การหล่อปูนและการหล่อโลหะ (Casting) 

  การหล่อตอ้งทาํ 2 คร้ัง  เป็นการหล่อปูนในขั้นแรกเพื่อทาํแม่พิมพปู์น  แลว้จึงนาํ

แม่พิมพปู์นไปทาํการหล่อโลหะ การหล่อปูนเราจะใชเ้คร่ืองหล่อระบบสุญญากาศ (Embedding  

Machines) หลกัการทาํงานคือดูดสุญญากาศในขณะท่ีปูนและนํ้ากาํลงัผสมและเทของผสมลงในเบา้  

และมีระบบสั่นสะเทือนเขา้ร่วมดว้ยช่วยไล่ฟองอากาศใหอ้อกจากปูน  กระบวนการทั้งหมดเกิดข้ึน

ในสภาพไร้อากาศโดยเคร่ืองดูดอากาศตลอดเวลา  หากระบบบกพร่อง  เคร่ืองดูดเส่ือมประสิทธิภาพ

ลงจะทาํใหเ้กิดอากาศในแบบปูนหล่อซ่ึงอาจจะติดกบัตน้ 

 3.4 การเผาไล่เทยีน (BurnOut) 

  หลงัจากเทปูนเรียบร้อยแลว้จึงนาํเบา้ตั้งท้ิงไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงสาํหรับเบา้เลก็และ 

2ชัว่โมงสาํหรับเบา้ใหญ่ แลว้นาํมาเผาไล่เทียนดว้ยเตาอบ (Furnace) ซ่ึงมีหนา้ท่ีทาํใหปู้นในเบา้แหง้ 

ไล่เทียนออกจากปูนและอบปูนให้สุกพร้อมสาํหรับงานหล่อ โดยทัว่ ๆ ไปจะอบปูนท้ิงไวห้น่ึงคืน 

ทั้งน้ีจะเป็นไปตามขนาดของเบา้เลก็ใหญ่จะใชอุ้ณหภูมิแตกต่างกนัเสมอ 
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  เม่ือทาํการอบปูนและไล่เทียนเสร็จแลว้  เราจะไดแ้ม่พิมพไ์ปทาํการหล่อโลหะต่อไป  

แม่พิมพแ์ต่ละแบบจะใชป้ริมาณโลหะไม่เท่ากนั  นํ้ าหนกัโลหะท่ีใชม้าจากการคาํนวณจากนํ้ าหนกั

ตน้เทียนท่ีชัง่ไวใ้นตอนแรก  นาํโลหะไปหลอมในเบา้หลอมท่ีทาํจากวสัดุทนไฟ  โลหะท่ีใชใ้นการ

หลอมจะเป็นโลหะผสมจะใชท้องเหลืองและเงิน 

  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการหล่อโลหะ  คือเคร่ืองหล่อโลหะ (Casting Machine) ทาํหนา้ท่ี

หลอมโลหะใหเ้ป็นของเหลว แลว้เทหรือเหวี่ยงเขา้รูของเบา้ปูน สามารถแบ่งลกัษณะเคร่ืองออกเป็น

2 ประเภท คือ เคร่ืองหล่อโลหะแบบเหวี่ยง (Centrifugal) และเคร่ืองหล่อแบบดูดอากาศออก 

(Vacuum) 

1. เคร่ืองหล่อแบบเหวี่ยง เคร่ืองหล่อแบบเหวี่ยงน้ีจะทาํงานโดยอาศยัหลกัของแรง

เหวี่ยงหนีศูนยก์ลาง 

2. เคร่ืองหล่อแบบดูดอากาศ  เพิ่งนาํเขา้มาใชป้ลายปี 2540 มีประสิทธิภาพบางอยา่ง

ดีกว่าหล่อเหวี่ยง  เช่นมีคราบสนิมฝังอยู่ในตวัเรือนน้อยมาก  หล่อช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่ได ้ การ

ทาํงานง่ายเหมือนวิธีการหล่อแบบดั้งเดิม  นาํโลหะใส่ในเบา้หลอม  แลว้เทลงบนพิมพท่ี์ยงัร้อนอยู ่ 

โดยใช้ระบบสุญญากาศดูดอากาศออกจากเบา้ปูนนั้นเพื่อช่วยให้โลหะวิ่งเขา้ไปแทนท่ีอากาศ

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  หลกัการหลอมโลหะใชค้ล่ืนไมโครเวฟ (Micro - Wave) โดยท่อขด 

Inductor เช่นเดียวกบัระบบหล่อเหวี่ยง  ขอ้ดีอีกอยา่งหน่ึงของเคร่ืองน้ีคือ  สามารถทาํความสะอาด

เบา้หลอมอยา่งหยาบ ๆ ไดใ้นขณะท่ีหลอมเสร็จแลว้ชุด ๆ หน่ึง  และกาํลงัรอโลหะอีกชุดหน่ึง  ท่ีเท

ลงในเบา้หลอม 

 3.5 การแต่งตวัเรือน (Filing) 

  งานหล่อท่ีผา่นการตรวจสอบมาแลว้  จะนาํมาแต่งตวัเรือนก่อน  เป็นการแต่งแบบ

คร่าว ๆ เพื่อขดัเอาเหล่ียมมุมท่ีเกินออกมาเลก็นอ้ย  ร้ิวรอยท่ีไม่ลึกมาก และรอยตดักา้นออกไป 

 3.6 การเช่ือมประกอบช้ินงาน (Soldering Assembly) 

  งานฝ่ายเช่ือมประกอบช้ินงานจะแบ่งออกเป็นงานเช่ือมเพื่อซ่อมแซม  งานเช่ือม

ประกอบช้ินงาน  และงานถกัสร้อย  งานท่ีออกมาจากฝ่ายขดัช้ินงานดว้ยเคร่ือง เช่น ต่างหู  เขม็กลดั  

ส่วนมากจะไดรั้บความเสียหาย เช่น ขาหลุด  ห่วงหลุด  หรือพบรูท่ีช้ินงาน  กส็ามารถซ่อมแซมไดท่ี้

ฝ่ายน้ี  งานท่ีส่งมาเช่ือมประกอบก็จะมีพวก  เช่ือมขาเขม็กลดั  เช่ือมจ้ีกบัสร้อย  เป็นตน้  โดยสร้อย

ท่ีใชจ้ะมีหลายขนาด   

  การข้ึนสร้อย  คือการนาํลวดเงินท่ีตดัไวม้าดดัเป็นวงกลมปลายเปิด  นาํมาคลอ้งกนั

แลว้เช่ือมดว้ยนํ้ าประสาน (Borax) และไฟสาํหรับเช่ือมโลหะไปเร่ือย ๆ จนไดค้วามยาวท่ีตอ้งการ  

เม่ือถกัสร้อยและเช่ือมขาสร้อยเสร็จแลว้  ขั้นต่อไปคือนาํสร้อยไปตม้ในกรด  เพื่อทาํให้ผิวท่ีเป็น
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รอยไหมจ้างลง  โดยนาํสร้อยไปตม้ในสารละลาย Sulfuric เจือจาง  อตัราส่วนกรด 1 ส่วนต่อนํ้ า 10 

ส่วน  เป็นเวลาประมาณ 1 – 2 นาที  แลว้นาํข้ึนมาลา้งนํ้ า  จากนั้นนาํไปอบแหง้  ในส่วนของงาน

ซ่อมกจ็ะมีขั้นตอนเหมือนกนัเช่นกนั  จากนั้นกท็าํการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งไปยงัฝ่ายอ่ืน 

 3.7 การประดบัอญัมณ ี(Setting) หรือการฝังอญัมณ ี 

  3.7.1 การฝังอญัมณีในเน้ือโลหะนั้นจะมีหลายประเภทดงัน้ี 

   การฝังอญัมณีบนเคร่ืองประดบัแบบหนามเตย 

   การฝังอญัมณีบนเคร่ืองประดบัแบบฝังหุม้ 

   การฝังอญัมณีบนเคร่ืองประดบัแบบจิกไขป่ลา 

   การฝังอญัมณีบนเคร่ืองประดบัแบบฝังลอ็ก 

   การฝังอญัมณีบนเคร่ืองประดบัแบบย ํ้าหนา้หรือเหยยีบหนา้ 

   การฝังอญัมณีบนเคร่ืองประดบัแบบหวัเรือ 

   การฝังอญัมณีบนเคร่ืองประดบัแบบไร้หนาม 

   ขั้นตอนในการฝังคือ  หลงัจากท่ีนาํตวัเรือนฝังคร่ังมาแลว้  ตอ้งมีการตรวจตวั

เรือนส่วนท่ีจะฝังว่าเรียบร้อยหรือไม่  มีรูสําหรับฝังพลอยครบหรือไม่  จากนั้นดูพลอยท่ีจะฝังว่า

เหล่ียมสมบูรณ์และมีรอยแตกหรือไม่อยา่งคร่าว ๆ ในการฝังพลอย  เราจะใชต้น้เทียนหรือข้ีผึ้งเป็น

ตวัจบัพลอยวางลงไปยงัตาํแหน่งท่ีจะฝัง  แลว้ใชเ้หลก็อกไก่หรือเหลก็คมมีดกดไว ้ ใชค้อ้นค่อย ๆ 

เคาะลงไปจนแน่นดี  เสร็จแลว้นาํ ไปถอดคร่ังออกโดยลนกบัไฟให้คร่ังอ่อน  แกะช้ินงานออกมา  

นาํไปลา้งในทินเนอร์และนํ้าผสมผงซักฟอกและนํ้าเปล่าตามลาํดบัเพื่อกาํจดัเศษคร่ัง  ก่อนท่ีจะส่ง

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ  เพื่อตรวจความเรียบร้อย 

3.7.2 การฝังอญัมณีในเทียน เป็นการฝังแบบใหม่ ทาํให้การทาํงานรวดเร็วและ

ผูป้ฏิบติังานไม่ตอ้งมีความชาํนาญในงานฝังกส็ามารถทาํได ้ ขั้นตอนในการฝังเทียน 

3.7.3 ทาํการใชท่ี้จบัพลอยเพื่อจบัพลอยใส่ในตาํแหน่งของการฝัง 

3.7.4 แลว้ทาํการกดใหแ้น่นเพื่อลอ็คพลอยใหอ้ยูก่บัท่ี โดยใชมื้อหรือเหล็กปลาย

แหลมช่วยในการทาํงาน 

3.7.5 ทาํการตกแต่งผิวช้ินงานให้เรียบร้อย และตรวจสอบงานก่อนส่งมอบให้

แผนกถดัไป 
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 3.8 การขัด (Polishing) 

  3.8.1 การขดัช้ินงานดว้ยเคร่ือง (Mechanic  Polishing) 

   หลงัจากช้ินงานผา่นการแต่งและตรวจสอบมาเรียบร้อยแลว้  ช้ินงานจะถูกขดั

เพื่อลบรอยเส้นของกระดาษทรายออกโดยใชโ้ลหะเป็นตวัขดั  ลกัษณะของเคร่ืองขดัโลหะจะคลา้ย

กบัอ่างพลาสติกมีแกนหมุน ติดใบพดัใชส้าํหรับกวนอยูต่รงกลาง  ดา้นล่างเป็นมอเตอร์หมุน  ซ่ึงจะ

ทาํหนา้ท่ีหมุนอยา่งชา้ ๆ ในการขดัช้ินงานเราจะใชเ้มด็เซรามิคหรือเมด็โลหะเป็นตวัช่วยขดั  ซ่ึงจะ

ใชอ้ะไรนั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะของช้ินงาน เช่น เมด็เซรามิคใชข้ดัมนั  หรือขดังานฝัง  และเมด็โลหะ

เพ่ือใชข้ดัลบรอยกระดาษทราย  วิธีการคือใส่เม็ดเซรามิคหรือเม็ดโลหะไวใ้นอ่างจนเกือบเต็มอ่าง  

พร้อมทั้งใส่นํ้ าสบู่ผสมผงขดัลงไป  ในอตัราส่วน 1 : 2 เพ่ือช่วยขดัและหล่อล่ืน  นาํช้ินงานท่ีตอ้งขดั

ใส่ลงในอ่างจากนั้นใส่เคร่ืองทาํการขดัสีโดยใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง  ในการขดัแต่ละคร้ัง  

ช้ินงานท่ีผ่านการขดัจะมีผิวเรียบและยาวข้ึน  อาจจะมีบางช้ินท่ีผิวไม่เรียบดี  ซ่ึงเกิดจากเคร่ืองขดั  

ข ัดช้ินงานได้ไม่ทั่วถึงหรือเกิดจากเม็ดโลหะท่ีช่วยสึกหรอหรือเวลาท่ีใชใ้นการขดัไม่เพียงพอ  

ช้ินงานท่ีผ่านการขดัดว้ยเคร่ือง โพลีเซอร์วิซ (Polyservice)แลว้จะถูกนาํไปหารอยตาํหนิท่ีฝ่ายการ

ตรวจคุณภาพ  หาตาํหนิต่าง ๆ จากนั้นกจ่็ายงานไปตามจุดต่าง ๆ เช่น ส่งเช่ือม  ส่งฝัง  ถา้ไม่ตอ้งการ

เช่ือมหรือฝังเม่ือตรวจเสร็จแลว้งานจะถูกส่งไปขดัมือต่อไป 

3.8.2 การขดัช้ินงานด้วยมือและลา้งช้ินงาน (Manual Polishing and Cleaning)  

ขั้นตอนสุดทา้ยในฝ่ายการผลิตก่อนทาํการส่งออก  คือการขดัเงาดว้ยมือ  อุปกรณ์ท่ีสําคญัท่ีใช้

ในตอนน้ีคือ   ผ ้าขนแกะสักหลาด  ยาขาว   ยาแดง   เราจะใชผ้า้ขนแกะตดัเป็นแผ่นวงกลม

เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 10 น้ิว  นาํมาซอ้นกนัหลาย ๆ แผน่  ใหห้นา 1 น้ิว  ติดเขา้กบัแกนหมุน

มอเตอร์ให้สันผา้ออกมา  จากนั้นใชย้าแดงหรือยาขาวทาให้ทัว่สันผา้แลว้นาํช้ินงานมาขดัให้ทัว่  

เม่ือข้ึนเงาดีแลว้ช้ินงานมกัจะมีคราบดาํ ๆ ของยาขาวหรือยาแดงติดอยู ่ ตอ้งนาํไปลา้งดว้ยระบบการ

สร้างท่ี S.M.V. ใชเ้ป็นเคร่ืองลา้งอลัตราซาวด ์(Ultrasonic CleaningMachine) 

 3.9 การชุบเคลอืบผวิช้ินงาน 

  การชุบเคลือบผิวช้ินงานหลายประเภทแลว้แต่ความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การชุบ

เงิน ชุบทอง ชุบโรเดียม และชุบกนัหมอง เป็นตน้  

 3.10 การตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน (Inspection) 

  เป็นการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งให้ลูกคา้  มีการตรวจในเร่ืองของขนาด ความ

เรียบร้อยของช้ินงาน  ไม่มีรอยขนแมวบนผวิงาน เป็นตน้ 
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4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 Cynthia A. Thompson, Mary Elaine Califf and Raymond J. Mooney (1999) ศึกษาการ

เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นโดยกระบวนการภาษาทางธรรมชาติ วจีวิภาค และการอนุมานขอ้มูล พบวา่

มีความจาํเป็นต่อผูป้ฏิบติังาน เป็นหลกัสาํคญัในการสร้างนวตักรรมและใชเ้ป็นขอ้มูลในการฝึกอบรม 

โดยผูว้ิจยัแบ่งการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นเป็น 2 ประเภทตามภาระงานหนกั โดยใชก้ระบวนการ

ภาษาทางธรรมชาติ คือ วจีวิภาคและการอนุมานขอ้มูลซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั บรรลุ

ระดบัของสมรรถนะภาระงานท่ีซบัซอ้น 

       Kamal Nigam and Rayid Ghani (2000) ศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิผลและความสามารถ

ของผูใ้หก้ารฝึกอบรม พบวา่ ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของผูใ้หก้ารฝึกอบรมโดยใชข้อ้มูลของภาระงาน

สองลกัษณะ คือ ขอ้มูลท่ีบ่งบอกสัญลกัษณ์ และขอ้มูลท่ีไม่บ่งบอกสัญลกัษณ์ ทาํให้ขั้นตอนวิธีการ

เรียนรู้ของผูใ้ห้การฝึกอบรมมีคุณสมบติัท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นท่ีสนใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

มากกวา่การไม่ไดใ้ชข้อ้มูลทั้งสองอยา่งมีนยัสาํคญั                 

 อับดุลรอฮิม แสแอ และเจษฎาภรณ์ สุขวุ ่นและวารินทร์ คงคาํศกั ด์ิ (2545)ได้

ทาํการศึกษาเร่ืองชุดฝึกทกัษะทางคอมพิวเตอร์ดา้นเทคนิคการฝังอญัมณีโครงงานน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อสร้างชุดฝึกทกัษะทางคอมพิวเตอร์ ดา้นเทคนิคการฝังอญัมณี โดยการทาํการศึกษาและเก็บ

รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานฝังอญัมณี ตวัเรือน และเทคนิคการ

ฝังอญัมณี แบบการฝังหนามเตย แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมาเรียบเรียงให้เป็นระบบ เพ่ือสร้างชุด

ฝึกอบรม ซ่ึงประกอบด ้วย  คู ่มือการฝึกอบรม คู ่มือว ิทยากร คู ่มือผู ไ้ด ้รับการฝึกอบรม 

ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยในการฝึกอบรม และแบบฝึกหดัในการฝึกปฏิบติัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม แลว้

นาํชุดฝึกน้ีไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 20 คน ซ่ึงเป็นพนกังานในบริษทั อาร์ติเฟ็กซ์ จาํกดั ผลท่ีได้

จากการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกอบรมทางภาคทฤษฎี มีค่ามชัฌิมเลข

คณิตเท่ากบัร้อยละ 79 โดยมีค่ามชัฌิมเลขคณิตของคะแนนการฝึกอบรม เท่ากบัร้อยละ 36.75 และมี

ความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนโดยมีค่ามชัฌิมเลขคณิตเท่ากบัร้อยละ 42.25 โดยมีค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 

96.76 สาํหรับผลสมัฤทธ์ิทางการฝึกอบรมภาคปฏิบติัมีค่ามชัฌิมเลขคณิตเท่ากบัร้อยละ 63.07 ซ่ึงผล

การศึกษาดงักล่าว สรุปไดว้า่ ชุดฝึกทกัษะทางคอมพิวเตอร์ดา้นเทคนิคการฝังอญัมณีมีประสิทธิภาพ

ดีทาํใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบมีความสามารถเพิ่มข้ึนทั้งทางดา้นทฤษฎีและปฏิบติั 

        เขมสินี รุกขจินดา (2548) การศึกษาผลกระบวนการเรียนรู้งานในการกาํหนดเวลา

มาตรฐานในขั้นตอนการเยบ็เส้ือผา้ (The study of learning effect on determining standard time in 

sewing operation) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ จดัทาํแนวทางในการนาํปัจจยัเร่ือง ผลกระทบการ

เรียนรู้งานของพนกังาน (Learning Effect) เขา้มาใชใ้นการปรับค่าเวลามาตรฐานของกระบวนการ
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เยบ็ในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ใหมี้ค่าเวลาท่ีใกลเ้คียงกบัค่าท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงานจริงมากท่ีสุด 

ขอบเขตของการวิจยั 1. ศึกษาอตัราการเรียนรู้งานของพนกังานตามลกัษณะการจดักลุ่มงานตาม

ความยากง่ายของงาน จะพิจารณาเฉพาะงานที่อยู่ในกระบวนการเยบ็ของแผนกเยบ็เท่านั้น โดย

อาศยัขอ้มูลจากโรงงานตวัอย่าง 1 โรงงาน 2. ทาํการศึกษาและเก็บขอ้มูลจากกระบวนการเยบ็ ใน

ผลิตภณัฑห์ลกัของโรงงานตวัอยา่ง 1-3 กระบวนการ 3. การศึกษาน้ีจะเป็นการจดัทาํแนวทางในการ

เก็บข้อมูลและการนาํมาประยุกต์ใช้ในเบ้ืองตน้ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมใน

กระบวนการอ่ืน ๆ ของโรงงานซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลต่อไป 4. ความถนัดของ

พนกังานและความสามารถในการเรียนรู้แต่ละคนมีค่าใกลเ้คียงกนัมีผลนอ้ยมากต่ออตัราการเรียนรู้

งาน  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากงานวิจยั คือ 1. สามารถกาํหนดค่าตวัเลขเป้าหมายในการทาํงานให้

พนกังานไดใ้กลเ้คียงกบัสภาพการทาํงานจริงมากท่ีสุด สร้างความพึงพอใจทั้งผูบ้ริหารและพนกังาน 

2. ช่วยใหผู้บ้ริหารมีความมัน่ใจในการตดัสินใจในการวางแผนกาํลงัการผลิต 3. สามารถระบุ/ 

กาํหนดส่งงานกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วแม่นยาํ และ 4. ผูบ้ริหารสามารถคาดการณ์ตน้ทุนการผลิตท่ีจะ

เกิดข้ึนได ้ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 สาโรช  โศภีรักข ์(2549) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตปริญญาโทท่ีเรียนรู้ดว้ย

การนาํตนเองในวิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม โดยงานวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตปริญญาโทท่ีเรียนวิชาเทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม โดย

ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตปริญญาโทท่ีมีทกัษะ

การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองต่างกนั และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตปริญญาโทท่ี

มีบุคลิกภาพแตกต่าง กลุ่มทดลองงานวิจยัคือ นิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยกีารศึกษา จาํนวน  56 

คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือแผนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองวิชาเทคนิคและ

กระบวนการฝึกอบรม แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดับุคลิกภาพ และแบบประเมิน

ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชt้ - test ผลการวิจยัพบว่า 1. ภายหลงัจาก

เรียนโดยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง นิสิตปริญญาโทที่มีทกัษะเรียนรู้ด ้วยการนาํตนเอง

แตกต่างกนั มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2. ภายหลงั

จากเรียนโดยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง นิสิตปริญญาโทท่ีมีบุคลิกภาพแตกต่างกนัมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนไม่แตกต่างกนั 

  Shilpa Arora and Sachin Agarwal (2007) ศึกษาการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นใน

กระบวนการภาษาทางธรรมชาติ (NLP=Natural Language Processing) โดยวิธีทบทวนวรรณกรรม

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้นาํมาอภิปรายพบว่าการนาํกระบวนการภาษาทางธรรมชาติมาใช้มีกลไก

หลากหลายไดแ้ก่ SVM(Support Vector Machines)ใชใ้นการฝึกฝน, EM(Evaluation Measures)ใช้
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เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า ENUA(Expected Number of User Actions)ซ่ึงบ่งบอกความพยายามในการ

ทาํงานของมนุษย ์และกลไกCRF(Conditional Random Fields)ใชใ้นการเรียงลาํดบัขอ้มูล กลไกการ

เรียนรู้เหล่าน้ีมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญักบัการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น เป้าหมายหลกัของการ

เรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น คือ ผูใ้ชท้ฤษฎีพยายามสร้างนวตักรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 

 T.Lobanova-Shunin and Y. Shunin (2007) ทาํการศึกษารูปแบบของเส้นโคง้การเรียนรู้

เพื่อพฒันาสมรรถนะของผูช้าํนาญทางการศึกษาของชาวยุโรป ไดแ้ก่ประเทศองักฤษ โดยใช้

เคร่ืองมือชนิดแบบทดสอบท่ีเรียกว่า TOEIC test จาํนวน 200 ขอ้ มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีถูกทาํการทดลอง

จาํนวน 29 คน พบว่าเส้นโคง้การเรียนรู้มีอิทธิพลต่อระดบัความสาํเร็จผูเ้รียนรู้ซ่ึงนาํไปสู่เป้าหมาย

ของความสาํเร็จนั้นๆ มีวงจรรูปแบบของการเรียนรู้เฉพาะท่ีเรียกว่า Cognitive map ประกอบดว้ย 

Knowledge + Skills + Experience + Attitudes  = Competence รูปแบบน้ีมีเป้าหมายพฒันาระดบั

สติปัญญาและสมรรถนะการติดต่อส่ือสารผา่นทางรูปแบบการมีวินยัของผูเ้รียนรู้ 

 จิรพงษ์ โลพิศ (2552) การจัดการเ รียนรู้ว ิชางานระบบควบคุมเค ร่ืองยนต์ด ้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัสูตรฐานสมรรถนะ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

สร้าง หาคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของ แผนการจดัการเรียนรู้วิชางานระบบควบคุมเคร่ืองยนต์

ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัสูตรฐาน สมรรถนะ และ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรฐานสมรรถนะ กบัหลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ฐานเน้ือหา) ในรายวิชางาน

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ รหสัวิชา 3103-2101 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

นกัศึกษาแผนกวิชาช่างยนตใ์นวิทยาลยัเทคนิค ชุมพร จาํนวน 34 คน และ วิทยาลยัเทคนิคระนอง 

จาํนวน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้วิชางานระบบควบคุม

เคร่ืองยนตด์ว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัสูตร ฐานสมรรถนะ จาํนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ใชเ้วลาใน

การศึกษา 90 ชัว่โมง และ แบบสอบถามความ คิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นหลกัสูตร ดา้นเน้ือหา 

ด้านรูปแบบใบความรู้ และ ด้านประเมินผล เก่ียวกับ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ และ 

แบบทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนรู้ ภาคทฤษฎี ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 60 ขอ้ 

และแบบทดสอบภาคปฏิบติัจาํนวน 3 แบบทดสอบ สถิติท่ี ใชไ้ดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และ การทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบว่า 1. คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้วิชางาน

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตด์ว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตาม หลกัสูตรฐานสมรรถนะ ดา้นการประเมินผล มี

คุณภาพอยูใ่นระดบั คุณภาพดี (x = 4.34) ดา้นเน้ือหา มีคุณภาพอยูใ่นระดบั คุณภาพดี (x = 4.32) 

ดา้นการสร้างหลกัสูตรมีคุณภาพอยูใ่นระดบั คุณภาพดี (x = 4.28) ดา้นรูปแบบใบความรู้ มีคุณภาพ

อยูใ่นระดบั คุณภาพดี (x = 4.16) 2. ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ใช้

ทดลองในวิทยาลัยเทคนิค ชุมพร และวิทยาลัยเทคนิคระนอง มีค่าเท่ากับ 84.98/89.08 และ 
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84.23/89.96 ตามลาํดบั ซ่ึงผลขอ้มูล ท่ีไดมี้ค่าท่ีสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไวใ้นเกณฑ ์80/80 ดงันั้น

แผนการจดัการเรียนรู้วิชางานระบบ ควบคุมเคร่ืองยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักสูตรฐาน

สมรรถนะท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนใชใ้นการจดัการ เรียนการสอนไดดี้ 3. ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัศึกษากลุ่มทดลอง (ผูเ้รียนฐานสมรรถนะ) กบั กลุ่มควบคุม (ผูเ้รียนฐานเน้ือหา) 

โดยการทดสอบค่าที (t-test ) พบว่า ใน วิทยาลยัเทคนิคชุมพรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั มีค่าความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ส่วนในวิทยาลยัเทคนิคระนอง พบว่า ภาคทฤษฎี

มีค่าไม่แตกต่างกนั ส่วนภาคปฏิบติั มีค่า ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

 

 การศึกษาวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาด้านการจดัการความรู้ท่ีมีอยูใ่นสถาน

ประกอบการโดยการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ จากช่างท่ีเป็นตน้แบบและคู่มือการฝึกทกัษะพ้ืนฐาน

ช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ และทกัษะในกระบวนการหล่อ

เคร่ืองประดบัสาํหรับช่างงานหล่อในโรงงานตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

1. วิธีการศึกษาท่ีนาํมาใช ้

2. ขั้นตอนในการศึกษาและการดาํเนินงาน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

4. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

5. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 

6. สถานท่ีเกบ็ขอ้มูล 

7. การสร้างแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

8. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

1. วธีิการศึกษาทีนํ่ามาใช้ 

 ชุดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนจะนาํมาใช้กับช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั ซ่ึงในชุด

รูปแบบการเรียนรู้ประกอบดว้ย คู่มือการฝึกอบรม คู่มือผูไ้ดรั้บการฝึกอบรม คู่มือผูใ้หก้ารฝึกอบรม

สร้างจากขอ้มูลดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัท่ีมีความสามารถ

ของโรงงานตวัอยา่ง และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการศึกษาจะเป็นการศึกษาวิจยัเชิงทดลองเพื่อใช้

พฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั 

 

2.  ขั้นตอนในการศึกษาและการดําเนินงาน 

 การศึกษาโครงงานในคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาด้านการจดัการความรู้ท่ีมีอยู่ในสถาน

ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ และทกัษะในกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั

สาํหรับช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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2.1 ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ทฤษฎีการจดัการความรู้ และทฤษฎีเสน้การเรียนรู้ 

2.2 ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของโรงงานตวัอย่างโดยศึกษาสถานภาพของโรงงานตวัอย่าง

ดงัต่อไปน้ี 

  2.2.1 สร้างแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลสภาพทัว่ไป และกระบวนการผลิต 

  2.2.2 สร้างแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

  2.2.3 เขา้เยีย่มชมกระบวนการผลิตพร้อมเกบ็ขอ้มูลและถ่ายภาพ 

2.3 ศึกษาองค์ความรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดับท่ีมีความสามารถ (ช่างตน้แบบ)

ดงัต่อไปน้ี 

  2.3.1 ศึกษาความรู้ และทกัษะ ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัท่ีมีความสามารถ  

   สร้างแบบฟอร์มท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูลความรู้ และทกัษะในการทาํงาน 

   เก็บขอ้มูลความรู้ และทกัษะโดยการศึกษาขอ้มูลการรู้จ ักเคร่ืองมือ การ

เลือกใชเ้คร่ืองมือ และวิธีการใชเ้คร่ืองมือ จดบนัทึกส่วนท่ีนอกเหนือจากขอบเขตลงในสมุดบนัทึก 

  2.3.2 ศึกษาความสามารถของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัท่ีมีความสามารถ  

   สร้างแบบฟอร์มท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูลความสามารถในการทาํงาน 

   เก็บขอ้มูลความสามารถจากการศึกษาปริมาณการผลิต และขอ้มูลคุณภาพ

ผลิตภณัฑจ์ากแผนกตรวจสอบคุณภาพ จดบนัทึกส่วนท่ีนอกเหนือจากขอบเขตลงในสมุดบนัทึก 

 2.4 การวิเคราะห์องค์ความรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดับท่ีมีความสามารถ (ช่าง

ตน้แบบ) ดงัต่อไปน้ี 

  2.4.1 การวิเคราะห์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานหล่อเคร่ืองประดบั 

  2.4.2 การวิเคราะห์กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

  2.4.3 การวิเคราะห์ลกัษณะของตวัเรือนจากงานหล่อ 

   โดยการปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ ศึกษาจากสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งพร้อมทั้งแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่อง 

2.5 นาํผลการวิเคราะห์องค์ความรู้มาทาํการสร้างมาตรฐานเพื่อใชป้ระเมินช่างหล่อ

เคร่ืองประดบั 

2.6 ประเมินช่างหล่อเคร่ืองประดบัจากองคค์วามรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัท่ีมี

ความสามารถ (ช่างตน้แบบ) ดงัต่อไปน้ี 

  2.6.1 ทาํการสร้างแบบประเมิน 

  2.6.2 ทาํการประเมินความรู้ ทกัษะ และความสามารถ 

  2.6.3 จดัลาํดบัปัญหาท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพงาน 
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 2.7 การจดัสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

  2.7.1 คู่มือการฝึกอบรม 

  2.7.2 คู่มือผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

  2.7.3 คู่มือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

2.8 ประเมินชุดรูปแบบการเรียนรู้ โดยช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัท่ีมีความสามารถและ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

2.9 การฝึกอบรมโดยใชชุ้ดรูปแบบการเรียนรู้มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  2.9.1 เตรียมการฝึกอบรม 

   ชุดรูปแบบการเรียนรู้ 

   บุคคลากร 

   สถานท่ีฝึกอบรม 

   เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 

  2.9.2 การอบรมและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะและองคค์วามรู้  

2.10 การประเมินผลการเรียนรู้ โดยใชใ้บงานจากชุดฝึกอบรม โดยแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม 

ประกอบดว้ย 

1. การเรียนรู้ภาคทฤษฎีของช่างหล่อเคร่ืองประดบั 

2. การเรียนรู้ภาคปฏิบติัของช่างหล่อเคร่ืองประดบั 

2.11 การประเมินการฝึกอบรมโดยแบ่งเป็นคุณภาพของการฝึกอบรม คุณภาพส่ือช่วย

ฝึกอบรม และคุณภาพของเอกสารประกอบ 

     จากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

 จากช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัท่ีมีความสามารถ หรือ ผูเ้ช่ียวชาญ 

 2.12 สรุปผลการศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั 

 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูล  เพื่อให้

การเกบ็ขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  เคร่ืองมือเหล่านั้นประกอบดว้ย 

 3.1 แบบฟอร์มเกบ็ข้อมูลสภาพทัว่ไป และกระบวนการผลติ 

  เป็นการเกบ็ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของโรงงาน เพ่ือใหท้ราบถึงขั้นตอนกระบวนการผลิต

ทั้งหมด เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต รวมไปถึงการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ 
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 3.2 แบบฟอร์มเกบ็ข้อมูลกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

  เป็นการเก็บขอ้มูลของกระบวนการหล่อเคร่ืองประดับ เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอน

กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบัอยา่งละเอียด และใหท้ราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงของกระบวนการหล่อ

เคร่ืองประดบั 

3.3 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลความรู้ ทักษะ และความสามารถของช่างงานหล่อเคร่ืองประดับ 

และช่างงานหล่อเคร่ืองประดับทีมี่ความสามารถ 

  เป็นการเกบ็ขอ้มูลทกัษะการทาํงานของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัและช่างงานหล่อ

เคร่ืองประดบัท่ีมีความสามารถเพื่อให้ทราบถึงทกัษะ ขีดความสามารถ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ 

พื้นฐานองคค์วามรู้ท่ีใชใ้นการทาํงาน 

 3.4 ชุดรูปแบบการเรียนรู้ 

  ประกอบดว้ยคู่มือการฝึกอบรม และคู่มือผูใ้ห้การฝึกอบรมและคู่มือผูไ้ด้รับการ

ฝึกอบรม เพื่อใชใ้นพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และเพิ่มขีดความสามารถของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั

โดยมีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

  3.4.1 ศึกษารูปแบบการฝึกอบรมของวิทยานิพนธ์ และโรงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  3.4.2 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างรูปแบบการเรียนรู้ประกอบไปดว้ย  

   คู่มือการฝึกอบรม 

   คู่มือผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

   คู่มือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

3.4.3 ประเมินชุดรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อท่ีจะพฒันารูปแบบการเรียนรู้ให้มีความ

เหมาะสมกบัสถานประกอบการมากท่ีสุด 

3.5 เส้นการเรียนรู้ เป็นเส้นที่ใช้แสดงผลการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการเรียนรู้โดย

กาํหนดแกนตั้งกราฟเป็นคะแนนและแกนนอนกราฟเป็นจาํนวนคร้ังการฝึกอบรม โดยมีขั้นตอนใน

การสร้างเสน้ดงัน้ี 

  1. รวมคะแนนจากการทาํใบงานทั้งก่อนและหลงั 

  2. แยกกลุ่มตามปัจจยัต่าง ๆ 

  3. ทาํการวาดกราฟตามกลุ่มต่างๆ  

  4. หาสมการเสน้การเรียนรู้นั้น 
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4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั 

4.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัของโรงงานตวัอยา่ง

A จาํกดั เฉพาะแผนกช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั 

 

5. ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 

5.1.1 ขอ้มูลสภาพโดยรวมของโรงงานตวัอยา่งAจาํกดั 

5.1.2 ขอ้มูลความรู้ทกัษะ และความสามารถของช่างงานหล่อเคร่ืองประดับท่ีมี

ความสามารถของโรงงานตวัอยา่งAจาํกดั 

5.1.3 ขอ้มูลความรู้ทักษะ และความสามารถของช่างงานหล่อเคร่ืองประดับ

ของโรงงานตวัอยา่งAจาํกดั 

 5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 

  5.2.1 ขอ้มูลทฤษฏีการจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

  5.2.2 ขอ้มูลทฤษฎีเสน้การเรียนรู้ (Learning Curve) 

  5.2.3 ขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6. สถานทีเ่กบ็ข้อมูล 

 สถานท่ีเกบ็ขอ้มูลในวิจยัน้ี คือ โรงงานตวัอยา่งA จาํกดั กรณีศึกษา 

 

7.  การสร้างแบบฟอร์มทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาโครงงานในคร้ังน้ีซ่ึงประกอบดว้ย คือ  แบบฟอร์มเก็บขอ้มูล

สภาพทัว่ไป แบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการผลิตแบบฟอร์มเก็บข้อมูลกระบวนการหล่อ

เคร่ืองประดับแบบฟอร์มเก็บข้อมูลทกัษะการทาํงานของช่างหล่อเคร่ืองประดบัและช่างหล่อ

เคร่ืองประดบัท่ีมีความสามารถซ่ึงขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือต่างๆ  นั้น  มีขั้นตอนดงัน้ี 

7.1 แบบฟอร์มเก็บขอ้มูลสภาพทัว่ไปและกระบวนการผลิตซ่ึงสามารถบอกกระบวนการ

ผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และการควบคุณภาพของการผลิตเคร่ืองประดบั 

7.1.1 จุดประสงค์เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตทั้งหมด เคร่ืองจกัร

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต รวมไปถึงการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ 
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7.1.2 ขั้นตอนการจดัสร้างแบบฟอร์ม 

1. ศึกษากระบวนการผลิต 

2. ออกแบบแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูล 

3. พบอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูจ้ดัการโรงงานเพื่อขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัการออก

แบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลสภาพทัว่ไป และกระบวนการผลิต 

4. ตรวจสอบแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูล 

5. นาํแบบฟอร์มบนัทึกการตรวจสอบท่ีไดไ้ปทดลองเก็บขอ้มูลและปรับปรุง

แกไ้ข 

  7.1.3 นาํแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลบนัทึกการตรวจสอบไปทาํการบนัทึกขอ้มูล 

7.2 แบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการหล่อเคร่ืองประดับซ่ึงสามารถบอกขั้นตอน

กระบวนหล่อเคร่ืองประดบั เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการหล่อเคร่ืองประดบั 

7.2.1 จุดประสงคเ์พื่อใหท้ราบถึงขั้นตอนกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบัอยา่งละเอียด 

และใหท้ราบถึงปัญหาท่ีแทจ้ริงของกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

7.2.2 ขั้นตอนการจดัสร้างแบบฟอร์มในการรวบรวมเกบ็ขอ้มูล 

1. ศึกษาข้อมูลท่ีเก็บได้จากแบบฟอร์มเก็บข้อมูลสภาพทัว่ไป และ

กระบวนการผลิต 

2. ออกแบบฟอร์มเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3. พบอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูจ้ดัการโรงงานเพ่ือขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัการ

ออกแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

4. ตรวจสอบแบบฟอร์มเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

5. นาํแบบฟอร์มเกบ็รวบรวมขอ้มูลไปทดลองบนัทึกขอ้มูลและปรับปรุงแกไ้ข 

  7.2.3 นาํแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลไปทาํการบนัทึกเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

7.3 แบบฟอร์มเก็บขอ้มูลความรู้ ทกัษะ ความสามารถของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั

และช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัท่ีมีความสามารถ(ช่างตน้แบบ)ซ่ึงสามารถบอกระดบัของทกัษะ 

ความสามารถ และพื้นฐานความรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั 

7.3.1 จุดประสงคเ์พื่อใหท้ราบถึงทกัษะ ขีดความสามารถ และพื้นฐานองคค์วามรู้ท่ี

ใชใ้นการทาํงาน 

7.3.2 ขั้นตอนการจดัสร้างแบบฟอร์มในการรวบรวมเกบ็ขอ้มูลประกอบดว้ย 

1. ศึกษาขอ้มูลท่ีเกบ็ไดจ้ากแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 
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2. ศึกษาขอ้มูลจากใบงานฝึกทกัษะพื้นฐานช่างงานหล่อของโรงงานอ่ืนใน

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

3. ออกแบบฟอร์มบนัทึกเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

4. พบอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูจ้ดัการโรงงานเพื่อขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัการออก

แบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลทกัษะการทาํงานของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั และช่างงานหล่อเคร่ืองประดบั

ท่ีมีความสามารถ 

5. ตรวจสอบแบบฟอร์มเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

6. นําแบบฟอร์มเก็บรวบรวมขอ้มูลไปทดลองบนัทึกขอ้มูลและปรับปรุง

แกไ้ข 

  7.3.3 นาํแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลไปทาํการบนัทึกเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

8. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 จะทาํการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วนคือ 

 8.1การวิเคราะห์แบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  8.1.1 รวบรวมขอ้มูลจากแบบฟอร์มบนัทึกเกบ็ขอ้มูลไดแ้ก่ 

   แบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลสภาพทัว่ไป และกระบวนการผลิต 

   แบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

  8.1.2 ทาํการศึกษาขอ้มูลจากแบบฟอร์มทั้งหมดโดยละเอียด ประกอบดว้ย 

   ขั้นตอนในการทาํงาน 

   เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการหล่อเคร่ืองประดบั 

   ลกัษณะของช้ินงานก่อนท่ีจะทาํการหล่อเคร่ืองประดบั 

   การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพ 

8.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ แลว้จดัทาํเป็นมาตรฐานกระบวนการผลิตเช่นทาํ เป็นผงั

การไหล (Flow Chart) 

8.2 การวิเคราะห์ความรู้ ทกัษะ และความสามารถของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัท่ีมี

ความสามารถ(ช่างตน้แบบ) โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  8.2.1 รวบรวมขอ้มูลโดยศึกษาจาก 

   เคร่ืองมือท่ีใชแ้ละการเลือกใชเ้คร่ืองมือในกระบวนการหาเคร่ืองประดบั 

   กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

   การตรวจสอบคุณภาพ 
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  8.2.2 นาํขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างมาตรฐาน 

8.3 การวิเคราะห์ความรู้ ทกัษะ และความสามารถของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัโดยมี

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  8.3.1 สร้างแบบทดสอบโดยใชม้าตรฐานจากช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัท่ีมีความสามารถ 

  8.3.2 กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

   การแปลผลใชเ้กณฑก์าํหนดระดบัค่าคะแนนเฉล่ียจากคาํถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า  4  ระดับ กาํหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย  ตามแนวทางของ บุญชม 

ศรีสะอาด  (2535 : 100) ดงัน้ี 

   ระดบัคุณภาพ ระดบัคะแนน 

   ดีมาก 3.51-4.00  

   ดี  2.51-3.50 

   ปานกลาง 1.51-2.50 

   นอ้ย 1.00-1.50 

  8.3.3 ใหช่้างงานหล่อเคร่ืองประดบัทาํแบบทดสอบ  

  8.3.4 นาํคะแนนท่ีไดม้าหาปัญหาท่ีมีผลต่อคุณภาพงาน หรือมีความบกพร่องในงาน

ดา้นต่างๆ 

  8.3.5  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือร้อยละ ค่าเฉล่ีย   

 8.4 การวิเคราะห์เสน้การเรียนรู้ของช่างงานหล่อเคร่ืองประดบัโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  8.4.1 สร้างใบงานภาคทฤษฎี และปฏิบติั 

  8.4.2 กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  8.4.3 นาํผลท่ีไดจ้ากการทาํใบงานมาจดักลุ่ม  

  8.4.4 ทาํการหาเสน้การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม 

  8.4.5 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความถดถอยของขอ้มูล Logarithm บน X และ Y ใช้

วิธีการ Least – square เพื่อหาเสน้Regression 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

 บทน้ีจะกล่าวถึงผลการดาํเนินการศึกษาดา้นการจดัการความรู้ท่ีมีอยูใ่นสถานประกอบการ 

ดว้ยทฤษฏีการจดัการความรู้ และทฤษฏีเส้นการเรียนรู้ โดยการศึกษาองค์ความรู้ของช่างหล่อ

เคร่ืองประดบั การสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้  เพ่ือพฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถของช่าง

หล่อเคร่ืองประดบั ซ่ึงประกอบดว้ยผลการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ของช่างหล่อเคร่ืองประดบั 

2. ผลการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ของช่างหล่อเคร่ืองประดบั 

3. ผลการหาความสามารถก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ 

4. ผลการหาเสน้การเรียนรู้ของช่างหล่อเคร่ืองประดบัในโรงงานตวัอยา่ง 

 

1. ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ของช่างหล่อเคร่ืองประดับ 

1.1 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์องคค์วามรู้ช่างหล่อเคร่ืองประดบัท่ีมีความสามารถ 

(ช่างตน้แบบ) 

  1.1.1 การศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานหล่อเคร่ืองประดบั 

   จากการศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานหล่อเคร่ืองประดับจะ

ประกอบดว้ยเคร่ืองตีปูน, เคร่ืองดูดอากาศ, เตาอบปูน, เคร่ืองหล่อดูดสุญญากาศ และเคร่ืองฉีดลา้ง

ปูนเคร่ืองมือทั้ งหมดใช้สําหรับในงานหล่อเคร่ืองประดับ เพ่ือประเมินความรู้, ทักษะ และ

ความสามารถช่างหล่อเคร่ืองประดบัจากภาคผนวก ข 

  1.1.2 การวิเคราะห์กระบวนการงานหล่อเคร่ืองประดบั 

   จากการศึกษากระบวนการหล่อเคร่ืองประดบัจะประกอบดว้ยขั้นตอนการ

คาํนวณนํ้ าหนักโลหะการหล่อแบบปูน การอบปูน การหล่อโลหะ และการลา้งปูน ของงานหล่อ

เคร่ืองประดับท่ีใช้สาํหรับในการสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั เพื่อประเมิน

ความรู้ ทกัษะ และความสามารถของช่างหล่อเคร่ืองประดบัจากภาคผนวก ค 

  1.1.3 การวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพ 

   จากการศึกษาการตรวจสอบคุณภาพจะประกอบไปดว้ย ปัญหาของช้ินงาน 

รูปของช้ินงานท่ีเป็นปัญหา ลกัษณะของช้ินงาน สาเหตุของปัญหา และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
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ซ่ึงทั้งหมดใชส้าํหรับในการสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั เพื่อประเมินความรู้ 

ทกัษะ และความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์งานหล่อเคร่ืองประดับท่ีบกพร่องได้จาก

ภาคผนวก ง 

 1.2 ผลการประเมินช่างหล่อเคร่ืองประดบั 

  1.2.1 ผลการประเมินช่างหล่อเคร่ืองประดบัก่อนการสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้ 

1.2.1.1 จากการนาํแบบทดสอบไปทาํการทดสอบช่างหล่อเคร่ืองประดบัก่อน

การสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้ในโรงงานตวัอยา่ง 

          โดยการแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานหล่อเคร่ืองประดับวิธีการใช้เคร่ืองมือ กระบวนการหล่อเคร่ืองประดับ

การตรวจสอบคุณภาพงานหล่อสามารถแสดงผลเป็นคะแนนภาคทฤษฎีรวมทุกคนท่ีได ้และคิดเป็น

ร้อยละต่อคะแนนเตม็ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 3  แสดงคะแนนภาคทฤษฎีของทุกคนแยกเน้ือหาในแต่ละดา้น 
 

ผูท้าํแบบ

ทด 

สอบ 

     n=6 

เน้ือหาแต่ละดา้น 

รวม 

(100 

คะแนน) 

วตัถุดิบและอุปกรณ์

ท่ีใชใ้นงานหล่อ

เคร่ืองประดบั 

(10 คะแนน) 

วิธีการใช้

เคร่ืองมือ 

 

(7.5 คะแนน) 

กระบวนการ

หล่อ

เคร่ืองประดบั 

(27.5 คะแนน) 

การตรวจสอบ

คุณภาพงาน

หล่อ 

(55 คะแนน) 

 

1 7.5 2.5 20 12.5 42.5 

2 2.5 5 17.5 25 50 

3 5 5 15 22.5 47.5 

4 5 5 12.5 10 32.5 

5 7.5 2.5 15 15 40 

6 5 5 10 15 35 
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ภาพท่ี 14 แสดงแผนภูมิแท่งคะแนนสรุปภาคทฤษฎีของทุกคนแยกเน้ือหาแต่ละดา้น 
 

    จากภาพท่ี 14 พบว่า ช่างหล่อเคร่ืองประดับ ท่ีทาํการทดสอบได้

คะแนนภาคทฤษฎีรวมสูงสุด คือ 50 , 47.5, 42.5, 40, 35 และ 32.5 คะแนน ตามลาํดบั ซ่ึงผูท้าํการ

ทดสอบแต่ละคนไดค้ะแนนนอ้ยกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด (เกณฑผ์า่นตอ้งไดค้ะแนนมากกว่า 90 คะแนน

ข้ึนไป) ดงันั้น ผูท้าํการทดสอบจึงตอ้งทาํการปรับปรุงในดา้นทฤษฎี โดยการทาํคู่มือฝึกอบรมต่อไป 

    จากการทําการทดสอบช่างหล่อเคร่ืองประดับก่อนการสร้างชุด

รูปแบบการเรียนรู้ภาคปฏิบติัสามารถสรุปคะแนนรวมทุกคนไดด้งัตารางดา้นล่างน้ี 

1.2.1.2  จากการนาํใบงานไปทาํการทดสอบช่างหล่อเคร่ืองประดบัภาคปฏิบติั

ก่อนการสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้ในโรงงานตวัอยา่งAจาํกดั 

 

ตารางท่ี 4  แสดงคะแนนภาคปฏิบติัของทุกคนแยกเป็นแต่ละดา้น 
 

 

ลาํดบั 
เน้ือหาแต่ละดา้น เตม็ 

คะแนนท่ีได ้

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คนท่ี 6 

1 
ตรวจสอบและวิเคราะห์

ช้ินงาน 
12 6 5 6 6 8 5 

2 ทาํเบา้ปูนและปูนหล่อ 8 6 5 4 5 6 6 

3 คาํนวณนํ้าหนกัโลหะ 4 3 3 3 3 4 3 

4 หลอมและหล่อโลหะ 12 8 7 7 7 6 7 

รวม 36 23 20 20 21 24 21 

คะแนนภาคทฤษฎขีองทุกคนแยกเนือ้หาแต่ละด้าน 
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ภาพท่ี 15  แสดงแผนภูมิแท่งคะแนนสรุปภาคปฏิบติัของทุกคนแยกเป็นดา้น 

 

    จากภาพท่ี 15 พบวา่คะแนนรวมภาคปฏิบติัของช่างหล่อเคร่ืองประดบั

แต่ละคนไดค้ะแนนมากท่ีสุด คือ 24, 23, 21, 21, 20, 20 ตามลาํดบั ซ่ึงผูท้าํการทดสอบแต่ละคนได้

คะแนนนอ้ยกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด (เกณฑผ์า่นตอ้งไดค้ะแนนมากกว่า 33คะแนนข้ึนไป) ดงันั้น ผูท้าํ

การทดสอบจึงตอ้งทาํการปรับปรุงในดา้นภาคปฏิบติั โดยการทาํคู่มือฝึกอบรมต่อไปซ่ึงสามารถดู

รายละเอียดคะแนนภาคปฏิบติัของช่างหล่อเคร่ืองประดบัไดจ้ากภาคผนวก จ 

    จากการประเมินช่างหล่อเคร่ืองประดบัทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั มี

ความเห็นวา่ควรทาํการปรับปรุงและพฒันาในดา้น กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบัและการตรวจสอบ

คุณภาพงานหล่อ โดยการสร้างชุดคู่มือการฝึกอบรมท่ีประกอบไปดว้ยเน้ือหาดา้นกระบวนการหล่อ

เคร่ืองประดบั และการตรวจสอบคุณภาพงานหล่อให้แก่ช่างหล่อเคร่ืองประดบั เพื่อท่ีจะเพิ่มขีด

ความสามารถใหก้บัช่างหล่อเคร่ืองประดบั 
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1.2.2 ผลการหาสาเหตุของปัญหา 

  จากผลการประเมินช่างหล่อเคร่ืองประดบัจะเห็นว่าขาดความรู้ ทกัษะ และความสามารถในเร่ืองกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั และ

เร่ืองการตรวจสอบคุณภาพงานหล่อดงันั้นจึงนาํจุดบกพร่องมาหาสาเหตุของปัญหาดว้ยผงักา้งปลา ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 แสดงผงักา้งปลาของปัญหากระบวนการหล่อเคร่ืองประดบัและการตรวจสอบ 

 

 

 

 

1. การขาดความรู้ท่ีถกูตอ้ง 

ขาดผูใ้หค้วามรู้ 

ไม่มีแหล่งคน้หาความรู้ 

อายกุารทาํงานนอ้ย 
ขาดการฝึกอบรม 

มีการเรียนรู้ท่ีชา้ 

 
ปัญหาการหล่อเคร่ืองประดบั 

และการตรวจสอบ 
คุณภาพ 

3. เขา้ใจไม่ตรงกนั 

ไม่ยอมรับมาตรฐาน 
ไม่มีส่ือการสอน 

2. วธีิการทาํงาน 

ไม่มีมาตรฐานขั้นตอนท่ีถกูตอ้ง 
ไม่มีบนัทึกคุณภาพ

งานหล่อ 
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   จากแผนผงัก้างปลาท่ีบอกสาเหตุของการเกิดปัญหานั้น และหาแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหาไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 5 แสดงปัญหา สาเหตุ และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1.ขาดความรู้ท่ีถูกตอ้ง 1.1  ขาดการฝึกอบรม 
1.2  ไม่มีแหล่งคน้หาความรู้ 
1.3  ขาดผูใ้หค้วามรู้ 
1.4 อายกุารทาํงานนอ้ย 
1.5 มีการเรียนรู้ท่ีชา้ 

1.1จดัใหมี้การฝึกอบรมแก่พนกังาน 

1.2 จดัทาํชุดคู่มือ หรือเอกสารเพื่อเป็น

แหล่งความรู้ใหแ้ก่พนกังาน 

1.3 จดัทาํคู่มือฝึกอบรม และผู ้

ฝึกอบรม 

1.4 มีการฝึกทกัษะ  

1.5 มีการแยกกลุ่มในการฝึกอบรม 

2. วิธีการทาํงาน 2.1 ไม่มีมาตรฐานขั้นตอนท่ี

ถูกตอ้ง 

2.2  ไม่มีบนัทึกคุณภาพงาน

หล่อ 

2.1 จดัทาํมาตรฐานในการทาํงาน 

 

2.2 บนัทึกผลคุณภาพงานหล่อแต่ละ

คร้ัง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและ

ป้องกนั 

3. เขา้ใจไม่ตรงกนั 3.1 ไม่มีส่ือการสอน 
3.2 ไม่ยอมรับมาตรฐาน 
 

3.1 จดัทาํส่ือ และคู่มือการเรียน การ

สอน 

3.2 มีการปรับทศันคติใหก้บัพนกังาน

โดยการอบรม  

  

   จากตารางท่ี 5 แนวทางแกไ้ขเน่ืองจากช่างหล่อเคร่ืองประดับยงัขาดความรู้ 

ขาดประการณ์ และทศันคติท่ีดีเก่ียวกับมาตรฐานกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั การตรวจสอบ

คุณภาพงานหล่อ และแนวทางการแกไ้ข/ป้องกนัขอ้บกพร่องจากงานหล่อเคร่ืองประดบัดงันั้นจึง

ตอ้งมีการจดัอบรมเก่ียวกับมาตรฐานกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั มาตรฐานการตรวจสอบ

คุณภาพงานหล่อ และแนวทางการแกไ้ข/ป้องกนัขอ้บกพร่องจากงานหล่อ เพื่อให้เกิดทศันคติท่ีดี 

และให้เกิดความตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการทาํงานท่ีมีมาตรฐานซ่ึงทาํเป็นชุดฝึกอบรม

ประกอบดว้ยเน้ือหาหลกัดงัต่อไปน้ี 
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1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโลหะ 

2. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานหลอมหล่อโลหะ 

3. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการติดทางเดินนํ้าโลหะ 

4. การติดตน้เทียนและคาํนวณนํ้าหนกั 

5. การหล่อเบา้ปูนและอบเบา้ปูน 

6. การหล่อโลหะ 

7. การลา้งปูน 

8. การตรวจสอบนํ้าหนกั , ปัญหาและวิธีแกไ้ขในการหล่อ 

 

2. ผลการศึกษาการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ของช่างหล่อเคร่ืองประดับ 

 2.1 ผลการสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้ 

  2.1.1 คู่มือการฝึกอบรม 

   เป็นเอกสารท่ีใชแ้นะนาํหลกัสูตร ชุดฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้งานหล่อ

เคร่ืองประดบั สาํหรับอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัซ่ึงภายในชุดฝึกอบรมประกอบไปดว้ย

พื้นฐานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมรายการเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ฝึกอบรมแผนการจดัแบ่งเน้ือหาการฝึกอบรมระยะเวลา หมายกาํหนดการสถานท่ีฝึกอบรมวิธีการ

ดาํเนินการฝึกอบรมและขอ้เสนอแนะในการนาํหลกัสูตรไปใช ้
  2.1.2 คู่มือผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

   เป็นเอกสารท่ีจดัทาํเพื่อช่วยผูฝึ้กอบรม และวิทยากรฝึกอบรมไดท้ราบถึงเร่ือง

ท่ีใชใ้นการฝึกอบรม ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกอบรม เพื่อให้การดาํเนินการฝึกอบรมเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
  2.1.3 คู่มือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

   เป็นเอกสารท่ีใช้ในการประกอบการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

ภายในชุดฝึกอบรมประกอบไปดว้ย  

   1.ใบความรู้ ท่ีใหผู้อ้บรมทาํการศึกษาดา้นงานหล่อเคร่ืองประดบั ซ่ึงมีดงัน้ี 

1.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโลหะ 

1.2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานหลอมหล่อโลหะ 

1.3 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการติดทางเดินนํ้าโลหะ 

1.4 การติดตน้เทียนและคาํนวณนํ้าหนกั 

1.5 การหล่อเบา้ปูนและอบเบา้ปูน 
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1.6 การหล่อโลหะ 

1.7 การลา้งปูน 

1.8 การตรวจสอบนํ้าหนกั  ปัญหาและวิธีแกไ้ขในการหล่อ 

2. ใบงาน ซ่ึงให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดล้องทาํก่อนการเรียนรู้ และหลงัการ

เรียนรู้ เพื่อนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

  2.1.4 ส่ือการสอน 

   1. ส่ือการนาํเสนอ Power Point 

    เป็นส่ือท่ีมีภาพ และคาํบรรยาย โดยมีผูบ้รรยายประกอบการนําเสนอ

เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ ตรงกนั ในเร่ืองของ วิธีใชเ้คร่ืองมือ กระบวนการ

หล่อเคร่ืองประดับ รวมไปถึง ลักษณะปัญหาของช้ินงาน และแนวทางการแก้ไขและป้องกัน

ขอ้บกพร่องจากช้ินงานหล่อเคร่ืองประดบั 

2. ส่ือวีดีทศัน ์

    เป็นส่ือท่ีมีภาพ และคาํบรรยายพร้อมเสียง ช่วยในการฝึกอบรมสําหรับ

ผูส้อนหรือวิทยากร เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ ตรงกนั ในเร่ืองของ วิธีใช้

เคร่ืองมือ กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั รวมไปถึง ลกัษณะปัญหาของช้ินงาน และแนวทางการ

แกไ้ขและป้องกนัขอ้บกพร่องจากช้ินงานหล่อเคร่ืองประดบั  

 2.2 ผลการประเมินชุดรูปแบบการเรียนรู้ 

  เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของช่างหล่อเคร่ืองประดบั (ตน้แบบ) และ

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานหล่อเคร่ืองประดบัรวมทั้งหมด 6 คนโดยแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นดงั

ตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการประเมินชุดรูปแบบการเรียนรู้ 
 

ลกัษณะคาํถามในการประเมิน คะแนนเฉลีย่ ค่าระดับ 

1. คุณภาพของการฝึกอบรม 

1.1ความครอบคลุม และเหมาะสมของเน้ือหา 

     1.2 ปริมาณของเน้ือหา 

     1.3การอธิบายเน้ือหาจากง่ายไปยาก 

     1.4 นาํเสนอชดัเจนเขา้ใจง่าย 

     1.5 เวลาในการฝึกอบรม 

     1.6 การใชอุ้ปกรณ์ช่วยสอน 

 

3.29 

3.29 

3.14 

2.86 

3 

3.43 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการประเมินชุดรูปแบบการเรียนรู้(ต่อ) 
 

ลกัษณะคาํถามในการประเมิน คะแนนเฉลีย่ ค่าระดับ 

2. คุณภาพของส่ือช่วยฝึกอบรม 

     2.1 ส่ือการสอน Power point 

           2.1.1 ตวัอกัษร 

                   ขนาด 

                   ความสมดุล 

                   ความชดัเจน 

           2.1.2 รูปภาพ 

                   ขนาด 

                   ความสมดุล 

                   ความชดัเจน 

     2.2 ส่ือการสอน วีดีทศัน ์  

           2.2.1 ตวัอกัษร 

                   ขนาด 

                   ความสมดุล 

                   ความชดัเจน 

         2.2.2 ภาพเคล่ือนไหว 

                   ขนาด 

                   ความสมดุล 

                   ความชดัเจน 

           2.2.3 เสียงของวีดีทศัน์ 

           2.2.4 การดึงดูดความสนใจ 

           2.2.5 นาํเสนอชดัเจนเขา้ใจง่าย 

3. คุณภาพของเอกสารประกอบ 

     3.1 เน้ือหามีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

     3.2 ตวัอยา่งท่ีแสดงในเอกสาร 

     3.3 ความสอดคลอ้งของเอกสารประกอบและส่ือ 

     3.4 การเรียงลาํดบัเน้ือหา 

 

 

 

3.86 

3.57 

3.14 

 

3.29 

3.43 

3.29 

 

 

3.43 

3.43 

3.14 

 

3 

3.29 

3.14 

3.43 

3.43 

3.29 

 

3.58 

3 

3.14 

3.29 

 

 

 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 

 

ดี 

ดี 

ดี 

 

 

ดี 

ดี 

ดี 

 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

 

ดีมาก 

ดี 

ดี 

ดี 
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  จากตารางท่ี 6 พบวา่ 

  คุณภาพของการฝึกอบรม นํ้ าหนักคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดจะเท่ากบั 2.86 เป็นเร่ือง

นาํเสนอชดัเจนเขา้ใจง่ายส่วนนํ้าหนกัคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะเท่ากบั 3.43 เป็นเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์ช่วย

สอน โดยรวมคุณภาพของการฝึกอบรมอยูใ่นเกณฑดี์ 

   คุณภาพของส่ือช่วยฝึกอบรม Power point นํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดจะเท่ากบั 

3.14เป็นเร่ืองของความชดัเจนตวัอกัษรส่ือการสอน Power pointส่วนนํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะ

เท่ากบั 3.86เป็นเร่ืองของขนาดของตวัอกัษรส่ือช่วยฝึกอบรม Power point โดยรวมคุณภาพของส่ือ

ช่วยฝึกอบรมอยูใ่นเกณฑดี์ 

  คุณภาพของส่ือวีดีทศัน์ นํ้ าหนกัคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดจะเท่ากบั 3 เป็นเร่ืองขนาด

ภาพเคล่ือนไหวของส่ือวีดีทศัน์ ส่วนนํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะเท่ากบั 3.43 เป็นเร่ืองขนาดและ

ความสมดุลตวัอกัษรของส่ือการสอนวีดีทศัน์เสียงของวีดีทศัน์และการดึงดูดความสนใจ โดยรวม

ของคุณภาพของส่ือการสอนวีดีทศัน์อยูใ่นเกณฑดี์ 

  คุณภาพของเอกสารประกอบนํ้ าหนักคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดจะเท่ากบั 3.00 เป็นเร่ือง

ตวัอย่างท่ีแสดงในเอกสาร ส่วนนํ้ าหนักคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะเท่ากบั 3.58เป็นเร่ืองเน้ือหามีความ

ชดัเจนและเขา้ใจง่าย โดยรวมของคุณภาพของเอกสารประกอบอยูใ่นเกณฑดี์ 
                 สรุปว่าผลการประเมินชุดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือส่ือช่วยฝึกอบรม

Power Point 
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3. ผลการศึกษาการหาความสามารถก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ของช่างหล่อเคร่ืองประดับในโรงงานตัวอย่างAจํากดั 

  จากการใหช่้างหล่อเคร่ืองประดบัทาํใบงานก่อนการอบรม และหลงัการอบรมสามารถทาํการประเมินไดผ้ลดงัตารางท่ี 7 ต่อไปน้ี 

  

ตารางท่ี 7 แสดงผลการประเมินการเรียนรู้ช่างหล่อเคร่ืองประดบัแต่ละคน 

 

คนที ่ ก่อนอบรม หลงัอบรมคร้ังที ่1 หลงัอบรม คร้ังที ่2 

ทฤษฎ ี

(เต็ม 100 คะแนน) 

ปฏิบตั ิ

(เต็ม 36 คะแนน) 

ทฤษฎ ี

(เต็ม 100 คะแนน) 

ปฏิบตั ิ

(เต็ม 36 คะแนน) 

ทฤษฎ ี

(เต็ม 100 คะแนน) 

ปฏิบตั ิ

(เต็ม 36 คะแนน) 

1 42.5 23 50 25 62.5 28 

2 50 20 60 23 67.5 25 

3 47.5 20 57.5 23 62.5 26 

4 32.5 21 50 24 60 27 

5 40 24 52.5 26 62.5 28 

6 35 21 45 23 55 25 

เฉลีย่ 41.25 21 52.5 24 61.67 26.5 
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ภาพท่ี 17 แสดงกราฟผลการประเมินการเรียนรู้ช่างหล่อเคร่ืองประดบัแต่ละคน 

 

  จากตารางท่ี 7  และภาพท่ี 17 พบว่า คะแนนจากการทาํใบงานของช่างหล่อ

เคร่ืองประดบั หลงัการฝึกอบรมมีค่ามากข้ึน ดงันั้นจึงไดมี้การนาํขอ้มูลในส่วนน้ีมาสร้างเส้นการ

เรียนรู้ ซ่ึงจะแยกตามภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของช่างหล่อเคร่ืองประดบั 

 

4. ผลการหาเส้นการเรียนรู้ของช่างหล่อเคร่ืองประดับในโรงงานตัวอย่างAจํากดั 

 4.1 เส้นการเรียนรู้ของช่างหล่อเคร่ืองประดับ 

  จากตารางท่ี 7 และภาพท่ี 17 สามารถแสดงเป็นเส้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีของช่าง

หล่อเคร่ืองประดบัไดด้งัน้ี 
 

 

ภาพท่ี 18 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง คะแนนภาคทฤษฎีกบัจาํนวนคร้ังท่ีอบรม 
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  จากภาพท่ี 18 พบว่าการพล๊อตกราฟระหว่างคะแนนภาคทฤษฎีกบัจาํนวนคร้ังของ

การฝึกอบรม สามารถดูไดจ้ากเส้นแนวโน้มเป็นเส้นโคง้ท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงไดส้มการการเรียนรู้

ภาคทฤษฎีของช่างหล่อเคร่ืองประดบั คือY = 16.22 ln(x)+ 41.93และจาํนวนคร้ังท่ีตอ้งทาํการอบรม

ของภาคทฤษฎี เพื่อใหช่้างหล่อเคร่ืองประดบัผา่นเกณฑท่ี์โรงงานตวัอยา่ง A จาํกดั กาํหนดเท่ากบั20 

คร้ัง(คะแนนท่ีผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด คือ 90 คะแนนข้ึนไป) 

  จากตารางท่ี 7 และภาพท่ี 17 สามารถแสดงเป็นเส้นการเรียนรู้ภาคปฏิบติัของช่าง

หล่อเคร่ืองประดบัไดด้งัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 19 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง คะแนนภาคปฏิบติักบัจาํนวนคร้ังท่ีอบรม 

 

  จากภาพท่ี 19 พบว่า การพล๊อตกราฟระหว่างคะแนนภาคปฏิบติักบัจาํนวนคร้ังของ

การฝึกอบรม สามารถดูไดจ้ากเส้นแนวโน้มเป็นเส้นโคง้ท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงไดส้มการการเรียนรู้

ภาคปฏิบติัของช่างหล่อเคร่ืองประดบั คือ Y = 4.745ln(x)+ 20.99 และจาํนวนคร้ังท่ีตอ้งทาํการ

อบรมของภาคปฏิบติั เพื่อให้ช่างหล่อเคร่ืองประดบัผา่นเกณฑท่ี์โรงงานตวัอยา่ง A จาํกดักาํหนด

เท่ากบั 12 คร้ัง(คะแนนท่ีผา่นเกณฑท่ี์กาํหนด คือ 33 คะแนนข้ึนไป) 

 4.2 ผลการประเมินโครงการฝึกอบรม 

  4.2.1 ผลท่ีไดจ้ากการประเมินโครงการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
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   เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมต่อโครงการ

ฝึกอบรม โดยแสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นดงัตารางท่ี 8 
 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการประเมินโครงการฝึกอบรม 
 

ลกัษณะคาํถามในการประเมิน  คะแนนเฉลีย่  ค่าระดับ 

1. คุณภาพของการฝึกอบรม 

    1.1 ความครอบคลุม และเหมาะสมของเน้ือหา 

    1.2 ปริมาณของเน้ือหา 

    1.3 การอธิบายเน้ือหาจากง่ายไปยาก 

    1.4 นาํเสนอชดัเจนเขา้ใจง่าย 

    1.5 เวลาในการฝึกอบรม 

    1.6 การใชอุ้ปกรณ์ช่วยสอน 

    1.7 ความชดัเจนเสียงของผูบ้รรยาย 

    1.8 บุคลิกท่าทางของผูบ้รรยาย 

    1.9 การดึงดูดความสนใจ 

2. คุณภาพของส่ือช่วยฝึกอบรม 

    2.1 ส่ือการสอน Power point 

      2.1.1 ตวัอกัษร 

- ขนาด 

- ความสมดุล 

- ความชดัเจน 

       2.1.2 รูปภาพ 

- ขนาด 

- ความสมดุล 

- ความชดัเจน 

    2.2 ส่ือการสอน วีดีทศัน ์  

      2.2.1 ตวัอกัษร 

- ขนาด 

- ความสมดุล 

- ความชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.43 

3.57 

3.14 

3.14 

3.00 

3.57 

3.00 

3.57 

3.00 

 

 

 

3.71 

3.57 

3.57 

 

3.29 

3.43 

3.29 

 

 

3.43 

3.57 

3.29 
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      ดีมาก 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการประเมินโครงการฝึกอบรม (ต่อ) 

 

  
 

ภาพท่ี 20 แสดงผลการประเมินโครงการอบรม เร่ือง คุณภาพของการฝึกอบรม 

ลกัษณะคาํถามในการประเมิน  คะแนนเฉลีย่  ค่าระดับ 

          2.2.2 ภาพเคล่ือนไหว 

- ขนาด 

- ความสมดุล 

- ความชดัเจน 

      2.2.3 เสียงของวีดีทศัน ์

      2.2.4 การดึงดูดความสนใจ 

      2.2.5 นาํเสนอชดัเจนเขา้ใจง่าย 

3. คุณภาพของเอกสารประกอบ 

    3.1 เน้ือหามีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

    3.2 ตวัอยา่งท่ีแสดงในเอกสาร 

    3.3 ความสอดคลอ้งของเอกสารประกอบและส่ือ 

    3.4 การเรียงลาํดบัเน้ือหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14 

3.57 

3.14 

3.43 

3.43 

3.57 

 

3.71 

3.14 

3.29 

3.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ดี 

      ดีมาก 

      ดี 

      ดี 

      ดี 

      ดีมาก 

 

      ดีมาก 

      ดี 

      ดี 

      ดี 
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   จากภาพท่ี 20 พบว่าคุณภาพของการฝึกอบรม นํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดจะ

เท่ากบั 3.00 เป็นเร่ืองเวลาในการฝึกอบรมความชดัเจนเสียงของผูบ้รรยาย และการดึงดูดความสนใจ 

ส่วนนํ้าหนกัคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะเท่ากบั 3.57 เป็นเร่ืองปริมาณของเน้ือหา การใชอุ้ปกรณ์ช่วยสอน

และบุคลิกท่าทางของผูบ้รรยายโดยรวมของคุณภาพของการฝึกอปรมอยูใ่นเกณฑดี์ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 21 แสดงผลการประเมินโครงการอบรม เร่ือง ส่ือช่วยฝึกอบรม Power point 

 

   จากภาพท่ี 21 พบว่าคุณภาพของส่ือช่วยฝึกอบรม Power point นํ้ าหนัก

คะแนนเฉล่ียตํ่าสุดจะเท่ากบั 3.29 เป็นเร่ืองขนาดและความชดัเจนของรูปภาพ ส่วนนํ้ าหนกัคะแนน

เฉล่ียสูงสุดจะเท่ากบั 3.71เป็นเร่ืองขนาดตวัอกัษร โดยรวมของคุณภาพของส่ือช่วยฝึกอบรม Power 

point อยูใ่นเกณฑดี์ 
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ภาพท่ี 22 แสดงผลการประเมินโครงการอบรม เร่ือง ส่ือส่ือวีดีทศัน ์

 

   จากภาพท่ี 22 พบว่าคุณภาพของส่ือวีดีทศัน์ นํ้ าหนักคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดจะ

เท่ากบั 3.14 เป็นเร่ืองขนาดและความชดัเจนของภาพเคล่ือนไหว ส่วนนํ้าหนกัคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะ

เท่ากบั 3.57 เป็นเร่ืองนาํเสนอชดัเจนเขา้ใจง่าย โดยรวมของคุณภาพของส่ือวีดีทศัน์อยูใ่นเกณฑดี์ 

 

 
 

ภาพท่ี 23 แสดงผลการประเมินโครงการอบรม เร่ือง คุณภาพของเอกสารประกอบ 
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   จากภาพท่ี 23 พบว่าคุณภาพของเอกสารประกอบนํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด

จะเท่ากับ 3.14 เป็นเร่ืองของตวัอย่างท่ีแสดงในเอกสารและการเรียงลาํดับเน้ือหา ส่วนนํ้ าหนัก

คะแนนเฉล่ียสูงสุดจะเท่ากบั 3.71เป็นเร่ืองเน้ือหามีความชดัเจนและเขา้ใจง่ายโดยรวมของคุณภาพ

ของเอกสารประกอบอยูใ่นเกณฑดี์  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการดาํเนินการศึกษาความรู้ ทกัษะ และความสามารถช่างหล่อเคร่ืองประดบัใน

โรงงานตวัอยา่ง พร้อมทั้งสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือเพิ่มความรู้ ทกัษะ และความสามารถของ

ช่างหล่อเคร่ืองประดบัสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. สรุปผลการศึกษา 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานวิจยั 

3. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 1.1 ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ของช่างหล่อเคร่ืองประดับ 

1.1.1 การศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานหล่อเคร่ืองประดบัจะประกอบดว้ย

ฐานยาง, กระบอกปูน, เคร่ืองตีปูน, เคร่ืองดูดอากาศ, เตาอบปูน, เคร่ืองหล่อดูดสุญญากาศ, คีมคีบ

กระบอกปูน และเคร่ืองฉีดลา้งปูนเคร่ืองมือทั้งหมดใช้สําหรับในงานหล่อเคร่ืองประดบั เพื่อ

ประเมินความรู้, ทกัษะ และความสามารถช่างหล่อเคร่ืองประดบั 

1.1.2 ผลจากการวิเคราะห์กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั โดยศึกษากระบวนการ

หล่อเคร่ืองประดบัจะประกอบดว้ยขั้นตอนการคาํนวณนํ้ าหนกัโลหะ การหล่อแบบปูน การอบปูน 

การหล่อโลหะ และการลา้งปูน ของงานหล่อเคร่ืองประดบั ท่ีใชส้าํหรับในการสร้างชุดรูปแบบการ

เรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

1.1.3 ผลจากการประเมินช่างหล่อเคร่ืองประด ับคือผลการประเมินช่างหล่อ

เคร่ืองประดับก่อนการสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน คือเน้ือหา

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ซ่ึงพบว่าช่างหล่อเคร่ืองประดบัควรทาํการปรับปรุงและพฒันาทั้ ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในเร่ืองในดา้น กระบวนการหล่อเค ร่ืองประดับและการตรวจสอบ

คุณภาพงานหล่อเม่ือวิเคราะห์สาเหตุโดยผงักา้งปลาและหาแนวทางแกไ้ขโดยการสร้างชุดคู่มือการ

ฝึกอบรม 
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 1.2 ผลการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ของช่างหล่อเคร่ืองประดับ 

1.2.1 ผลจากการสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้ ไดแ้ก่ คู่มือการฝึกอบรม คู่มือผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมคู่มือผูใ้ห้การฝึกอบรมส่ือการสอน ส่ือการนาํเสนอ Power Pointส่ือวีดีทศัน์ และใบ

งานการฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งหมดรวมเรียกว่า ชุดรูปแบบการ

เรียนรู้ 

1.2.2 ผลจากการประเมินชุดรูปแบบการเรียนรู้จากช่างหล่อเคร่ืองประดบั (ตน้แบบ) 

และผูเ้ช่ียวชาญงานหล่อเคร่ืองประดบั 

  คุณภาพของการฝึกอบรม นํ้ าหนักคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดจะเท่ากบั 2.86 เป็นเร่ือง

นาํเสนอชดัเจนเขา้ใจง่าย ส่วนนํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะเท่ากบั 3.43 เป็นเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์

ช่วยสอน โดยรวมคุณภาพของการฝึกอบรมอยูใ่นเกณฑดี์ 

  คุณภาพของส่ือช่วยฝึกอบรม Power point นํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดจะเท่ากบั 

3.14 เป็นเร่ืองของความชดัเจนตวัอกัษรส่ือการสอน Power pointส่วนนํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะ

เท่ากบั 3.86 เป็นเร่ืองของขนาดของตวัอกัษรส่ือช่วยฝึกอบรม Power point โดยรวมคุณภาพของส่ือ

ช่วยฝึกอบรมอยูใ่นเกณฑดี์ 

  คุณภาพของส่ือวีดีทศัน์ นํ้ าหนักคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดจะเท่ากบั 3 เป็นเร่ืองขนาด

ภาพเคล่ือนไหวของส่ือวีดีทศัน์ ส่วนนํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะเท่ากบั 3.43 เป็นเร่ืองขนาดและ

สมดุลตวัอกัษรของส่ือการสอน วีดีทศัน์ เสียงของวีดีทศัน์และการดึงดูดความสนใจ โดยรวมของ

คุณภาพของส่ือวีดีทศัน์อยูใ่นเกณฑดี์ 

  คุณภาพของเอกสารประกอบนํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดจะเท่ากบั 3.00 เป็นเร่ือง

ตวัอยา่งท่ีแสดงในเอกสาร ส่วนนํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะเท่ากบั 3.58 เป็นเร่ืองเน้ือหามีความ

ชดัเจนและเขา้ใจง่าย โดยรวมของคุณภาพของเอกสารประกอบอยูใ่นเกณฑดี์ 

 1.3 ผลการหาความสามารถก่อนและหลงัการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พร้อมกับการหา

เส้นการเรียนรู้ของช่างหล่อเคร่ืองประดับในโรงงานตัวอย่าง A จํากดั 

  1.3.1 ผลจากการประเมินผลการเรียนรู้  

1. คะแนนภาคทฤษฎีกับจาํนวนคร้ังของการฝึกอบรม สามารถดูได้จาก

เส้นแนวโน้มเป็นเส้นโคง้ท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงไดส้มการการเ รี ย น รู้ ภ า ค ท ฤ ษ ฎี ข อ ง ช่ า ง ห ล่อ

เคร่ืองประดบั คือ Y = 16.22 ln(x)+ 41.93 และจาํนวนคร้ังท่ีตอ้งทาํการอบรมของภาคทฤษฎี เพื่อให้

ช่างหล่อเคร่ืองประดบัผา่นเกณฑท่ี์โรงงานตวัอยา่ง A จาํกดักาํหนดเท่ากบั 20  คร้ัง 

2. คะแนนภาคปฏิบัติกับจาํนวนคร้ังของการฝึกอบรม สามารถดูได้จาก

เส้นแนวโน้มเป็นเส้นโคง้ท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงไดส้มการการเ รียน รู้ภาคปฏิบัติของช่างหล่อ
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เคร่ืองประดบั คือ Y = 4.745 ln(x)+ 20.99 และจาํนวนคร้ังท่ีตอ้งทาํการอบรมของภาคปฏิบติั เพื่อให้

ช่างหล่อเคร่ืองประดบัผา่นเกณฑท่ี์โรงงานตวัอยา่ง A จาํกดักาํหนดเท่ากบั 12 คร้ัง 

  1.3.2 ผลจากการประเมินโครงการฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

   คุณภาพของการฝึกอบรม นํ้าหนกัคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดจะเท่ากบั 3.00 เป็นเร่ือง

เวลาในการฝึกอบรมความชดัเจนเสียงของผูบ้รรยาย และการดึงดูดความสนใจ ส่วนนํ้าหนกัคะแนน

เฉล่ียสูงสุดจะเท่ากบั 3.57 เป็นเร่ืองปริมาณของเน้ือหา การใชอุ้ปกรณ์ช่วยสอนและบุคลิกท่าทาง

ของผูบ้รรยาย โดยรวมของคุณภาพของการฝึกอบรมอยูใ่นเกณฑดี์ 

    คุณภาพของส่ือช่วยฝึกอบรม Power point นํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดจะ

เท่ากบั 3.29 เป็นเร่ืองขนาดและความชดัเจนของรูปภาพ ส่วนนํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะเท่ากบั 

3.71 เป็นเร่ืองขนาดตวัอกัษร โดยรวมของคุณภาพของส่ือช่วยฝึกอบรม Power point อยูใ่นเกณฑดี์ 

   คุณภาพของส่ือวีดีทศัน์ นํ้ าหนักคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดจะเท่ากบั 3.14 เป็นเร่ือง

ขนาดและความชดัเจนของภาพเคล่ือนไหว ส่วนนํ้าหนกัคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะเท่ากบั 3.57 เป็นเร่ือง

นาํเสนอชดัเจนเขา้ใจง่าย โดยรวมของคุณภาพของส่ือวีดีทศัน์อยูใ่นเกณฑดี์ 

   คุณภาพของเอกสารประกอบนํ้ าหนกัคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดจะเท่ากบั 3.14 เป็น

เร่ืองของตวัอย่างท่ีแสดงในเอกสารและการเรียงลาํดบัเน้ือหา ส่วนนํ้ าหนักคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะ

เท่ากบั 3.71 เป็นเร่ืองเน้ือหามีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย โดยรวมของคุณภาพของเอกสารประกอบ

อยูใ่นเกณฑดี์ 

 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานวจัิย 

2.1 การสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้ จะเป็นชุดฝึกอบรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถ

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง แต่ผูเ้รียนไม่ใหค้วามสนใจอยากจะไปเรียนต่อนอกเวลาหลงัจากฝึกอบรมทาํ

ใหเ้กิดความเขา้ใจในงานหล่อเคร่ืองประดบัไดล่้าชา้ 

2.2 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการอบรมมีอยา่งจาํกดั ทาํใหส้ามารถรถจดัอบรมและประเมินผล

การเรียนรู้จากการทาํใบงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดน้อ้ยคร้ัง 

2.3 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและผูเ้ช่ียวชาญ ไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อโครงการภายหลงั

จากการฝึกอบรม ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งทาํการติดต่อสอบถามเป็นระยะๆ 
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3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 

3.1 ควรมีการปรับปรุงชุดรูปแบบการเรียนรู้น้ีใหมี้การปฏิบติัมากยิง่ข้ึน ทั้งดา้นทฤษฎี

และปฏิบติั 

3.2 ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมควรจัดให้มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ 

ความสามารถของผูรั้บการอบรมเพราะอาจจะทาํใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมรู้สึกเบ่ือหน่าย 

3.3 สถานท่ีท่ีจดัในการฝึกอบรมควรมีความเหมาะสมหรือพอเหมาะกบัผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 
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แผนผงัแสดงการไหลของกระบวนการผลติเคร่ืองประดบั                 

    
A 

ไม่ 

ไม่ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 

ถูกตอ้งเหมาะสม 

ใช่/ไม่ 

3.พจิารณาเลอืกใช้วสัดุ 

ทาํแม่พมิพ์ 

 

 

ทาํแม่พิมพด์ว้ยโลหะ

ใช่/ไม่ 

4.ทาํพมิพ์โลหะ 

5. ตรวจสอบแม่พมิพ์โลหะ 

แม่พิมพใ์ชง้านไดใ้ช่/

ไม่? 

B 

1.ออกแบบ 

2.ตรวจสอบการออกแบบ 
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A B 

6.ทาํพมิพ์ยาง 

7.ตรวจสอบพมิพ์ยาง 

พิมพย์างสมบูรณ์ 

ใช่หรือไม่? 

8.อดั WAX 

9.ตรวจสอบการอดั WAX 

10. แต่ง WAX 

11.ตรวจสอบกระสวนขีผ้ึง้ 

กระสวนข้ีผึ้งสมบูรณ์

ใช่/ไม่? 

กระสวนใชง้านได ้

ใช่/ไม่? 

12.ทาํแม่พมิพ์ด้วนWAX 

13.ตรวจสอบแม่พมิพ์WAX 

แม่พิมพใ์ชง้านได ้

ใช่หรือไม่? 

หลอมกลบัมาใช้ใหม่ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 
ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

B 

6.ทาํพมิพ์ยาง 

C 
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สมบูรณ์ใช่/ไม่ 

17.ตรวจสอบการหล่อปูน 

 

 

หล่อปูนสมบูรณ์ใช่/

ไม่ 

18.อบเบ้าปูน 

19.ตรวจสอบการอบเบ้าปูน 

เบา้ปูนไม่แตกร้าวใช่/

ไม่? 

E 

14.ขึน้ช่อ 

16.หล่อปูน 

 

 

C 

15.ตรวจสอบต้นช่อ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ทาํลายแบบปูน 
ไม่ 

ไม่ 
ลา้งตน้ช่อ 

ลา้งตน้ช่อ 

ไดใ้ช่/ไม่ 

ไม่ 

ใช่ 

ไม่ 

D 
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ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 

ไม่ 

ใช่ ใช่ 

E 

กาํจดัเศษปูน 

หมดใช่/ไม่ 

20.การหล่อตัวเรือน 

22.ตรวจสอบการล้างทาํความสะอาดสะอาด 

23.ตัดช่อ 

21.ล้างทาํความสะอาดต้นช่อ 

ตวัเรือนใช่/ไม่ 

24. แยกตัวเรือน/ต้นช่อและเศษผง 

26.ตรวจสอบตัวเรือน 

27.งานแต่ง 

 

 

 

ตวัเรือนหล่อสมบูรณ์ 

ใช่/ไม่ 

G H I 

ตน้ช่อ 

ใช่/ไม่ 

25.แยกต้นช่อและเศษผง 

REFINE 

โลหะ 

ไม่ 
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ไม่ 

G H I 

งานแต่งผา่น 

ใช่/ไม่ 

30. พจิารณาขั้นตอนการผลติว่าจําเป็นต้องโม่Magnetic 

ใช่หรือไม่ 

 

 

 

33. งานขดั 

 

 

 

34.ตรวจสอบช้ินงานขดั 

 

 

 

ตอ้งโม่  Magnetic  

ใช่/ไม่ 

ซ่อมได ้

ใช่/ไม่ 

ซ่อมได ้

ใช่/ไม่ 

ตอ้งโม่  Magnetic  

ใช่/ไม่ 

32.ตรวจสอบโม่ Magnetic 

 

 

 

31. โม่ Magnetic 

 

 

 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

ไม่ 

K 

ใช่ 

M L 

28. ตรวจสอบช้ินงานแต่ง 

 

 

J 

ไม่ 

งานขดัผา่น 

ใช่/ไม่ 

35.

พจิารณา

งานเพือ่

ซ่อม 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

29.

พจิารณา

งานเพือ่

ซ่อม 
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ซ่อมได ้

ใช่/ไม่ 

งานฝังผา่น 

ใช่/ไม่ 

ตอ้งขดัเงา 

ใช่/ไม่ 

M L K J 

R Q P N O 

36. พจิารณาขั้นตอนการผลติว่า

จําเป็นต้องโม่Grinding หรือ ขดั 

โม่ Grindingใช่/ไม่? 

37.โม่Grinding 

38.พจิารณาขั้นตอนต่อจาก

งานโม่ 

40.ตรวจสอบ

งานโม่ ลูกเหลก็ 

41.งานฝังเพชร/พลอยหิน 

42.ตรวจสอบงานฝังเพชร/พลอย/

หิน 

43.ขดัเงา 

44.ตรวจสอบงานขดัเงา 

46.แกะเพชร/

พลอย/หิน 

สตอ็ก 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ 45.

พจิาร

ณางาน

เพือ่

 
39. โม่ ลูกเหลก็ 
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R Q P N O 

ช้ินงานขดัเงา 

ผา่น ใช่/ไม่? 
งานโม่เงา 

ผา่น ใช่/ไม่? 

ไม่ 

ใช่ ใช่ 

49.ล้างด้วย Ultrasonic 

47.พจิารณา

งานเพือ่

 

ไม่ 

ไม่ 

ใช่ 

สตอ็ก 48.แกะเพชร/พลอย/หิน 

50.ตรวจสอบงานล้างด้วย Ultrasonic 

51. Pack 

52.ตรวจสอบงาน Pack 

งาน Pack ผา่นใช่/ไม่? 

ไม่ 

ใช่ 

53.ส่งมอบลูกค้า 

ซ่อมได ้

ใช่/ไม่ 
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กระบวนการผลติเคร่ืองประดับ 

1. การผลิตเคร่ืองประดบัเร่ิมตน้ดว้ยการออกแบบชิ้นงานว่าเป็นงานประเภทใด 

ขนาดเท่าไร และโลหะท่ีใชเ้ป็นอะไรรวมถึงจาํนวนท่ีตอ้งการดว้ย 

2. หลงัจากนั้นทาํการตรวจสอบแบบวา่ถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่ ถา้ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม

กน็าํกลบัไปออกแบบใหม่  

3. จากนั้นพิจารณาเลือกวสัดุท่ีใช้ทาํแม่พิมพ ์ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ ทาํดว้ยโลหะ และ    

ไม่ทาํดว้ยโลหะ   

3.1 ถา้ทาํแม่พิมพด์ว้ยโลหะเม่ือทาํเสร็จก็ทาํการตรวจสอบแม่พิมพโ์ลหะ ต่อจากนั้น

ทาํพิมพย์าง แลว้ตรวจสอบพิมพย์าง เม่ือพิมพย์างสมบูรณ์จึงเร่ิมทาํการอดัเทียนข้ีผึ้ง (WAX) แลว้

ตรวจสอบการอดัเทียนข้ีผึ้ง (WAX) หลงัจากนั้นทาํการแต่งเทียนข้ีผึ้ง (WAX) และสุดทา้ยทาํการ

ตรวจสอบกระสวนข้ีผึ้ง 

3.2 ส่วนแม่พิมพ์ท่ีไม่ทาํด้วยโลหะจะเร่ิมต้นด้วยการทาํแม่พิมพ์ด้วยเทียนข้ีผึ้ ง 

(WAX) แลว้ทาํการตรวจสอบแม่พิมพเ์ทียนข้ีผึ้ง (WAX) สุดทา้ยตรวจสอบแม่พิมพว์่าใชง้านได้

หรือไม่  

4. เม่ือทาํแม่พิมพเ์สร็จแลว้กท็าํการข้ึนช่อ แลว้ทาํการตรวจสอบตน้ช่อ 

5. นาํไปหล่อเบา้ปูนหลงัจากนั้นทาํการตรวจสอบการหล่อเบา้ปูน แลว้ทาํการอบเบา้ปูน 

พร้อมกบัการตรวจสอบการอบเบา้ปูน  

6. ทาํการหล่อตวัเรือน แลว้ลา้งทาํความสะอาดตน้ช่อ พร้อมกบัตรวจสอบการลา้งทาํ

ความสะอาดตน้ช่อเพื่อทาํการกาํจดัเศษปูนท่ีเหลืออยู ่ 

7. เม่ือลา้งเสร็จแลว้จึงนาํไปตดัช่อ หลงัจากนั้นแยกตวัเรือน ตน้ช่อ และเศษผงออกจาก

กนั แลว้ทาํการตรวจสอบตวัเรือนวา่สมบูรณ์หรือไม่  

8. หลงัจากนั้นส่งต่อไปท่ีแผนกแต่งตวัเรือนใหท้าํการแต่งช้ินงานแลว้ทาํการตรวจสอบ

ช้ินงานเพื่อดูว่างานแต่งมีคุณภาพผ่านเกณฑม์าตรฐานหรือไม่ เพื่อพิจารณางานซ่อม แลว้ทาํการ

พิจารณาขั้นตอนการผลิตว่าจาํเป็นตอ้งโม่แบบแม่เหลก็หรือแรงดึงดูด หรือไม่ถา้ตอ้งทาํการโม่ตอ้ง

ตรวจสอบผลการโม่และถ้าตรวจสอบไม่ผ่านตอ้งทาํการโม่ใหม่ เม่ือผา่นแลว้ทาํการพิจารณาว่า

จาํเป็นต้องโม่แบบขัดด้วยหินถ้าต้องโม่แบบขัดดว้ยหินตอ้งพิจาณาขั้นตอนต่อจากงานโม่ แลว้

พิจารณาต่อว่าตอ้งทาํการขดัเงาหรือไม่ หรือตอ้งทาํการโม่ลูกเหลก็ พร้อมตรวจสอบ ถา้ไม่ตอ้งโม่

แบบแม่เหล็กหรือแรงดึงดูด ก็ทาํการขัดได้เลย พร้อมตรวจสอบช้ินงานขัด หากไม่ผ่านการ

ตรวจสอบกน็าํกลบัไปซ่อม หรือถา้ซ่อมไม่ไดก้น็าํกลบัไปหล่อตวัเรือนใหม่ 
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9. นาํไปฝังเพชร หรือพลอยหิน แลว้ทาํการตรวจสอบงานฝังนั้น ถา้ไม่ผา่นก็นาํกลบัไป

ซ่อม หากซ่อมไม่ไดต้อ้งนาํไปแกะเพชร หรือพลอยหินออกก่อนแลว้ทาํการหล่อตวัเรือนใหม่  

10. นาํไปขดัเงาพร้อมกบัการตรวจสอบการขดัเงาถา้ไม่ผา่นกน็าํกลบัไปซ่อม หลงัจากนั้น

งานท่ีผา่นการโม่ และขดั ตอ้งลา้งดว้ย Ultrasonic พร้อมการตรวจงานลา้งดว้ย Ultrasonic 

11. บรรจุภณัฑ ์พร้อมกบัการตรวจสอบการบรรจุภณัฑ์หากไม่ผ่านก็นาํกลบัไปแก้ไข 

ถา้หากผา่นกส่็งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

การวเิคราะห์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการหล่อเคร่ืองประดับ 
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ตารางท่ี  9 การวิเคราะห์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการหล่อเคร่ืองประดบั 

 

รูปภาพ ช่ือ หน้าที ่/ คุณสมบัต ิ ข้อควรระวังและการดูแลรักษา 

 

เคร่ืองตีปูน 

 
ตีปูนเพื่อใหส่้วนผสมของ

ปูนเป็นเน้ือเดียวกนั 
อยา่ตีปูนนานเกินไปจะทาํให้

ปูนมีความขน้มาก ส่งผลต่อ

คุณภาพผิวงานหล่อ 

 

เคร่ืองดูดอากาศ 

 
ดูดอากาศออกจากปูน

จนปูนมีลกัษณะคลา้ย

นํ้าเดือด 

อยา่ดูดนานเกิน 1 นาที จะทาํให้

ปูนเกิดการเซตตวั ซ่ึงส่งผลต่อ

คุณภาพงานหล่อ 

 

 

เตาอบปูน 

 
ทาํการไล่เทียนออกจาก

เบา้ปูนและอบเป้าปูน

ใหแ้กร่งในการรองรับ

การหล่อเคร่ืองประดบั 

ควรใหอุ้ณหภมิูในการอบตาม

คาํแนะนาํอยา่งเคร่งครัด 

 

เคร่ืองหล่อดูด

สุญญากาศ 

 

เคร่ืองท่ีทาํใหโ้ลหะเกิด

การหลอมเหลวแลว้ทาํ

การหล่อลงในกระบอก

ปูน 

ใชอุ้ณหภมิูหลอมโลหะตาม

ชนิดโลหะท่ีบริษทักาํหนด 

 

เคร่ืองฉีดลา้ง

ปูน 

 

ทาํความสะอาดเศษ

คราบปูนงานหล่อโลหะ 

ใชต้ามคู่มือแนะนาํของบริษทั

เท่านั้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การวเิคราะห์กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

ตารางท่ี  10  การวิเคราะห์กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

 

ขั้นตอนที่ รูป เคร่ืองมอื วธีิการ 

1. การ

คาํนวณหาค่า

นํ้าหนกัของ

ฐานยาง 

 

 
 

เคร่ืองชัง่

นํ้าหนกั 

นาํฐานยางมาชัง่หานํ้าหนกัโดยใชต้าชัง่

ซ่ึงตาชัง่ท่ีใชน้ั้นอาจจะเป็นระบบสากล 

(เขม็นาฬิกา)หรือระบบตวัเลข 

(DIGITAL) 

2. การ

คาํนวณหาค่า

นํ้าหนกัของ

โลหะท่ีใชห้ล่อ 

 

 

 

เคร่ืองชัง่

นํ้าหนกั 

ฐานยางท่ีชัง่ไดจ้ากขอ้ 1 ไปติดตน้ข้ีผึ้ง

และติดพุม่แบบข้ีผึ้งเสร็จแลว้นาํมาชัง่หา

นํ้าหนกัทั้งหมดแลว้นาํค่าท่ีไดม้าลบ

นํ้าหนกัของฐานยาง 

 

3. การผสมปูน

และเทปูน 

 

ตาชัง่

นํ้าหนกั 

ชัง่นํ้ าหนกัปูนท่ีตอ้งการเตรียมไว ้

4. เทนํ้าลงใน

ปูน 

 

ถว้ยตวง ตวงนํ้า (ปกติอุณหภมิูของนํ้าควรเป็น 70 

F / 21 C - 75 F / 24 C) 

หมายเหตุ : ตอ้งใชด้ว้ยนํ้าสะอาดเสมอ 

- ใชเ้วลา 9 -10 นาทีนบัตั้งแต่นํ้าและปูน

ไดผ้สมกนัจนถึงปูนเร่ิมแขง็ตวั 

5. การผสมปูน 

 

เคร่ืองผสม

ปูน 

เปิดเคร่ืองผสมปูน 2 - 3 นาทีเร่ิมจากเบาๆ

ก่อนค่อยไปเร็ว 

6. การดูดปูน 

 

เคร่ืองดูด

ปูน 

นาํกระบอกปูนเขา้เคร่ืองดูดปูนประมาณ 

2 นาที 
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ตารางท่ี  10  การวิเคราะห์กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั (ต่อ) 
 

ขั้นตอนที่ รูป เคร่ืองมอื วธีิการ 

7. ใหปู้นเซตตวั 

 

กระบอก

ปูน 

วางท้ิงไวอ้ยา่งนอ้ย 1 -2 ชัว่โมง ใหปู้น

เซตตวั 

8. ถอดกรวย

และฐานยาง

ออก 

 

มีด ถอดกรวยและฐานยางออก และปาดปูน

ส่วนเกินดา้นบนกระบอกออกดว้ยมีดบาง ๆ  

9. ตั้งเบา้ปูนท้ิง

ไวใ้หเ้ยน็   

 

เบา้ปูน ตั้งท้ิงไวใ้หเ้ยน็  เพ่ือรอเขา้เตาอบ 

 

 

 

 

10.อบเบา้ปูน 

 

เตาอบเบา้

ปูน 

วางกระบอกปูนใหมี้ระยะห่างจากขดลวด

ประมาณ 2 เซนติเมตรท้ิงระยะระหวา่ง

กระบอก 1 – 5 เซนติเมตรและวางใหสู้ง

กวา่พื้นเตาวางคว ํา่กระบอกปูนลงใหรู้เท

อยูด่า้นล่างเพื่อใหเ้ทียนไหลออกไดง่้าย 

โดยอบใหอุ้ณหภมิูตามเกณฑท่ี์บริษทั

กาํหนด 

11.การหล่อ

โลหะ 

 

เคร่ืองหล่อ

สุญญากาศ 

ทาํการหลอมโลหะดว้ยอุณหภมิูท่ีบริษทั

กาํหนดตามชนิดของโลหะ 

12. การลา้งปูน 

 

 

 
 

เคร่ืองฉีด

ลา้งปูน 

 

ทาํการเคาะเอาปูนออกจากเบา้ปูนออก 

เพ่ือใหเ้หลือแต่ช้ินงานหล่อ จากนั้นใช้

แรงดนัฉีดทาํความสะอาดคราบปูนออก

จากช้ินงานหล่อเคร่ืองประดบั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การวเิคราะห์การตรวจสอบคุณภาพงานหล่อเคร่ืองประดบั 
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ตารางท่ี  11  การวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพงานหล่อเคร่ืองประดบั 

ปัญหา รูป สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

1. ช้ินงานท่ีนํ้า

โลหะไหลเขา้

โพรงแบบไม่เตม็ 

 

 นํ้าโลหะมีอุณหภูมิตํ่า

เกินไป 

อุณหภูมิเบา้ตํ่าเกินไป 

มีความเป็นสุญญากาศ

ไม่พอในขณะหล่อ 

เพิ่มอุณหภูมินํ้าโลหะ 

 

เพิ่มอุณหภูมิเบา้ 

ตรวจหารอยร่ัวของเคร่ืองหล่อ

สุญญากาศ 

2.ผวิช้ินงานท่ี

หยาบ 

 

เบา้ร้อนเกินไป 

นํ้าโลหะร้อนเกินไป 

ใชอ้ตัราส่วนผสมปูน

หล่อกบันํ้าไม่

เหมาะสม 

ลดอุณหภูมิเบา้ 

ลดอุณหภูมิการหล่อ 

ผสมอตัราส่วนปูนและนํ้าตามท่ี

ผูผ้ลิตระบุไว ้

3. ฟองโลหะบน

ช้ินงานหล่อ 

 

ปูนหล่อไม่รวมเป็น

เน้ือเดียวกนั 

เกิดขอ้ผดิพลาด

เน่ืองจากการทาํงาน

ของป๊ัมสุญญากาศ 

ทาํตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตปูน

หล่อ 

 

ตรวจสอบขอ้ต่อและผนึกของ

ป๊ัม 

4. ช้ินงานหล่อ

เป็นครีบ 

 

ใชอ้ตัราส่วนผสมปูน

หล่อกบันํ้าไม่

เหมาะสม 

เกิดรอยแตกในโพง 

เบา้ปูนไดรั้บความร้อน

เร็วเกินไป 

ใชอ้ตัราส่วนของนํ้าและผงปูน

หล่อตามท่ีผูผ้ลิตแนะนาํ 

ท้ิงเบา้ปูนไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง

หลงัจากเทปูนหล่อเขา้สู่เบา้แลว้ 

ทาํตามคาํแนะนาํอบเบา้ปูนโดย

ทาํตามวฏัจกัรการอบเบา้ปูน 

5. ช้ินงานหล่อ

เปราะ 

 

 ใชโ้ลหะอลัลอยท่ีไม่

เหมาะสม 

 อุณหภูมิของนํ้าโลหะ

ตํ่าเกินไป 

ใชป้ริมาณโลหะเก่าใน

การหล่อมากเกินไป 

ใชโ้ลหะอลัลอยท่ีมีคุณภาพ 

 

 เพิ่มอุณหภูมิหล่อ 

 

ใชโ้ลหะเก่าในการหล่อไม่เกิน

50% 

 



 

 

  

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบทดสอบก่อนการสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสูตร 

“การจัดการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดับ” 

จงวงกลมในข้อทีถู่กต้องทีสุ่ด(เตม็ 100 คะแนน) 

1.ช้ินงานท่ีมีความบางมากตอ้งตั้งอุณหภูมิอยา่งไร (2.5 คะแนน) 

ก.ตั้งอุณหภูมิหล่อสูงกวา่งานหนา เพื่อใหน้ํ้ าโลหะไหลเขา้ไปเตม็โพลง 

ข.ตั้งอุณหภูมิหล่อสูงกวา่งานหนา เพื่อป้องกนัการเกิดโพรงอากาศ 

ค.ตั้งอุณหภูมิหล่อตํ่ากวา่งานหนา เพื่อป้องกนัการเกิดโพรงอากาศ 

ง.ตั้งอุณหภูมิหล่อตํ่ากวา่งานหนา เพื่อใหน้ํ้ าโลหะไหลเขา้ไปเตม็โพลง 

2. ถา้ท้ิงกระบอกหล่อท่ีเทปูนหล่อแลว้ ไวใ้นอากาศนานกวา่ 24 ชัว่โมง จะตอ้งทาํอยา่งไร(2.5 

คะแนน) 

ก.ใชผ้า้ชุบนํ้ามนัคลุมไวก้นัปูนแตก 

ข.ใชผ้า้ชุบนํ้ามนัคลุมไวไ้ม่ใหน้ํ้ าระเหยออกจากปูนหล่อนจนหมด 

ค.ใชส้เปรยฉี์ดนํ้าพรมไวต้ลอด 

ง.ฉีดสเปรยเ์คลือบผวิไว ้

3.กระบอกหล่อ (Flask) โดยทัว่ไปทาํจากโลหะชนิดใด(2.5 คะแนน) 

ก.เหลก็  ข.อลูมิเนียม  ค.ทองเหลือง ง. สงักะสี 

4.เวลาท่ีใชใ้นการนาํกระบอกปูนเขา้เคร่ืองดูดปูนเพื่อดูดอากาศออกจากกระบอกปูน(2.5 คะแนน) 

 ก. 2 นาที ข. 3 นาที   ค. 4 นาทีง.5 นาที 

5.การติดทางเดินนํ้าควรติดอยา่งไร(2.5 คะแนน) 

ก.ติดตรงส่วนท่ีบางสุด   ข.ติดตรงส่วนท่ีหนาสุด 

ค.ติดตางส่วนท่ีหนากลาง ๆ  ง.ติดตรงส่วนท่ีเรียบดา้นหนา้ 

6.การผสมปูนควรทาํอยา่งไร(2.5 คะแนน) 

ก.ใส่นํ้าก่อนแลว้ค่อยใส่ปูน  ข.ใส่ปูนก่อนแลว้ค่อยใส่นํ้า 

ค.ใส่ปูนกบันํ้าพร้อม ๆ กนั  ง.ถูกทุกขอ้ 

7.ถา้ตอ้งการผสมโลหะเงิน 95 % นํ้าหนกั 880 gตอ้งใชเ้งิน 100 % และทองแดงเท่าไร(2.5 คะแนน) 

ก. เงิน 100 % = 836 g    ทองแดง = 44 g 

ข. เงิน 100 % = 841 g    ทองแดง = 39 g 

ค. เงิน 100 % = 832 g    ทองแดง = 48 g 

ง. เงิน 100 % = 848 g    ทองแดง = 32 g 
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8.ขอ้ใด คือสญัลกัษณ์ของเงิน(2.5 คะแนน) 

ก. Au                           ข. Ag   ค.Ptง. Pd 

9. ควรปรับตั้งอุณหภูมิของเตาอบ ในการอบเบา้ปูนเคร่ืองประดบัเงินใหแ้กร่ง ใหเ้คร่ืองทาํงาน

อุณหภูมิท่ีประมาณเท่าใด(2.5 คะแนน) 

ก. 200-300 องศาเซลเซียส  ข.400-500 องศาเซลเซียส 

ค.500-600 องศาเซลเซียส  ง.700-750 องศาเซลเซียส 

10. ทางเดินนํ้าโลหะท่ีมีขนาดเลก็หรือแคบจะมีผลอยา่งไร(2.5 คะแนน) 

ก.ทาํใหโ้ลหะส่วนท่ีพุง่เขา้ไปก่อนเร่ิมแขง็ตวัและกนัไม่ใหน้ํ้ าโลหะท่ีเหลือไหลเขา้ไปได ้

ข.ทาํใหน้ํ้ าโลหะเขา้ไปในโพรงไดดี้และไม่ไหลกลบัออกมา 

ค.ทาํใหโ้ลหะท่ีหล่อมีรูพรุน 

ง.ทาํใหน้ํ้ าโลหะมีอุณหภูมิลดลงอยา่งรวดเร็ว 

11.ช้ินงานเทียนตอ้งห่างจากผนงักระบอกหล่อนอ้ยท่ีสุดเท่าไร(หล่อดูดสุญญากาศ)(2.5 คะแนน) 

ก.ติดผนงักระบอกหล่อ   ข.ไม่นอ้ยกวา่ ¼ น้ิว 

ค.ไม่นอ้ยกวา่ ½ น้ิว   ง.ไม่นอ้ยกวา่ 1 น้ิว 

12.ทองคาํมีตวัยอ่วา่อะไร(2.5 คะแนน) 

 ก.  Au                         ข. Ag  ค. Pt ง. Pd 

13.จุดหลอมเหลวของโลหะเงินคืออุณหภูมิเท่าไร (2.5 คะแนน) 

 ก. 956 องศาเซลเซียล  ข. 961   องศาเซลเซียล 

 ค. 965  องศาเซลเซียล  ง. 970   องศาเซลเซียล 

14. จุดหลอมเหลวของโลหะทองคาํคืออุณหภูมิเท่าไร(2.5 คะแนน) 

 ก. 1056  องศาเซลเซียล  ข. 1064  องศาเซลเซียล 

 ค. 1068  องศาเซลเซียล  ง.  1074  องศาเซลเซียล 

15.ในการผสมนํ้าลงในปูน 100 กรัม จะตอ้งใส่นํ้าผสมปูนก่ีมิลลิลิตร(2.5 คะแนน) 

 ก. 30ข. 34  ค. 38 ง.42 

16.การผสมปูน และเทปูนลงกระบอกปูนควรใชเ้วลาเท่าไร (2.5 คะแนน) 

ก.ไม่ใหเ้กิน 8 นาที   ข.ไม่ใหเ้กิน 10 นาที 

ค.ไม่ใหเ้กิน 12 นาที   ง. 15 นาที 

17. การอบเบา้ปูนมีอุณหภูมิท่ีใชใ้นการเปาไล่เทียนควรใชอุ้ณหภูมิอยูท่ี่ประมาณ(2.5 คะแนน) 

ก.ประมาณ 100 – 120 c   ข.ประมาณ 150 - 180 c 

ค.ประมาณ 200 - 280 c   ง.ประมาณ 325 - 350 c 
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18. ค่าความถ่วงจาํเพาะของเงิน 95 % มีค่าเท่ากบัเท่าไร (2.5 คะแนน) 

ก. 9.5                      ข.10.0  ค.10.5                      ง. 11.0 

19. ปัญหาท่ีเกิดรูพรุน หรือตามดท่ีบริเวณผวิช้ินงานหล่อเกิดจากสาเหตุใด (2.5 คะแนน) 

ก.อุณหภูมิเทสูงเกินไป   ข. ผสมปูนไม่ถูกตอ้ง 

ค.ความดนัในการหล่อโลหะ   ง.ถูกทุกขอ้ 

20. ปัญหาช้ินงานหล่อมีผวิงานท่ีหยาบเกิดจากสาเหตุใด (2.5 คะแนน) 

ก. อุณหภูมิเทสูงเกินไป   ข. ผสมปูนไม่ถูกตอ้ง 

ค.ความดนัในการหล่อโลหะ   ง.ถูกทุกขอ้ 

21.  จากช้ินงานท่ีกาํหนดให ้แสดงช้ินงานท่ีนํ้าโลหะไหลเขา้โพรงแบบไม่เตม็(10 คะแนน) 

      ก.สาเหตุของการเกิดขอ้บกพร่อง 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 ข. การแกไ้ข       

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

22.  จากช้ินงานท่ีกาํหนดให ้แสดงลกัษณะของผวิช้ินงานท่ีหยาบ(10 คะแนน) 

  ก.สาเหตุของการเกิดขอ้บกพร่อง 

  ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

  ……………………………………………… 

               ข. การแกไ้ข  

   ……………………………………………… 

   ……………………………………………… 

   ……………………………………………… 
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23.  จากช้ินงานท่ีกาํหนดให ้แสดงลกัษณะฟองโลหะบนช้ินงานหล่อ(10 คะแนน) 

ก.สาเหตุของการเกิดขอ้บกพร่อง 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 ข. การแกไ้ข       

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

24.  จากช้ินงานท่ีกาํหนดให ้แสดงช้ินงานหล่อเป็นครีบ(10 คะแนน) 

ก.สาเหตุของการเกิดขอ้บกพร่อง 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 ข. การแกไ้ข        

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

25.  จากช้ินงานท่ีกาํหนดให ้แสดงช้ินงานหล่อเปราะ(10 คะแนน) 

ก.สาเหตุของการเกิดขอ้บกพร่อง 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 ข. การแกไ้ข        

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

เฉลยแบบทดสอบก่อนการสร้างชุดรูปแบบการเรียนรู้ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

1.เฉลยขอ้สอบปรนยั (คะแนนขอ้ละ 2.5 คะแนน) 

ข้อ เฉลย ประเภทเนือ้หา หมายเหตุ 

1 ก 3  

 

 

 

 

ประเภทเน้ือหา 

1 คือ วตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานหล่อ 

  เคร่ืองประดบั  

2 คือ วิธีการใชเ้คร่ืองมือและการคาํนวณ 

3 คือ กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

4 คือ การตรวจสอบคุณภาพงานหล่อ 

2 ค 3 

3 ก 1 

4 ก 3 

5 ข 3 

6 ก 3 

7 ก 2 

8 ข 1 

9 ง 3 

10 ก 3 

11 ข 2 

12 ก 1 

13 ข 3 

14 ข 3 

15 ค 2 

16 ข 3 

17 ข 3 

18 ค 1 

19 ก 4 

20 ข 4 
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2.เฉลยขอ้สอบอตันยั (คะแนนขอ้ละ 10 คะแนน) 

ข้อ ข้อบกพร่อง สาเหตุของการเกดิข้อบกพร่อง การแก้ไข 

21 ช้ินงานท่ีนํ้า

โลหะไหลเขา้

โพรงแบบไม่

เตม็ 

 นํ้ าโลหะมีอุณหภูมิตํ่าเกินไป 

อุณหภูมิเบา้ตํ่าเกินไป 

มีความเป็นสุญญากาศไม่พอในขณะ

หล่อ 

เพิ่มอุณหภูมินํ้าโลหะ 

เพิ่มอุณหภูมิเบา้ 

ตรวจหารอยร่ัวของเคร่ืองหล่อ

สุญญากาศ 

22 ผวิช้ินงานท่ี

หยาบ 

เบา้ร้อนเกินไป 

นํ้าโลหะร้อนเกินไป 

ใชอ้ตัราส่วนผสมปูนหล่อกบันํ้าไม่

เหมาะสม 

ลดอุณหภูมิเบา้ 

ลดอุณหภูมิการหล่อ 

ผสมอตัราส่วนปูนและนํ้าตามท่ี

ผูผ้ลิตระบุไว ้

23 ฟองโลหะบน

ช้ินงานหล่อ 

ปูนหล่อไม่รวมเป็นเน้ือเดียวกนั 

 

เกิดขอ้ผดิพลาดเน่ืองจากการทาํงาน

ของป๊ัมสุญญากาศ 

ทาํตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตปูน

หล่อ 

ตรวจสอบขอ้ต่อและผนึกของ

ป๊ัม 

24 ช้ินงานหล่อเป็น

ครีบ 

ใชอ้ตัราส่วนผสมปูนหล่อกบันํ้าไม่

เหมาะสม 

เกิดรอยแตกในโพง 

 

เบา้ปูนไดรั้บความร้อนเร็วเกินไป 

ใชอ้ตัราส่วนของนํ้าและผงปูน

หล่อตามท่ีผูผ้ลิตแนะนาํ 

ท้ิงเบา้ปูนไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง

หลงัจากเทปูนหล่อเขา้สู่เบา้แลว้ 

ทาํตามคาํแนะนาํอบเบา้ปูนโดย

ทาํตามวฏัจกัรการอบเบา้ปูน 

25 ช้ินงานหล่อ

เปราะ 

 ใชโ้ลหะอลัลอยท่ีไม่เหมาะสม 

อุณหภูมิของนํ้าโลหะตํ่าเกินไป 

ใชป้ริมาณโลหะเก่าในการหล่อมาก

เกินไป 

ใชโ้ลหะอลัลอยท่ีมีคุณภาพ 

 เพิ่มอุณหภูมิหล่อ 

ใชโ้ลหะเก่าในการหล่อไม่เกิน

50% 
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ตารางวเิคราะห์ข้อสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

เนือ้หา 

จํานวนข้อสอบ 

ป
รนั

ย 

อตั
นั

ย 

1.วตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานหล่อเคร่ืองประดบั 4 0 

2. วิธีการใชเ้คร่ืองมือและการคาํนวณ 3 0 

3. กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 11 0 

4. การตรวจสอบคุณภาพงานหล่อ 2 5 

รวม 20 5 

 

หมายเหตุ : ขอ้สอบปรนยั 20 ขอ้ 

   ขอ้สอบอตันยั 5 ขอ้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

คู่มือการฝึกอบรม 
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โครงการฝึกการอบรมเชิงปฏบิัติการหลกัสูตร 

การจัดการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดับ 

1. ช่ือเร่ืองฝึกอบรม   

 1.1 การพฒันากระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

 1.2 การพฒันาการตรวจสอบและแนวทางการแกไ้ขคุณภาพงานหล่อเคร่ืองประดบั 

 

2. พืน้ฐานของผู้เข้าการฝึกอบรม 

 เป็นพนกังานช่างหล่อเคร่ืองประดบัของโรงงานตวัอยา่งAจาํกดั 

 

3. วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

 3.1 มีความรู้ เขา้ใจหลกัการหล่อเคร่ืองประดบัต่าง ๆ 

 3.2 สามารถปฏิบติังานหล่อเคร่ืองประดบัตามกระบวนการ  และการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ 

ในการหล่อเคร่ืองประดบัไดอ้ยา่งประณีตและสวยงาม 

 

4. รายการเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการฝึกอบรม 

 4.1 คู่มือการฝึกอบรม 

 4.2 คู่มือผูใ้หก้ารฝึกอบรม 

 4.3 คู่มือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

 4.4 ใบงานในการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

 

5. แผนการจัดแบ่งเนือ้หาการฝึกอบรม 

 5.1 ภาคทฤษฎีงานหล่อเคร่ืองประดบั 

  ระยะเวลาท่ีใช ้  16ชัว่โมง 

  รายละเอียดเน้ือหาหลกัสูตร 

  1. บทนาํ 

  2. แบบทดสอบก่อนเรียน    

 3. เอกสารการฝึกอบรมเร่ือง “งานหล่อเคร่ืองประดบั” 

 4. แบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 
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 5.2 ภาคปฏิบติังานหล่อเคร่ืองประดบั 

 ระยะเวลาท่ีใช ้  24 ชัว่โมง 

 รายละเอียดเน้ือหาหลกัสูตร 

 1. บทนาํ 

 2. ใบงานทดสอบการฝึกภาคปฏิบติัก่อนฝึกอบรม 

 3. ใบความรู้และใบงานการฝึกภาคปฏิบติั 

  4. ประเมินผลการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัหลงัการฝึกอบรม 

  รวมระยะเวลา  40ชัว่โมง 

 

6. ระยะเวลา กาํหนดการและสถานทีฝึ่กอบรม 

 6.1 ภาคทฤษฎีงานหล่อเคร่ืองประดบั 

  วนัท่ี 1 

  สถานท่ี  หอ้งประชุมของบริษทั เวลา08.00 - 17.00น. 

  08.00- 08.10  ลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรม 

  08.10 - 08.25  บทนาํ 

  08.25- 09.25  ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

  09.25 - 10.20  ฝึกอบรม งานหล่อเคร่ืองประดบั  

  10.20 -10.30  พกั 

  10.30 - 12.00  ฝึกอบรม งานหล่อเคร่ืองประดบั (ต่อ) 

  12.00 - 13.00   พกักลางวนั 

  13.00 – 15.10  ฝึกอบรม งานหล่อเคร่ืองประดบั (ต่อ)  

  15.10 - 15.20  พกั 

  15.20- 17.00  ฝึกอบรม งานหล่อเคร่ืองประดบั (ต่อ)   

  วนัท่ี 2 

  สถานท่ี  หอ้งประชุมของบริษทั เวลา08.00 - 17.00 น. 

  08.00 - 08.10  ลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรม 

  08.10 - 10.20  ฝึกอบรม งานหล่อเคร่ืองประดบั (ต่อ)  

  10.20 - 10.30   พกั 

  10.30 - 12.00  ฝึกอบรม งานหล่อเคร่ืองประดบั (ต่อ) 

  12.00 - 13.00   พกักลางวนั 
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  13.00 – 15.10  ฝึกอบรม งานหล่อเคร่ืองประดบั (ต่อ)  

  15.10 - 15.20  พกั 

  15.20- 16.00  ฝึกอบรม งานหล่อเคร่ืองประดบั (ต่อ)  

  16.00- 17.00  แบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 

 6.2 ภาคปฏิบติังานหล่อเคร่ืองประดบั 

  วนัท่ี 1 

  สถานท่ี  ณ หอ้งงานหล่อ ของบริษทั เวลา08.00 - 17.00 น. 

  08.00 - 08.10  ลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรม 

  08.10 - 08.25  บทนาํ 

  08.25 -12.00  ทาํใบงานก่อนการฝึกอบรมภาคปฏิบติั 

  12.00 - 13.00   พกักลางวนั 

  13.00 - 17.00  อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง งานหล่อเคร่ืองประดบั 

      การตรวจสอบและวเิคราะห์ช้ินงาน 

       การทาํเบา้ปูน และ ทาํการปูนหล่อ 

       การคาํนวณนํ้าหนกัโลหะ 

      การหลอมและหล่อโลหะดว้ยเคร่ืองหล่อสุญญากาศ 

  วนัท่ี 2 

  สถานท่ี  ณ หอ้งงานหล่อ ของบริษทั เวลา08.00 - 17.00 น. 

  08.00 - 08.10  ลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรม 

  08.10 - 12.00  ทาํใบงานเร่ือง การตรวจสอบและวเิคราะห์ช้ินงาน 

  12.00 - 13.00   พกักลางวนั 

  13.00 - 17.00  ทาํใบงานเร่ือง การทาํเบา้ปูน และ ทาํการปูนหล่อ 

  วนัท่ี 3 

  สถานท่ี  ณ หอ้งงานหล่อ ของบริษทั เวลา08.00 - 17.00 น. 

  08.00 - 08.10  ลงทะเบียนเขา้รับการฝึกอบรม 

  08.10 - 10.20  ทาํใบงานเร่ือง การคาํนวณนํ้าหนกัโลหะ 

  10.20 – 10.30  พกั 

  10.30 – 12.00  ทาํการตรวจสอบเบา้ปูน เพือ่เตรียมงานหล่อ 

  12.00 - 13.00   พกักลางวนั 
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  13.00 - 16.00  ทาํใบงานเร่ือง การหลอมและหล่อโลหะดว้ยเคร่ือง 

      หล่อสุญญากาศ 

  16.00 - 17.00  สรุปประเมินผลการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัหลงั 

      การฝึกอบรม 

 

7. วธีิการดําเนินการฝึกอบรม 

 7.1 ทาํใบงานก่อนการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

 7.2 ทาํการฝึกอบรมโดยบรรยายประกอบการใชส่ื้อ Power Point และวิดีทศัน์ 

 7.3 ทาํใบงานหลงัการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

 

8. ข้อเสนอแนะในการนําหลกัสูตรไปใช้ 

 เพื่อใหก้ารนาํหลกัสูตรการฝึกอบรมเร่ืองดงักล่าวไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย

ตามหลกัสูตรจึงขอเสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการนาํหลกัสูตรไปใชด้งัน้ี 

 8.1 แนวความคิดเก่ียวกบัหลกัสูตร 

  หลกัสูตรการฝึกอบรมเร่ืองดงักล่าวท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนมาน้ีสามารถนาํไปใชใ้นการอบรม

และพฒันารูปแบบการเรียนรู้ในสถานประกอบการประเภทเคร่ืองประดบัและอญัมณีอ่ืนๆได ้หรือ 

สาํหรับบุคคลท่ีมีความสนใจในเร่ืองน้ี 

 8.2 การจดัสถานท่ีในการฝึกอบรม 

  สถานท่ี ท่ีใช้สาํหรับการฝึกอบรมควรเ ป็นห้องทัว่ไปท่ีมีพื้นท่ี และอุปกรณ์ท่ี

เอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ เช่น กระดานไวทบ์อร์ด โปรเจคเตอร์ เคร่ืองเขียน เป็นตน้ และหอ้งท่ีใชใ้น

การฝึกปฏิบติังานหล่อเคร่ืองประดบั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

คู่มือผู้ให้การฝึกอบรม 
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คู่มอืผู้ให้การฝึกอบรม 

 

1. เคร่ืองอาํนวยประโยชน์ในการสอน 

 1.1 หอ้งประชุมพร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานหล่อเคร่ืองประดบั 

 1.2 กระดานดาํกระดานไวทบ์อร์ด พร้อมอุปกรณ์ 

 1.3 เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ,Projector 

2. วธีิการสอน 

 2.1 บรรยายประกอบการใชส่ื้อPower Pointและวดีิทศัน ์

 2.2 ทาํใบงานก่อนการอบรม 

 2.3 ทาํการฝึกอบรม 

 2.4 ทาํใบงานหลงัการอบรม 

 2.5 ถามตอบในหอ้งเรียน 

3. ส่ือการสอน 

 3.1 หนงัสือคู่มือการฝึกอบรม 

 3.2 ส่ือ Power Point 

 3.3 ส่ือวิดีทศัน์ 

 3.4 ช้ินงานจริง 
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4. แผนการสอน 
 

คู่มอืการฝึกอบรมหน่วยที่ 1 :  ภาคทฤษฎีงานหล่อเคร่ืองประดบั 

อบรมคร้ังที่    1                 เวลา   08.00 – 17.00 น. (จาํนวน 16 ชัว่โมง) 

เนือ้หาหลกัสูตร วตัถุประสงค์ 

 ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการ การใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการหล่อเคร่ืองประดบัการ

ตรวจสอบคุณภาพและแนวทางการแกไ้ขงาน

หล่อเคร่ืองประดบั 

 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถรู้, เลือกใช ้และใช้

งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการใชง้านหล่อเคร่ืองประดบัได้

อยา่งเหมาะสม  

2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีทกัษะ และความสามารถ

ในกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบัไดอ้ยา่งถกูวิธี 

3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมตระหนกัถึงความสาํคญัใน

กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

เวลา 

(นาที) 

หัวข้อเร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการ

ฝึกอบรม 

15 

 

 

บทนาํ  

 การหล่อเคร่ืองประดบั 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมตระหนกัถึง

ความสาํคญัในกระบวนการหล่อ

เคร่ืองประดบั 

บรรยาย

ประกอบการ

ใชส่ื้อ Power 

Point 

 

60 

 

ใบงานก่อนการฝึกอบรม 

     ภาคทฤษฎี 

 

เพ่ือใหส้ามารถมองเห็นภาพรวมของเน้ือหา

และรู้ความสามารถของตนเองก่อนการ

ฝึกอบรม 

บรรยาย

ประกอบ 

การสาธิต 

 

765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝึกอบรม งานหล่อเคร่ืองประดบั

 ทฤษฎ ี

1.ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบังานหลอมหล่อ 

พฒันาการของงานหลอมหล่อ

เคร่ืองประดบั 

การหล่อเคร่ืองประดบัแบบแทนท่ี 

เทียน 

ขั้นตอนโดยรวมของกระบวนผลิต

เคร่ืองประดบั 

โลหะท่ีใชท้าํตวัเรือนเคร่ืองประดบั 

 

 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถรู้จกั

กระบวนการหล่อเคร่ืองประดบัและ

เลือกใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

 

 

 

 

บรรยาย

ประกอบการ

ใชส่ื้อ Power 

Point 

และวิดีทศัน์ 
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เวลา 

(นาที) 

หัวข้อเร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการ

ฝึกอบรม 

 สรุปคุณสมบติัท่ีสาํคญัของโลหะท่ีใช้

ทาํเคร่ืองประดบั 

2.เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในงานหล่อ 

ชนิด และช่ือเรียก 

คุณสมบติั และการใชง้าน 

การดูแลรักษา 

3.การตดิทางเดินนํา้โลหะ 

ขนาดของทางเดินนํ้าท่ีเหมาะสมกบั

ช้ินงานแต่ละประเภท แต่ละแบบ 

การเลือกจุดท่ีจะติดทางเดินนํ้าโลหะ 

4.การตดิต้นเทยีนและคาํนวณนํา้หนัก 

ทฤษฎ ี

ศึกษารู้แบบการติดตน้เทียน 

วธีิการติดตน้เทียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตน้เทียน 

การคาํนวณนํ้าหนกัเทียน 

ขอ้ควรระวงัในการทาํงาน 

5) การหล่อเบ้าปูน 

ทฤษฎ ี

การเตรียมเคร่ืองจกัร และวสัดุ – 

อุปกรณ์ 

การคาํนวณปริมาณปูน และนํ้า 

การผสมปูน และนํ้า 

การตีปูน และการดูดอากาศ 

การเทปูน 

การเตรียมเคร่ืองจกัร – และวสัดุ – 

อุปกรณ์ 

การตั้งอุณหภมิู เวลา และการปรับ 

 บรรยาย

ประกอบการ

ใชส่ื้อ Power 

Point 

และวีดิทศัน์ 
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เวลา 

(นาที) 

หัวข้อเร่ือง วตัถุประสงค์ วธีิการ

ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุณหภมิูแต่ละช่วงของเคร่ืองอบปูน 

การวางเบา้ปูน 

การรักษาความปลอดภยัในการทาํงาน 

6.การหลอม และ หล่อโลหะ 

ทฤษฎ ี

การเตรียมเคร่ืองจกัร และวสัดุ – 

อุปกรณ์ 

การดูหนา้ผิวโลหะเวลาหลอม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

60 ทาํแบบทดสอบหลงัฝึกอบรม 

 

 แบบทดสอบ

หลงัการ

ฝึกอบรม 

 

คู่มอืการฝึกอบรมหน่วยที่ 2 :ภาคปฏิบติังานหล่อเคร่ืองประดบั 

อบรมคร้ังที่1 เวลา   08.00– 17.00 น. (จาํนวน 24 ชัว่โมง) 

เนือ้หาหลกัสูตร วตัถุประสงค์ 

ศึกษาเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการหล่อเคร่ืองประดบัการ

ตรวจสอบคุณภาพและแนวทางการแกไ้ขงาน

หล่อเคร่ืองประดบั 

 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมรู้เกณฑม์าตรฐานการหล่อ

เคร่ืองประดบั 

2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบ และ

วเิคราะห์คุณภาพของช้ินงานหล่อเคร่ืองประดบัไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 

3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมตระหนกัถึงความสาํคญัใน

การกระบวนการหล่อเคร่ืองประดบั 

 

เวลา 

(นาที) 
หัวข้อเร่ือง วตัถุประสงค์ 

วธีิการ

ฝึกอบรม 

15 

 

 

บทนาํ 

 การหล่อเคร่ืองประดบัเชิง

ปฏิบติัการ 

 

 

เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมตระหนกัถึง

ความสาํคญัในการหล่อเคร่ืองประดบั 

บรรยาย

ประกอบการ

ใชส่ื้อ Power 

Point 
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เวลา 

(นาที) 
หัวข้อเร่ือง วตัถุประสงค์ 

วธีิการ

ฝึกอบรม 

215 

 

 

 

240 

 

 

230 

 

 

240 

 

 

70 

 

 

240 

 

 

60 

ใบงานภาคปฏิบติัก่อนการ

ฝึกอบรม  

 

 

อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง งานหล่อ

เคร่ืองประดบั 

 

ใบงานเร่ือง การตรวจสอบและ

วเิคราะห์ช้ินงาน 

 

ใบงานเร่ือง การทาํเบา้ปูน และ ทาํ

การปูนหล่อ 

 

ใบงานเร่ือง การคาํนวณนํ้าหนกั

โลหะ 

 

ใบงานเร่ือง การหลอมและหล่อ

โลหะดว้ยเคร่ืองหล่อสุญญากาศ 

 

สรุปประเมินผลการฝึกภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบติัหลงัการฝึกอบรม 

 

 

 

ทดสอบความเขา้ใจในงานหล่อ

เคร่ืองประดบัเชิงปฏิบติัการก่อนการ

ฝึกอบรม 

 

เพ่ือทาํการอบรมใหผู้อ้บรมมีความรู้เชิง

ปฏิบติัการในงานหล่อเคร่ืองประดบั 

 

เพ่ือทดสอบผูอ้บรมดา้นการวเิคราะห์

ช้ินงานหล่อเคร่ืองประดบั 

 

เพ่ือทดสอบผูอ้บรมดา้นการทาํปูนหล่อใน

งานหล่อเคร่ืองประดบั 

 

เพ่ือทดสอบผูอ้บรมดา้นการคาํนวณนํ้าหนกั

โลหะในงานหล่อเคร่ืองประดบั 

 

เพ่ือทดสอบผูอ้บรมดา้นการหลอมและหล่อ

งานเคร่ืองประดบั 

 

เพ่ือสรุปผลงานใหก้บัผูอ้บรมไดรั้บทราบ 

ใบงาน

ทดสอบก่อน

การอบรม 

 

ใบความรู้

และการ

สาธิตงานจริง 

ใบงานท่ี 1 

 

 

ใบงานท่ี 2 

 

 

ใบงานท่ี 3 

 

 

ใบงานท่ี 4 

 

 

ใบ

ประเมินผล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

คู่มือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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คู่มอืผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

โครงการฝึกการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตร 

“การจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั” 
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สารบัญ 

 

เร่ือง 

ใบความรู้ท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโลหะ 

ใบความรู้ท่ี 2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานหลอมหล่อโลหะ 

ใบความรู้ท่ี 3ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการติดทางเดินนํ้าโลหะ 

ใบความรู้ท่ี 4 การติดตน้เทียนและคาํนวณนํ้าหนกั 

ใบความรู้ท่ี 5 การหล่อเบา้ปูนและอบเบา้ปูน 

ใบความรู้ท่ี 6 การหล่อโลหะ 

ใบความรู้ท่ี 7 การลา้งปูน 

ใบความรู้ท่ี 8 การตรวจสอบนํ้าหนกั , ปัญหาและวิธีแกไ้ขในการหล่อ 

ใบงานท่ี 1การตรวจสอบและวิเคราะห์ช้ินงาน 

ใบงานท่ี 2การทาํเบา้ปูน และ ทาํการปูนหล่อ 

ใบงานท่ี 3การคาํนวณนํ้าหนกัโลหะ 

ใบงานท่ี 4การหลอมและหล่อโลหะดว้ยเคร่ืองหล่อสุญญากาศ 
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 ใบความรู้ที ่1 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโลหะ 

โลหะท่ีใชท้าํตวัเรือนเคร่ืองประดบั 

เงิน (Silver) 

เงิน (Silver) เงินเป็นโลหะทรานซิชนัสีขาวเงินมีสมบติัการนาํความร้อนและไฟฟ้าไดดี้มากใน

ธรรมชาติอาจรวมอยู่ในแร่อ่ืนๆหรืออยูอิ่สระเงินใชป้ระโยชน์ในการทาํเหรียญเคร่ืองประดบัภาชนะ

บนโต๊ะอาหารและอุตสาหกรรมการถ่ายรูปโลหะเงินจดัเป็นโลหะท่ีมีค่าและมีความขาวมากท่ีสุด

เน่ืองจากเน้ือเงินแท1้00 % จะมีความอ่อนนุ่มมากสามารถอ่อนปวกเปียกไดใ้นอุณหภูมิหอ้งเลยทีเดียว

และง่ายต่อการโดนทาํลายดงันั้นในการทาํเคร่ืองประดบัจึงจาํเป็นตอ้งมีการผสมดว้ยวสัดุอยา่งอ่ืน

เช่นอลัลอยด,์ ทองแดงฯลฯเพื่อใหส้ามารถข้ึนรูปและมีความแขง็ข้ึนซ่ึงจะทาํใหเ้ราสามารถนาํมาทาํ

เป็นเคร่ืองประดบัไดโ้ดยส่วนใหญ่อีก 7.5 % ท่ีเหลือมกัจะใชท้องแดงมาผสมแต่อาจจะมีบางแห่งท่ี

ใชว้สัดุอยา่งอ่ืนมาผสมแทนแต่ท่ีใชก้นัมานมนานจะเป็นทองแดงเน่ืองจากราคาไม่แพงมากและหา

ไดง่้ายมีอยูม่ากมายดงันั้นนกัออกแบบส่วนมากจะเลือกใชท้องแดงมาผสมกบัเงิน 100 % ท่ีเรียกกนั

วา่เงินสเตอร์ริง (Stering Silver) 

การทดสอบโลหะเงินดว้ยกรดไนตริก 

เงินสเตอร์ริงจะกลายเป็นสีครีมมวั 

นิกเกิลซิลเวอร์จะกลายป็นสีเขียว 

คอยนซิ์ลเวอร์จะกลายเป็นสีดาํ 

จุดหลอมเหลว 961.78 องศาเซลเซียส 

ลกัษณะของโลหะทีนํ่ามาทาํตัวเรือนเคร่ืองประดับ 

ความมันวาว 

โลหะท่ีจะนํามาทาํตัวเรือนเคร่ืองประดับควรจะมีความมันวาวสูงสามารถสังเกตได้

หลงัจากผ/านขั้นตอนการขดัช้ินงานผิวของโลหะสามารถสะทอ้นแสงจนเห็นเงาไดโ้ลหะเงินจะมี

ความมนัวาวสูงเน่ืองจากมีความแขง็ตํ่าสามารถเกิดรอยขดูขีดไดง่้ายจึงง่ายต่อการขดัดว้ยทองคาํก็

เช่นเดียวกนัส่วนแพลทินมัถา้จะใหไ้ดผ้วิท่ีมนัวาวเท่ากบัโลหะเงินไดน้ั้นตอ้งใชเ้วลาในการขดันาน

เน่ืองจากแพลทินัมมีความแข็งแรงมากทองแดงและทองเหลืองเม่ือทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนใน

อากาศจะทาํใหผ้วิช้ินงานหมองเร็วมากดงันั้นก่อนการชุบผวิช้ินงานมกัจะชุบนํ้ายากนัหมองก่อน 
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 ใบความรู้ที ่1(ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโลหะ 

ความอ่อนตัว 

หมายถึงสามารถดดังอโคง้ไดง่้ายจนกระทัง่การรีดเป็นแผ่นทาํเกลียวดึงลวดและสามารถ

ข้ึนรูปโดยท่ีเน้ือโลหะไม่แตกหรือร้าวทองคาํบริสุทธ์ิมีคุณสมบติัในการรีดแผ่นบางมากท่ีสุดและ

สามารถดึงลวดไดย้าวโลหะเงินก็เช่นกนัแต่มีคุณสมบติัน้อยกว่าทองคาํบริสุทธ์ิเงินสเตอร์ลิงมี

คุณสมบติัในการดัดแปลงรูปทรงน้อยกว่าเงินบริสุทธ์ิแต่มีความแข็งแรงมากกว่าทองแดงก็มี

คุณสมบติัในการดดังอข้ึนรูปไดดี้เหมือนกนัหากมีการใชใ้นงานข้ึนรูปจะมีความยากกว่าโลหะเงิน

เพราะทองแดงมีความแขง็มากกวา่ 

การนําความร้อน 

โลหะท่ีนํามาทาํตวัเรือนเคร่ืองประดับควรนําความร้อนไดดี้และรวดเร็วเช่นโลหะเงิน

สามารถนาํความร้อนไดดี้และเร็วทองแดงจะสามารถนาํความร้อนไดดี้ตอ้งใหค้วามร้อนอยา่งทัว่ถึง

ทั้งช้ินงานการบดักรีจุดเลก็ๆจะทาํไดไ้ม่ค่อยดีแพลทินมัจะนาํความร้อนไดไ้ม่ดีนกัแต่ทาํไดดี้ในการ

บดักรีเป็นจุดหากตวัเรือนสาํเร็จท่ีทาํการฝังพลอยแลว้ก็ไม่ตอ้งเอาพลอยออกสามารถบดักรีไดเ้ลย

ทองแดงไม่สามารถนาํมาหล่องานไดเ้น่ืองจากมีผวิหนา้ท่ีแขง็ 

ปฏิกริิยาทางเคมี 

โลหะทุกชนิดจะมีส่วนผสมของธาตุต่างๆเม่ือทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนในอากาศจะทาํให้

งานหมองหรือเกิดสนิมไดส้ามารถทาํความสะอาดช้ินงานไดโ้ดยการลา้งในสารละลายทองคาํจะไม่

ทาํปฏิกิริยาเคมีในอากาศปกติไม่หมองและไม่เป็นสนิมสามารถละลายดว้ยกรดกดัทองโลหะเงิน

และทองแดงจะดาํเม่ืออยูร่่วมกบักาํมะถนัหรือของมนัและเกิดสนิมเร็วเม่ือโดนความร้อนสามารถ

ทาํความสะอาดดว้ยกรดกาํมะถนัเจือจางแพลทินมัเป็นโลหะท่ีเกิดสนิมไดย้ากแต่เม่ือใชน้านไปจะ

หมองและดาํสามารถทาํความสะอาดไดด้ว้ยสารละลายโพแทสเซียมซลัไฟตท่ี์มีความร้อนพอประมาณ 

การนําไฟฟ้า 

โลหะทุกชนิดจะสามารถนําไฟฟ้าได้ดีโดยเฉพาะโลหะเงินสามารถนําไฟฟ้าได้ดีท่ีสุด

ปัจจุบนัไดน้าํหลกัการน้ีไปใชใ้นการเคลือบผวิเคร่ืองประดบัท่ีทาํจากโลหะไม่มีค่าใหมี้ค่ามาก 
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 ใบความรู้ที ่1(ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัโลหะ 

 

ทองคาํ (Gold) 

 
 

คุณสมบัตขิองทองคาํ 

ทองคาํ เรียกโดยยอ่ว่า “ทอง” เป็นธาตุลาํดบัท่ี 79   มีสัญลกัษณ์ Au   ทองคาํเป็นโลหะแขง็

สีเหลือง  เกิดเป็นธาตุอิสระในธรรมชาติ  ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาและทนทานต่อการข้ึนสนิมได้ดี

เลิศ   ทองคาํมีจุดหลอมเหลวท่ี 1064 องศาเซลเซียส    จุดเดือดท่ี 2701 องศาเซลเซียส   มีความ

ถ่วงจาํเพาะ 19.3 และมีนํ้ าหนกัอะตอม 196.67     ลกัษณะท่ีพบเป็นเกลด็ เมด็กลม แบน หรือรูปร่าง

คลา้ยก่ิงไม ้  รูปผลึกแบบลูกเต๋า(Cube) หรือ ออคตะฮีดรอน (Octahedron) หรือ โดเดกะฮีดรอน 

(Dodecahedron) 
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 ใบความรู้ที ่2 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานหลอมหล่อโลหะ 
 

เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการหล่อหล่อเคร่ืองประดบั  

ลาํดบั ภาพ ช่ือและชนิด 

1.  

 

เคร่ืองตปูีน 

ส่วนประกอบของเคร่ืองตปูีน 

คนัโยกสปรีตทาํหนา้ท่ีควบคุมความเร็วของ

มอเตอร์ใหช้า้หรือเร็วตามความตอ้งการซ่ึงมีอยู ่3 

ระดบัสวติซ์ 

เปิด - ปิดเป็นปุ่มเปิดและปิดเคร่ืองผสมปูนซ่ึงมี 

เคร่ืองหมายดงัน้ี 

คือเปิดเคร่ืองเคร่ืองทาํงานไฟท่ีสวติซ์จะติด 

o คือปิดเคร่ืองเคร่ืองจะไม่ทาํงานไฟท่ีสวติซ์จะดบั

คนัยกใชย้กถงัตีปูนข้ึน – ลง 

ท่ีใส่ตวัตีปูนเป็นท่ีใส่ท่ีป่ันปูนเพ่ือป่ันส่วนผสม

ระหวา่งปูนกบันํ้าใหเ้ขา้กนั 

ขายดึถังปูนเป็นท่ีวางถงัตีปูนกบัเคร่ืองผสมปูน 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เคร่ืองดูดอากาศ 

ส่วนประกอบของเคร่ืองดูดอากาศ 

สวติซ์เปิด - ปิดเป็นท่ีเปิดเคร่ืองใหเ้ร่ิมทาํงานและ 

ปิดเคร่ืองเม่ือใชเ้สร็จเรียบร้อย 

เกจวดัแรงดูดอากาศเป็นตวับอกแรงดูดอากาศใน

ถงั 

ฝาคอบกั้นไม่ใหอ้ากาศภายนอกเขา้มาในเคร่ือง 

วาล์วเปิดอากาศเป็นตวัเปิดใหอ้ากาศเขา้มาในถงั 

สุญญากาศเม่ือดูดอากาศเสร็จเรียบร้อย 

ชุดส่ันสะเทอืนช่วยใหปู้นไหลเขา้ไปในซอกต่างๆ 

ของแบบเทียน 

ถังใส่เบ้าปูนเป็นท่ีวางเบา้ปูนหรือถงัยางเพ่ือท่ีจะ

ดูดอากาศ 

ป๊ัมดูดอากาศเป็นตวัป๊ัมท่ีอยูภ่ายในเคร่ืองทาํหนา้ท่ี

การดูดอากาศออกจากถงั 
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 ใบความรู้ที ่2(ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานหลอมหล่อโลหะ 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองผสมปูนอตัโนมตั ิ

ส่วนประกอบของเคร่ืองผสมปูนอตัโนมตั ิ

สวติซ์ควบคุมการทาํงานเป็นท่ีเปิด - ปิดเคร่ือง 

และควบคุมการดูดอากาศร่วมทั้งเวลาในการตีปูน 

ถังใส่ปูนและนํา้เป็นถงัท่ีนาํนํ้ าและปูนเทใส่แลว้ 

เคร่ืองจะทาํการตีและดูดอากาศอตัโนมติั 

วาล์วเปิดปูนเป็นตวัเปิดใหปู้นไหลลงในเบา้ท่ีวาง

ไวด้า้นล่าง 

ถังดูดอากาศเป็นถงัท่ีจะดูดอากาศออกจากเบา้ปูน 

เม่ือเทปูนลงเบา้แลว้ 

ถังสําหรับล้างปูนเป็นท่ีสาํหรับลา้งปูนออกจาก

เคร่ือง 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เตาอบปูน 

ส่วนประกอบของเตาอบปูน 

ชุดตั้งโปรแกรมเตาเป็นตวัตั้งอุณหภมิูภายในเตา

โดยมีจอแสดงอุณหภมิูเป็นตวัเลขดงัน้ี 

ตวัเลขสีแดง = เป็นอุณหภมิูภายในเตาจะ

เปล่ียนแปลงตามตวัเลขสีเหลือง 

ตวัเลขสีเหลือง = เป็นอุณหภมิูท่ีตั้งไวแ้ละเตากาํลงั 

ทาํงานอยูใ่นขณะนั้น 

สวติซ์เปิด-ปิดเป็นตวัเปิดปิดเคร่ืองทาํงานและตั้ง 

โปรแกรมการทาํงานของเตา 

ถาดนํา้เป็นท่ีใส่นํ้าสาํหรับรองรับเทียนท่ีละลาย

เหลือจากการเผาจะรองอยูข่า้งล่างเตาตรงกบัรู

ระบายเทียน 

มอืจับเปิด – ตวัลอ็คฝาเตาเป็นมือจบัในการเปิด - 

ปิดฝาเตาร่วมทั้งตวัลอ็คเพ่ือไม่ใหอ้ากาศร้อน

ภายในเตาร่ัวไหล 
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 ใบความรู้ที ่2(ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานหลอมหล่อโลหะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองหล่อเหวีย่งหนีศูนย์กลาง 

ส่วนประกอบของเคร่ืองหลอเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง 

สวติซ์เปิด – ปิดเป็นตวัเปิด – ปิดการทาํงานของ 

เคร่ือง 

สวติซ์เร่ิม - หยุดทาํงานเป็นตวัสวติซ์ท่ีติดกบัตวั 

เหวีย่งมีไวค้วบคุมการทาํงานโดยเม่ือปิดฝาฝาจะทบั 

สวติซ์ทาํใหเ้ร่ิมทาํงานและเม่ือเปิดฝาออกสวติซ์กจ็ะ

ทาํใหเ้คร่ืองหยดุการทาํงาน 

ฝาเปิด – ปิดเป็นฝาท่ีเปิด – ปิดสวติซ์ทาํงานและ 

ป้องกนัโลหะกระเดน็ออกนอกเคร่ืองมีมือสาํหรับ

จบัติดอยู ่

ตวัตั้งสายพานเป็นตวัตั้งสายพานระหวา่งมอเตอร์กบั

ชุดเหวีย่งภายในเคร่ือง 

มอเตอร์เป็นตวัเหวีย่งใหชุ้ดขบัภายในเคร่ืองทาํงาน 

ชุดเหวีย่งเป็นแขนเหวีย่งนํ้าโลหะใหเ้ขา้ไปใน

กระบอกปูนอยูภ่ายในเคร่ือง 

ถังเหวีย่งเป็นตวักนัไม่ใหเ้ศษโลหะท่ีใชใ้นการ

เหวีย่งกระเดน็ออกมาภายนอกตวัเคร่ืองได ้
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 ใบความรู้ที ่2(ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานหลอมหล่อโลหะ 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองหล่อดูดสุญญากาศ 

ส่วนประกอบของเคร่ืองหล่อดูดสุญญากาศ 

สวติซ์เปิด – ปิดเป็นตวัเปิด – ปิดเคร่ือง 

สุญญากาศ 

เกจวดัแรงดูดเป็นตวัวดัการดูดสุญญากาศ 

ออกจากเคร่ืองโดยมีหน่วยวดับอก 2 หน่วย 

0-76 CM / HG (เซนติเมตร / เฮกโตกรัม) 

0-30 IN / HG (น้ิว / เฮกโตกรัม ) 

ตวัตั้งโปรแกรมเป็นแผงหนา้จอระบบสัมผสัใช ้

ในการควบคุมการทาํงานต่างๆของเคร่ืองเช่น 

อุณหภมิูเวลาฯ 

- CASTING : การหล่อโลหะดว้ยระบบ

สุญญากาศ 

- RELEASE : การปล่อยอากาศเขา้ระบบ 

- INVESTMENT : ดูดอากาศออกจากแบบปูน

หล่อ 

ชุดป๊ัมอากาศดูดอากาศออกจากระบบ 

ชุดหลอมโลหะเป็นท่ีใส่โลหะสาํหรับทาํการ 

หลอมอยูด่า้นบนเคร่ืองโดยมีฝาปิดชุดหล่อ

ระบบสุญญากาศดูดอากาศออกจากแบบปูน

และเทนํ้าโลหะเขา้ไปแทนท่ีภายในกระบอก 

ช่องมองเป็นช่องท่ีไวส้าํหรับมองการปล่อย

โลหะลงสูบเบาใช ้ สังเกตผวิโลหะท่ีเทลงเบา้

ก่อนนาํเบา้ออกจากเคร่ือง 
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 ใบความรู้ที ่2(ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานหลอมหล่อโลหะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

เคร่ืองฉีดล้างปูน 

ส่วนประกอบของเคร่ืองฉีดล้างปูน 

สวติซ์เปิด – ปิดเป็นตวัเปิด – ปิดป๊ัมนํ้าเขา้มาใชใ้น

เคร่ือง 

หัวฉีดนํา้เป็นตวัรับนํ้าจากป๊ัมนํ้ามาฉีดท่ีช้ินงานอยู่

ภายในตรงกลางเคร่ือง 

โคมไฟเป็นตวัส่องสวา่งใหเ้ห็นช้ินงานท่ีนาํมาลา้งอยู่

ภายในเคร่ือง 

ฝาเปิดเปิดใส่ตน้ช่อท่ีจะลา้งโดยเป็นกระจกสามารถ

มองเห็นงาน 

ช่องสอดมอืเป็นช่องทางสอดมือเขา้ภายในสาํหรับ

จบัช้ินงานเวลาลา้งปูนออก 

ถังดกัปูนเป็นท่ีดกัเศษปูนเพ่ือไม่ใหเ้กิดการอุดตนั

ของท่อนํ้าและเศษโลหะหรือโลหะท่ีหลุดออกจาก

ตน้ช่อโดยไม่ตั้งใจ 

ป๊ัมนํา้ป๊ัมดูดนํ้าจากท่อนํ้าภายนอกเขา้มาภายใน

เคร่ือง rมกัอยูภ่ายในเคร่ืองดา้นล่างโดยมีประตบูาน

พบัปิดอยู ่

สวติซ์ขาเหยยีบสวติซ์ท่ีใช ้ เทา้เป็นตวัควบคุมการ

ไหลของนํ้าโดยการออกแรงเหยยีบใหเ้คร่ืองทาํงาน

และทอนเทา้ออกเม่ือตอ้งการหยดุเคร่ือง 
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 ใบความรู้ที ่3 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการติดทางเดินนํ้าโลหะ 

 

การติดทางเดนินํา้โลหะ 

ทางเดินนํ้ าโลหะ (Spruuing) คือเส้นทางหรือแนวทางเดินของนํ้ าโลหะเขา้สู่โพรงแบบใน

แม่พิมพปู์นหล่อเพื่อลดการหมุนเวียนของนํ้าโลหะท่ีเขา้สู่โพรงแบบและเป็นเสน้ทางออกของข้ีผึ้งท่ี

หลอมละลายจากโพรงแบบ 

การติดทางเดินนํ้าโลหะท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัรูปแบบของช้ินงานมีความสาํคญัทาํใหไ้ด้

 แบบหล่อท่ีมีคุณภาพดีดงันั้นลกัษณะท่ีดีของทางเดินนํ้าโลหะมีดงัน้ี 

1. ควรมีขนาดใหญ่พอท่ีนํ้าโลหะจะไหลผ่านไปยงัส่วนต่างๆในโพรงแบบไดอ้ย่างทัว่ถึง

และนํ้ าโลหะนั้นจะเกิดการแขง็ตวัโดยสมบูรณ์เพราะถา้มีขนาดเลก็เกินไปจะทาํให้นํ้ าโลหะท่ีไหล

เขา้ไปก่อนเร่ิมแขง็ตวัและปิดทางไม่ใหน้ํ้ าโลหะท่ีไหลตามเขา้มาไหลเขา้สู่โพรงแบบไดส้ะดวกจะ

ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการหล่อได ้

2. จะตอ้งไม่มีเหล่ียมมุมหรือบริเวณท่ีจะก่อให้เกิดการหมุนวนของนํ้ าโลหะไดเ้พราะการ

หมุนวนของนํ้ าโลหะอาจทาํให้เกิดแก๊สซ่ึงแทรกเขา้ไปในนํ้ าโลหะและทาํความเสียหายแกะเน้ือ

โลหะเม่ือแขง็ตวั 

3. จะตอ้งไม่มีขอบหรือเหล่ียมมุมท่ีอาจหลุดหรือแตกเม่ือถูกแรงกระแทกของนํ้ าโลหะ

เพราะจะกลายเป็นเศษผงและหลุดเขา้ไปในโพรงแบบทาํใหเ้กิดรูพรุนในเน้ือโลหะ 

4. ทางเดินนํ้ าโลหะท่ีติดกบักา้นแบบควรมีมุมมนโคง้เล็กนอ้ยเพื่อให้นํ้ าโลหะไหลเขา้ไป

ในโพรงแบบไดอ้ยา่งสะดวก 

5. ทางเดินนํ้าโลหะควรมีความสั้นท่ีสุดโดยเฉพาะตรงส่วนท่ีติดกบัตวัแบบข้ีผึ้งควรมีความ

ยาว1/4 - 3/4 น้ิว 

กฎพืน้, ฐานในการติดทางเดินนํา้โลหะ 

1. ติดกา้นทางเดินนํ้าโลหะในส่วนท่ีหนาท่ีสุดของช้ินงาน 

2. ขนาดของกา้นทางเดินนํ้าโลหะตอ้งหนากวา่ตาํแหน่งท่ีติดเพียงเลก็นอ้ย 

3. ถา้ช้ินงานมีบางส่วนท่ีเลก็ละเอียดและบางมากตอ้งติดทางเดินนํ้ าโลหะเพิ่มเพ่ือช่วยให้

นํ้ าโลหะไหลเขา้สู่โพรงแบบไดท้ัว่ถึงมากข้ึน 

4. ควรมีการเสริมขนาดและปริมาณของทางนํ้ าโลหะให้เหมาะสมกบัขนาดและรูปแบบ

ของช้ินงาน 
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5. ทางเดินนํ้ าโลหะควรเป็นส่วนเดียวกบัแม่พิมพท่ี์ใชใ้นการหล่อเสมอและควรติดอย่าง

แน่นหนากบัตวัแม่แบบเสมอ 

6. การติดทางเดินนํ้ าโลหะควรติดในส่วนท่ีสามารถขจดัออกไดง่้ายท่ีสุดและไม่ก่อใหเ้กิด

ความต่อช้ินงานหล่อ 
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 ใบความรู้ที ่4 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การติดตน้เทียนและคาํนวณนํ้าหนกั 

 

การติดต้นเทยีน 

การติดตน้เทียน (ตน้ช่อ) คือการทาํตวัแบบเทียนหรือแม่พิมพเ์ทียน (wax Pattern) มา

รวมกนัให้เป็นกลุ่มอย่างมีระเบียบเพื่อสามารถหล่อช้ินงานไดค้ร้ังละจาํนวนมากก่อนการติดตน้

เทียนจะตอ้งหล่อแท่งลาํตน้ก่อนเพื่อใชเ้ป็นท่ียืดของแบบเทียนท่ีฉีดออกมาขนาดและความสูงควร

เป็นไปตามมาตรฐานคือตน้เทียนจะตอ้งตาํกวา่กระบอกเหลก็ประมาณ 1น้ิว 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ทีใ่ช้ในการติดต้นเทยีน 

1.ฐานยาง (Spure Base) เป็นฐานสาํหรับใชต้ดัหรือประกอบตน้แบบเทียนมีขนาดท่ีจะสวม

เขา้กบักระบอกหล่อไดอ้ยา่งพอดี 

 
 

2.กระบอกหล่อ (Flask) เป็นกระบอกท่ีทาํจากโลหะเช่นเหลก็หรือแตนเลศกระบอกหล่อจะ

เป็นกรอบกาํหนดความกวา้งและความสูงของกลุ่มตน้เทียนโดยส่วนสูงของตน้เทียนจะมี

ระยะห่างจากขอบด้านบนของกระบอกหล่อไม่นอ้ยกว่า ½ น้ิวและตัวแ บ บ ข้ี ผึ้ ง ต้อ ง มี

ระยะห่างจากผนงักระบอกหล่อไม่นอ้ยกวา่¼ น้ิว 

 

 

 

 
 

3.หัวแร้งไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเช่นเคร่ืองมือสาํหรับละลายข้ีผึ้งใหร้้อนและติด

ตวัแบบข้ีผึ้งซ่ึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไปเพราะข้ีผึ้งมีอุณหภูมิหลอม

ละลายตํ่า 
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 ใบความรู้ที ่4(ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การติดตน้เทียนและคาํนวณนํ้าหนกั 

การติดต้นขีผ้ึง้(หรือต้นเทยีน) มีขั้นตอนทีสํ่าคญัคอื 

1. นาํฐานยางมาชัง่นํ้ าหนกัและจดบนัทึกไวเ้พื่อใชใ้นการคาํนวณต่อไป 

 
 

2.นาํหัวแร้งคนเทียนในรูตรงกลางฐานยางให้ละลายและนาํตน้เทียนท่ีเตรียมไวเ้อาปลาย

ดา้นใดดา้นหน่ึงของตน้เทียนเสียบลงท่ีรูตรงกลางฐานยาง แลว้ใชห้ัวแร้งเช่ือมลงไปให้

ติดกนัจนแน่น 

 

 

 

 

 

3.นาํแบบข้ีผึ้งท่ีแต่งเรียบร้อยแลว้ใชห้วัแร้งจ้ีตรงปลายกา้นแบบข้ีผึ้งใหล้ะลายและนาํมาติด

ท่ีตน้ข้ีผึ้งโดยติดใหสู้งโดยห่างจากฐานยางประมาณ 20 ม.ม. หรือประมาณ½น้ิว 

โดยการติดมี 3 แบบ คือ 1. แบบเรียงฝักขา้วโพด  2. แบบเกลียว  3. แบบสบัหวา่งกนั 

หมายเหตุ: แบบท่ีติดควรทาํมุมเอียง 45 องศา 

 

 

 

 

 

4. ติดแบบท่ีตนเทียนโดยรอบโดยจดัช่องวา่งระหวา่งแบบข้ีผึ้งใหห่้างกนัประมาณ 1 ม.ม. 
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 ใบความรู้ที ่4 (ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การติดตน้เทียนและคาํนวณนํ้าหนกั 

 

5. ติดแบบข้ีผึ้งท่ีตน้เทียนจนกระทั้งถึงท่ีปลายของตน้ข้ีผึ้งใหแ้บบตวัสุดทา้ยห่างจากขอบ

บนของปากกระบอกปูนประมาณ½ - 1 น้ิวเป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนสุดทา้ยของการติดตน้ 

หมายเหตุ : การติดตน้ข้ีผึ้งไม่ควรติดใหชิ้ดกนัจนเกินไปควรจดัระยะห่างของช่องว่างอย่างน้อย

ไม่ตํ่ากว่า1 ม.ม. และแบบท่ีติดควรห่างจากขอบกระบอกดา้นในประมาณ 2 ม.ม. และดา้นบนควร

ห่างจากปากกระบอกประมาณ ½ - 1 น้ิว 

 

 

 

 

 

 

การคาํนวณหาค่านํา้หนักของโลหะทีใ่ช้หล่อ (เชิงปฏิบตั)ิ 

ในการคาํนวณหาค่านํ้าหนกัของโลหะท่ีจะใชห้ล่อนั้นในท่ีน้ีจะกล่าวถึงโลหะ 4 ชนิดคือ

ทองเหลือง, ทองแดง, เงินและทองคาํซ่ึงมีวิธีการคาํนวณดงัน้ีคือ 

1. นาํฐานยางมาชัง่หานํ้าหนักโดยใชต้าชัง่ซ่ึงตาชัง่ท่ีใชน้ั้นอาจจะเป็นระบบสากล (เข็ม

นาฬิกา)หรือระบบตวัเลข (DIGITAL) กไ็ด ้

 
 

2. นาํฐานยางท่ีชัง่ไดจ้ากขอ้ 1 ไปติดตน้ข้ีผึ้งและติดพุ่มแบบข้ีผึ้ งเสร็จแล้วนาํมาชั่งหา

นํ้าหนกัทั้งหมดแลว้นาํค่าท่ีไดม้าลบนํ้าหนกัของฐานบยาง (จากการชัง่คร้ังแรก) จะได ้ค่ า นํ้ า ห นั ก

ของตน้ข้ีผึ้ง 

 

. 
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 ใบความรู้ที ่4 (ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การติดตน้เทียนและคาํนวณนํ้าหนกั 

 

3. นาํค่าท่ีไดจ้ากขอ้ 2 มาเปรียบเทียบกบัตวัแปรท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

ได้นํา้หนักโลหะของ 

ค่าท่ีไดน้้อยกว่า 50 (G) คูณดว้ย 11ทองเหลือง, ทองแดง, เงิน 

และค่าท่ีไดม้ากกว่า50 (G) คูณดว้ย 10.5ทองเหลือง, ทองแดง, เงิน 

หมายเหตุ : จากทองเหลือง, ทองแดง, เงินจะใชค่้าของนํ้ าหนกัโลหะท่ีคาํนวณไดเ้หมือนกนัส่วน

ทองคาํจะไม่เหมือนกบัโลหะ 3 ชนิดแรกสาเหตุเน่ืองมาจากการใชค่้าของตวัแปรท่ีนาํมาคาํนวณ

นั้นเอง 

การคาํนวณนํา้หนักของโลหะและอุณหภูมิทีใ่ช้ในการหล่อ 

ตวัอยา่ง ตอ้งการหล่อทอง 8K ซ่ึงชัง่นํ้ าหนกัตน้เทียนไดน้าํหนกั 10 กรัมจงหานํ้าหนกัทอง 8K ท่ีใช้

ในการหล่อ 

คาํนวณค่า  สูตร  = น.น. (WAX) × ความจาํเพาะ 

   = 10 × 10.5 

   = 105  กรัม 
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 ใบความรู้ที ่5 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การหล่อเบา้ปูนและอบเบา้ปูน 

การหล่อเบ้าปูน 

การหล่อเบา้ปูนขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการผสมปูนปาสเตอร์และการเทหุ้มผิวตน้เทียนซ่ึง

เป็นขั้นตอนท่ีสําคญัท่ีตอ้งใช้ความระมดัระวงัเป็นอย่างมากเพราะถา้เตรียมการไม่ถูกตอ้งอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายไดด้งันั้นจะตอ้งเลือกใชปู้นท่ีมีคุณภาพใชน้ํ้ ากลัน่ท่ีมีอุณหภูมิตามกาํหนด

ส่วนผสมของปูนปาสเตอร์กบันํ้าท่ีถูกตอ้งและมีการควบคุมเวลาในระหวา่งการผสมดงัน้ี 

ใชเ้วลาในการเทนํ้าผสมลงในปูนใหแ้ลว้เสร็จใน 1 นาที 

 3 นาทีต่อมาใชใ้นการคนปูนดว้ยเคร่ืองผสมปูนหรือใชเ้คร่ืองตีไข่โดยเร่ิมจากความเร็ว

รอบชา้ไปหาความเร็วรอบสูงและลดความเร็วลงเม่ือใกลค้รบ 3 นาที 

 2 นาทีต่อมานาํปูนผสมนํ้ามาเขา้เคร่ืองดูดอากาศออก 

 1 นาทีต่อมาเทปูนลงในกระบอกตน้เทียน 

 3 นาทีสุดทา้ยนาํกระบอกเทียนท่ีเทปูนไวจ้นเตม็เขา้เคร่ืองดูดอากาศออกอีกคร้ังเพ่ือให้ปูน

ท่ีอยูใ่นการบอกไม่มีอากาศแทรกอยูภ่ายใน 

รวมเวลาทั้งหมดแลว้เสร็จภายใน 10 นาที 

ปูนท่ีตีจะตอ้งแขง็ตวัสมบูรณ์ภายใน 2 นาทีหลงัจากผสมและเทแลว้เสร็จ 

การคาํนวณปูนหล่อและส่วนผสมของนํา้ 

(HEAVY CASTING) 

สาํหรับหล่อช้ินงานหนกั 

38/100 

(REGULAR CASTING) 

สาํหรับหล่อช้ินงานทัว่ไป 

38/100 หรือ 40/100 

นํ้า 38 มล. (CC.) ต่อปูน 100 กรัม นํ้า 38 มล. หรือ 40 มล. (CC.) ต่อปูน 100 กรัม 

วธีิการคาํนวณแบบง่ายๆ 

นาํกระบอกแตนเลศไวบ้นตาชัง่เทปูนแหง้ใส่ใหเ้ตม็ยกกระบอกออกแลว้นาํปูนในกระบอก

เทออก 

นาํปูนไปชัง่เพือ่หานํ้าหนกัท่ีแทจ้ริงเม่ือไดแ้ลว้นาํไปคูณ 1.2 เท่ากจ็ะไดห้นกัปูนท่ีตอ้งการ

นํ้าหนกัปูน x 0.38 =ปริมาณนํ้าท่ีตอ้งการ 

นํ้าหนกัปูน x 0.40 = ปริมาณนํ้าท่ีตอ้งการ 
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 ใบความรู้ที ่5(ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การหล่อเบา้ปูนและอบเบา้ปูน 

 

วธีิผสมปูนและเทปูนลงในกระบอกปูน 

1. ก่อนการผสมปูนและเทปูนลงในกระบอกปูนตอ้งนาํตน้เทียนมาลา้งดว้ยนํ้ายาลา้งจาน

และลา้งดว้ยทาํสะอาดซํ้า ๆ หลายคร้ัง เพื่อใหช้ิ้นงานสะอาด และเป่าลมใหแ้หง้ 

 

                                         
2. นาํกระบอกปูนมาครอบเทียนและติดกรวยพนัดว้ยเทปกาว 

 

 

 

 

 

 

 3.ชัง่นํ้ าหนกัปูนท่ีตอ้งการเตรียมไว ้
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 ใบความรู้ที ่5(ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การหล่อเบา้ปูนและอบเบา้ปูน 
 

 4.ตวงนํ้า (ปกติอุณหภูมิของนํ้าควรเป็น 70 F / 21 C - 75 F / 24 C) 

หมายเหตุ : ตอ้งใชด้ว้ยนํ้าสะอาดเสมอ 

 

 

  

 

 

5. ใชเ้วลา 9 -10 นาทีนบัตั้งแต่นํ้ าและปูนไดผ้สมกนัจนถึงปูนเร่ิมแขง็ตวั 

6. เอานํ้าเทใส่อ่างในเคร่ืองผสม 

7. นาํปูนท่ีชัง่ไวเ้ทใส่นํ้าในอ่างเคร่ืองผสม (ควรจะเทปูนใส่ลงนํ้าเสมอ) 

8. คนส่วนผสมดว้ยไมพ้ายพลาสติกประมาณ 30 นาที 

9. เปิดเคร่ืองผสมปูน 2 - 3 นาทีเร่ิมจากเบาๆก่อนค่อยไปเร็ว 

 

 

 

 

 

10. นาํอ่างผสมเขา้เคร่ืองดูดปูน( VACUUM ) ใชเ้วลา 30 - 60 วินาที 

11. เทปูนท่ีดูดอากาศออกคร้ังแรกลงในกระบอกปูนสวนถึงปากกระบอก (ซ่ึงปากกระบอก

พนัดว้ยเทปกาว เพื่อป้องกนัปูนลน้ออกมาเวลาดูดปูน) 
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 ใบความรู้ที ่5(ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การหล่อเบา้ปูนและอบเบา้ปูน 
 

12.นาํกระบอกปูนเขา้เคร่ืองดูดปูนอีกคร้ังใชเ้วลา 2 นาที 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : ในขณะดูดอากาศออกจะตอ้งใหมี้การสั่นสะเทือนตลอดเวลาดว้ยเพื่อใหอ้ากาศท่ีแทรก

ตวัอยู่ลึกๆถูกกระตุน้ให้ลอยข้ึนมาท่ีผิวหน้าของส่วนผสมและถูกดูดออกไปในท่ีสุดส่วนการลดั

หรือขา้มขั้นตอนอาจทาํให้เกิดความเสียหายต่องานหล่อไดเ้ช่นการดูดฟองอากาศออกนอ้ยเกินไป

เป็นตน้ 

13. นาํกระบอกปูนออกจากเคร่ืองดูดปูนและเทปูนท่ีเหลือในอ่างใส่กระบอกใหเ้ตม็แลว้

วางท้ิงไวอ้ยา่งนอ้ย 1 -2 ชัว่โมง 

       
 

14.ถอดกรวยและฐานยางออก และปาดปูนส่วนเกินดา้นบนกระบอกออกดว้ยมีดบาง ๆ 
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 ใบความรู้ที ่5 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การหล่อเบา้ปูนและอบเบา้ปูน 
 

15. ตั้งท้ิงไวใ้หเ้ยน็  เพื่อรอเขา้เตาอบ 

 

 

 

 

 

 

การอบเบ้าปูน 

หรือการอบเผาแม่พิมพปู์นหล่อเป็นขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพส์าํหรับการหล่อโลหะดงัน้ี 

เพื่อกาํจดัตวัแบบเทียน (ข้ีผึ้ง) และส่วนของเทียน(ข้ีผึ้ง) ทั้งหมดออกจากแม่พิมพปู์นหล่อ

ทาํใหภ้ายในเกิดเป็นโพรงแบบพร้อมทางเดินนํ้าโลหะ 

เพื่อเตรียมอุณหภูมิของกระบอกหล่อใหเ้หมาะสมกบัอุณหภูมิในการหล่อโลหะทั้งน้ีมิให้

เกิดความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมิในขณะทาํการหล่อโลหะ 

กระบวนการอบเบ้าปูนมี 2 ขั้นตอนคอื 

ขั้นตอนท่ี 1 การน่ึงเทียน 

เป็นการอุ่นใหค้วามร้อนกบักระบอกปูนใชร้ะยะเวลาประมาณ2 ชัว่โมงเพื่อใหเ้ทียนหรือ

ข้ีผึ้งท่ีอยูภ่ายในละลายออกมาก่อนนาํไปเขา้เตาอบเผา 

ขั้นตอนท่ี 2 การอบเผาแม่พิมพปู์นหล่อ 

เป็นการเอาเทียนท่ีเหลืออยูห่รือตกคา้งภายในโพรงแบบให ้ ไหมและระเหยออกกลายเป็น

ควนัจนหมดส้ินและทาํใหปู้นสุกมีความแขง็แรงเพิ่มข้ึนไม่แตกหกัง่าย 

วธีิการวางกระบอกปูนในเตาอบ 

1. วางกระบอกปูนให้มีระยะห่างจากขดลวดประมาณ 2 เซนติเมตรท้ิงระยะระหว่าง

กระบอก 1 – 5 เซนติเมตรและวางให้สูงกว่าพ้ืนเตาวางคว ํ่ากระบอกปูนลงใหรู้เทอยูด่า้นล่างเพ่ือให้

เทียนไหลออกไดง่้าย 

2. หากจะวางซอ้นกระบอกปูนชั้นต่อไปจะตอ้งวางสลบัสับหว่างเพื่อให้เทียนไหลออกได้

ง่ายและใหอ้อกซิเจนเขา้ไปช่วยในการเผาไหมไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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 ใบความรู้ที ่5 (ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การหล่อเบา้ปูนและอบเบา้ปูน 

สูตรการอบเบ้าปูน 

ชัว่โมงท่ี 0 – 1 อุณหภูมิท่ี 35 ข้ึน 150 องศาเซลเซียส 

ชัว่โมงท่ี 1 – 2.5 อุณหภูมิคงท่ีท่ี 150 องศาเซลเซียส 

ชัว่โมงท่ี 2.5 – 3.5 อุณหภูมิท่ี 150 ข้ึน 370 องศาเซลเซียส 

ชัว่โมงท่ี 3.5 – 5 อุณหภูมิคงท่ีท่ี 370 องศาเซลเซียส 

ชัว่โมงท่ี 5 – 6 อุณหภูมิท่ี 370 ข้ึน 560 องศาเซลเซียส 

ชัว่โมงท่ี 6 – 7 อุณหภูมิคงท่ีท่ี 560 องศาเซลเซียส 

ชัว่โมงท่ี 7 – 8 อุณหภูมิท่ี 560 ข้ึน 750 องศาเซลเซียส 

ชัว่โมงท่ี 8 – 12 อุณหภูมิคงท่ีท่ี 750 องศาเซลเซียส 

ชัว่โมงท่ี 12 – 12.5 อุณหภูมิลดลงมาท่ีอุณหภูมิหล่อ 

การอบปูนมีขั้นตอนการปฏบิัติทีสํ่าคญัคอื 

1. เปิดประตูของเตาอบนาํกระบอกปูน (ท่ีผา่นการน่ึงมาแลว้) ใส่ในเตาอบวางคว ํ่าใหรู้ของ

ปากกระบอกปูนอยูด่า้นล่างซ่ึงถา้หากเตามีขนาดใหญ่อาจจะใส่กระบอกปูนไดจ้าํนวนมากข้ึนดว้ย 

 

 

 

 

 

2. เม่ือปิดประตูของเตาอบแลว้เปิดสวิตซ์ใหเ้คร่ืองทาํงานปรับตั้งอุณหภูมิท่ีประมาณ 600 – 

800องศาเซลเซียส 
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 ใบความรู้ที ่5 (ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การหล่อเบา้ปูนและอบเบา้ปูน 

 

3. จากนั้นปรับตั้งเวลาท่ีสวติซ์ตั้งเวลาของเคร่ือง 
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 ใบความรู้ที ่6  

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การหล่อโลหะ 

การหล่อโลหะ 

การหลอม – หล่อโลหะคือขั้นตอนการทาํใหโ้ลหะละลายจนหลอมเหลวและเขา้ไปแทนท่ี

ช่องวา่งภายในโพรงแบบของกระบอกปูนปัจจุบนัมีกรรมวิธีท่ีมีประสิทธิภาพสูงและใช้

 อยา่งแพร่หลาย 

ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดบัคือ 

1. การหล่อโลหะแบบเหวี่ยงหนีปูนศูนยก์ลาง 

เหมาะสาํหรับงานหล่อเคร่ืองประดบัแบบ 

 
 

2. การหล่อโลหะแบบสุญญากาศ 

เหมาะสาํหรับงานหล่อเคร่ืองประดบัท่ีเป็นช้ินงานขนาดใหญ่ไม่มีลวดลายซบัซอ้นมากนกั 

 

 

 

 

 

การคาํนวณนํา้หนักโลหะสําหรับงานหล่อ 

เทคนิคการคาํนวณเพื่อแปลงนํ้าหนกัตน้เทียนเป็นนํ้าหนกัโลหะ 

การคาํนวณหาค่านํ้ าหนกัของโลหะท่ีใชใ้นการหล่อเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัมากขั้นตอนหน่ึง

เพราะโลหะท่ีนาํมาใชใ้นการหล่อเป็นโลหะมีค่าได ้แก่ทองคาํทองคาํขาวโลหะเงินซ่ึงถือเป็นตน้ทุน

การผลิตดงันั้นการประมาณการหรือการคาํนวณท่ีถูกตอ้งแม่นยาํจะเป็นการลดความสูญเสียของ

โลหะมีค่าเหล่านั้นและจะส่งผลถึงตน้ทุนการผลิตโดยรวมดว้ยหลกัการคาํนวณโลหะท่ีให้ในการ

หล่อจะใชห้ลกัของความถ่วงจาํเพาะ (ถพ.) เป็นสาํคญั 
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 ใบความรู้ที ่6 (ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การหล่อโลหะ 
 

ตารางแสดงค่าความถ่วงจําเพาะของโลหะต่างชนิด 

ชนิดโลหะ ประเภท ความถ่วงจําเพาะ 

เงิน 92.5 % (925) 10.5 

เหลก็ - 8.0 

ขั้นตอนการคาํนวณค่านํา้หนักของโลหะ 

1. ชัง่นํ้ าหนกัฐานยางก่อนติดตน้เทียนและบนัทึกไว ้ 

2. ติดตน้เทียนและติดแบบเทียนใหแ้ลว้เสร็จ 

3. ชัง่นํ้ าหนกัตน้เทียนท่ีติดแบบเทียนแลว้พร้อมฐานยางและนาํค่าท่ีไดล้บดว้ยนํ้าหนกัของ

ฐานยาง( ขอ้ 1) จะไดค่้านํ้าหนกัของตน้เทียนท่ีติดแบบเทียนแลว้ 

4.คาํนวณนํ้าหนกัของโลหะท่ีตอ้งการใชซ่ึ้งตอ้งเผือ่นํ้ าโลหะสาํหรับตน้ช่อเป็นจาํนวน 20%

ทุกคร้ังซ่ึงกาํหนดเป็นสูตรในการคาํนวณดงัน้ี 

นํ้าหนกัของโลหะท่ีใชห้ล่อ = (ถพ.ของโลหะ × นน.ของตน้เทียน) + (ถพ.ของโลหะ × นน.

ของตน้เทียน × 2 ) 

ตัวอย่าง 

จงหานํ้าหนกัของโลหะท่ีตอ้งการใชใ้นการหล่อตวัเรือนทองคาํ 18 K โดยมีขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. นํ้าหนกัของฐานยาง   25 กรัม 

2. นาํหนกัของฐานยางพร้อมตน้เทียน 30 กรัม 

3. ความถ่วงจาํเพาะของทองคาํ 18K  15.5 

วธีิคาํนวณ 

นํ้าหนกัของตน้เทียน = นํ้าหนกัของฐานยางพร้อมตน้เทียน – นํ้าหนกัของฐานยาง 

= 30 – 25 กรัม 

นํ้าหนกัของโลหะท่ีใชห้ล่อ = (ถพ.ของโลหะ x นน.ของตน้เทียน)+ (ถพ. ของโลหะ x นน.

ของตน้เทียน x20) 

(ทองคาํ 18 K) = ( 15.5 x 5) + (15.5 x 5 x20 ) 

= ( 77.5 ) + ( 15.5 ) 

= 93 กรัม 

 100 

 100 

 100 
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 ใบความรู้ที ่6 (ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การหล่อโลหะ 

 

การหล่อโลหะมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีสาํคญัคือ 

1. นาํเมด็หรือเศษโลหะท่ีจะใชห้ล่อท่ีมีลกัษณะเป็นช้ินเลก็ๆใส่ลงไปในภายในตวัเคร่ืองเหวีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ใหค้วามร้อนโลหะจนหลอมละลายและควรใชผ้งบอแรกซ์เพื่อช่วยขจดัคราบส่ิงสกปรกท่ี

ติดมากบัโลหะออกไปติดอยูบ่ริเวณของขอบเบา้หลอมจะเห็นวา่โลหะละลายจนเป็นนํ้าใส

หรือภาษาช่างเรียกวา่ “หนา้ทองเปิด” 

 

 

 

 
 

3. นาํกระบอกปูนออกจากเตาอบแลว้นาํมาวางลงไปในเคร่ืองเหวีย่งทนัทีโดยวางใหป้าก

กระบอกปูนดา้นท่ีมีรู ไปทางดา้นรูของเบา้หลอมโลหะ 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : ขณะท่ีนาํกระบอกปูนมาวางเรายงัตอ้งเผาใหค้วามร้อนกบัโลหะภายในเบา้หลอมให้

หลอมละลายอยูต่ลอดเวลา 
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 ใบความรู้ที ่6 (ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การหล่อโลหะ 

 

4. ปิดฝาเคร่ืองเหวี่ยง  จากนั้นฝาเคร่ืองจะเป็นตวักดสวติซ์ใหเ้คร่ืองทาํงานเอง โดยใชเ้วลา

ประมาณ 2 นาที จึงจะปิดเคร่ืองได ้

 

 

 

 

              รูป  การกดปิดฝาเพือ่ใหเ้คร่ืองทาํงาน 

5. จากนั้นนาํกระบอกปูนออกจากเคร่ืองเหวี่ยงแลว้ตั้งท้ิงไวป้ระมาณ 20 – 30 นาที 
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 ใบความรู้ที ่7 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การลา้งปูน 

การล้างปูน 

ภายหลงัจากการหล่อเสร็จเรียบร้อยแลว้นาํกระบอกปูนออกจากเคร่ืองหล่อตั้งท้ิงไวใ้ห้

 โลหะแขง็ตวัและเยน็ตวัก่อนเพราะถา้นาํไปฉีดลา้งเร็วเกินไปจะทาํใหช้ิ้นงานแตกร้าวได้

 ถา้เป็นทองคาํขาวควรตั้งท้ิงไวป้ระมาณ 10 นาที 

ถา้เป็นทองคาํหรือโลหะเงินควรตั้งท้ิงไวจ้นโลหะท่ีมีสีแดงจากการหลอมกลายเป็นสีดาํ

จากนั้นจึงนาํกระบอกปูนไปลา้งปูนออกดว้ยการใชน้ํ้ าฉีดใหปู้นหล่อแบบแตกออกจากกระบอกจน

หมดจะไดช้ิ้นงานโลหะท่ีมีลกัษณะเหมือนตน้แบบข้ีผึ้งซ่ึงช้ินงานโลหะท่ีไดน้ั้นจะมีสีนํ้ าตาลดาํ 

(เพราะความร้อนจากการหล่อโลหะ) จึงตอ้งนาํไปลา้งทาํความสะอาดจากผงัช้ินงานอีกคร้ังหน่ึง

ดว้ยกรดชนิดต่าง ๆ 

การล้างช้ินงานด้วยกรดชนิดต่าง ๆ 

                      
                     การแช่ช้ินงานดว้ยนํ้ากรดกาํมะถนั. 

1. การลา้งช้ินงานดว้ยกรดกาํมะถนัผสมกบัดินประสิวจะเป็นการลา้งเพื่อกดัผิวโลหะของช้ินงาน

ซ่ึงมีอตัราส่วนในการผสม คือ  
 

 

 

2.การลา้งช้ินงานดว้ยกรดโดรมิคผสมกบันํ้าจะเป็นการลา้งช้ินงานคร้ังสุดทา้ยเพื่อช่วยใหช้ิ้นงาน

สะอาด ผวิเป็นเงามนัวาวสวยงาม ซ่ึงมีอตัราส่วนในการผสม คือ  

 

 

หมายเหตุ : เม่ือแช่นํ้ากรดเรียบร้อยแลว้นาํไปลา้งใหส้ะอาดและนาํไปเผาใหค้วามร้อนเพื่อท่ีจะ

นาํไปตม้สารสม้ใหค้ราบส่ิงสกปรกหลุดออกไป และนาํไปเป่าลมใหแ้หง้ 

 

กรดกาํมะถนั 1 ส่วน + ดินประสิว  2 ส่วน + นํ้ า 10 ส่วน 

กรดโดรมิค 1 กรัม + นํ้ า 100 CC. 
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 ใบความรู้ที ่7(ต่อ) 

หลกัสูตรการจดัการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือหน่วย  การลา้งปูน 

 

 

 

 

                            การเผาใหค้วามร้อน                การนาํไปตม้สารสม้                    การเป่าลม 

ขอ้ควรจาํการผสมกรดกบันํ้าจะตอ้งเทกรดลงในนํ้าเสมอและมีผา้ปิดปาก – จมูกป้องกนัไอกรดท่ี

เกิดข้ึนขณะปฏิบติังาน 
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 ใบความรู้ที ่8 

วชิางานหลอมหล่อเคร่ืองประดบัอญัมณี 

ช่ือหน่วย  การตรวจสอบนํ้าหนกั,ปัญหาและวิธีแกไ้ขในการหล่อ 

การตรวจสอบนํา้หนักและการเกบ็รักษาโลหะ 

หลงัจากการแต่งตวัเรือนเสร็จส้ินใหบ้นัทึกจาํนวนและนํ้าหนกัของช้ินงานท่ีตกแต่งเสร็จ

เรียบร้อยแลว้รวมทั้งเศษโลหะท่ีเหลือและเศษของผงโลหะท่ีเกิดจากการตะไบเล่ือยหรือขดัเพื่อนาํ

คาํนวณเปรียบเทียบกบัจาํนวนและนํ้าหนกัของช้ินงานท่ีรับมาคร้ังแรกและเพื่อคาํนวณเปอร์เซ็น

ของเงินหรือทองท่ีสูญเสียไปในขั้นตอนการหล่อเคร่ืองประดบั 

ขั้นตอนการตรวจสอบนํา้หนักและเกบ็รักษาโลหะ 

1. เกบ็เศษโลหะท่ีตกในเคร่ืองหล่อและท่ีคา้งอยูใ่นเบา้ 

2. นาํเศษโลหะซ่ึงรวมกบัช้ินงานมาคาํนวณนํ้าหนกัท่ีสูญเสียไปในกระบวนการหล่อ 

ปัญหาและวธีิการแก้ไขในการหล่อตัวเรือน 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา วธีิแก้ไข 

รู อุณหภมิูเทสูงเกินไป 

ทางเดือยไม่เหมาะสม 

แบบหล่อไม่แขง็แรง 

ตน้เทียนมีความคม 

เวลาในการดูดอากาศนอ้ยไป 

ลดอุณหภมิูเทลงใหเ้หมาะสม 

ทางเดือยตอ้งเหมาะสม 

ควบคุมเวลาในขั้นตอนผสมปูน 

ออกแบบตน้เทียนใหเ้หมาะสม 

เวลาในการดูดอากาศตอ้งเหมาะสม 

หยาบ อุณหภมิูเบา้สูงเกินไป 

ผสมปูนไม่ถกูตอ้งทาํใหปู้นหล่อเหลวมาก

เกินไป 

ลดอุณหภมิูเบา้ลงใหเ้หมาะสม 

ผสมปูนใหเ้หมาะสมและเสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด 

แตก อุณหภมิูเบา้กบัอุณหภมิูหล่อสูงเกินไป ควบคุมอุณหภมิูเบา้และอุณหภมิูหล่อใหเ้หมาะสม 

หกั เกิดจากการเคล่ือนยา้ยช่อ ขณะเคล่ือนยา้ยช่อ ตอ้งมีความระมดัระวงั 

หล่อไม่เตม็ อุณหภมิูเบา้ตํ่าเกินไป 

อุณหภมิูเทตํ่าเกินไป 

เพิ่มอุณหภมิูเบา้ใหเ้หมาะสม 

เพิ่มอุณหภมิูเทใหพ้อเหมาะ ใหน้ํ้าโลหะไหลจนเตม็

ช้ินงาน 

หล่อไม่เตม็ ทางเดือยไม่เหมาะสม 

การข้ึนช่อรวมกนัหลายแบบ(หนาบางไม่

เท่ากนั) 

ทางเดือยตอ้งเหมาะสมไม่เลก็ไม่ยาวจนเกินไป 

ในการข้ึนช่อควรใหช้ิ้นงานขนาดเดียวกนัอยูใ่นช่อ

เดียวกนั 

กระเปาะ

แหวง่ 

อุณหภมิูหล่อตํ่าเกินไป ควบคุมอุณหภมิูใหเ้หมาะสมกบัขนาดของช้ินงาน 
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ใบงานที ่1 

 

เร่ือง  การตรวจสอบและวเิคราะห์ช้ินงาน 

ใบงานที ่ 1 ช่ืองาน  การตรวจสอบและวเิคราะห์ช้ินงานช้ินงาน 

คาํส่ังจงตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้บกพร่องของช้ินงาน (ดงัภาพ)เพ่ือใชใ้นการทาํงานในขั้นตอนต่อไป 

 
รายละเอียดช้ินงาน : เงิน 95 % 

          กรรมวธีิการผลิต       : หล่อดว้ยเคร่ืองสุญญากาศ 

         อุณหภมิูหลอม           : 1000 องศาเซลเซียส 

         อุณหภมิูปูน                :  680 องศาเซลเซียส   

         การติดทางเดินนํ้าโลหะ : ทางนํ้าท่ีติดมีจาํนวน 2 ทาง โดยติดจากดา้นขา้งของจ้ี มีทางเช่ือมท่ีใกลล้อ๊ค 

         ปัญหาท่ีตรวจพบ คือ .................................................................................................................................. 

                                           .................................................................................................................................. 

          สาเหตุ    คือ             .................................................................................................................................. 

                                           .................................................................................................................................. 

                                           .................................................................................................................................. 

                                           .................................................................................................................................. 

                                           .................................................................................................................................. 

                                           .................................................................................................................................. 

รายการวสัดุ เคร่ืองมอื – อุปกรณ์ ข้อควรระวัง 

1. ตวัเรือน (ท่ีมีจุดบกพร่อง) 

 

1. ใบบนัทึกการวเิคราะห์สาเหตุ 

 

- 
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ใบงานที ่2 

 

ใบงานที ่ 2 ช่ืองาน  การทาํเบ้าปูน และ ทาํการปูนหล่อ 

ผสมปูน เทปูน อบเบ้าปูน 

คาํส่ังจงผสมปูน และเทปูน จาํนวน 1 เบา้ พร้อมทั้งตั้งอุณหภมิูในการอบเบา้ปูน 

 
 

 
 

รายการวสัดุ เคร่ืองมอื – อุปกรณ์ ข้อควรระวัง 

1. ปูน 

2. นํ้า 

3. เทปกาว 

1. ตาชัง่ปูน 

2. เหยอืกตวงนํ้า 

3. เคร่ืองตีปูน 

4. เคร่ืองดูดอากาศ 

5. เคร่ืองอบปูน 

6. คีมจบัเบา้ 

7. เบา้ปูน 

8. กระบอกปูน 

9. พายเกล่ียปูน 

1. ชัง่นํ้ าหนกัปูนและนํ้าใหถ้กู 

2. ระวงัเคร่ืองตีปูน 

3. ระวงัเตาอบปูน 
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ใบงานที ่3 

 

ใบงานที ่ 3 ช่ืองาน  การคาํนวณนํา้หนักโลหะ  

คาํนวณนํา้หนักโลหะในงานหล่อ พร้อมทั้งจัดเตรียมโลหะ 

คาํส่ังจงคาํนวณนํ้าหนกัโลหะ พร้อมทั้งเตรียมโลหะสาํหรับหล่อ (ตอ้งการหล่อเงิน 95 %) 

 
 

 

รายการวสัดุ เคร่ืองมอื – อุปกรณ์ ข้อควรระวัง 

1. โลหะท่ีใชห้ล่อ(เงิน) 

2. ทองแดง 

1. เคร่ืองชัง่ดิจิตอล 1. ควรบวกนํ้าหนกัโลหะท่ีจะ

หล่อเพิ่มปริมาณตามสูตรโลหะท่ี

ใช ้
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ใบงานที่4 

ใบงานที ่ 4 ช่ืองาน  การหลอมและหล่อโลหะด้วยเคร่ืองหล่อสุญญากาศ 

หลอมและหล่อโลหะโดยเคร่ืองหล่อสุญญากาศ ฉีดล้างปูน และตัดต้นช่อ 

คาํส่ังจงหลอมและหล่อโลหะโดยใชเ้คร่ืองหล่อสุญญากาศพร้อมทั้งฉีดลา้งปูน และตดัตน้ช่อ 

 
 

 

 

 

รายการวสัดุ เคร่ืองมอื – อุปกรณ์ ข้อควรระวัง 

1. โลหะท่ีตอ้งการหลอ่(เงิน) 

2. ผา้ปิดจมูก 

1. เคร่ืองหลอ่สุญญากาศ 

2. คีมจบัเบา้ 

3. หนา้กาก 

4. ถุงมือผา้ 

5. แปรงทาํความสะอาด 

6. ทวสิเซอร์ 

7. แท่งคาร์บอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

ประเมินผลภาคปฏิบตั ิ
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แบบประเมนิผลใบงาน 

การจัดการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

เร่ือง การตรวจสอบและวเิคราะห์ช้ินงาน 

ช่ืองาน ๑.  การตรวจสอบและวเิคราะห์ช้ินงาน 

ช่ือ.................................................................................................. 

 
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1. การตรวจสอบหาจุดบกพร่องของช้ินงาน     เกณฑ์การประเมนิ 

4หมายถึงอธิบายไดอ้ยา่ง 

  ถูกตอ้งและแม่นยาํ   

  ครบถว้น 

3 หมายถึงอธิบายไดอ้ยา่ง 

   ถกูตอ้งแต่ไม่ 

    ครบถว้น 

2 หมายถึงอธิบายได ้แต่ ไม่

ตรง จุด 

1 หมายถึงไม่สามารถ

อธิบายได ้เลย 

บนัทึกพฤติกรรมการฝึก

ปฏิบติั 

- บอกจุดท่ีบกพร่องไดถ้กูตอ้ง     

- บอกลกัษณะจุดท่ีบกพร่องไดอ้ยา่งชดัเจน     

2. การวเิคราะห์สาเหตุขอ้บกพร่องท่ีพบ     

    - ระบุสาเหตุขอ้บกพร่องไดถ้กูตอ้ง     

    - อธิบายหลกัการ/ทฤษฎีจากขอ้บกพร่องไดอ้ยา่งถูกตอ้ง     

3. แนวทางในการแกไ้ขปัญหา     

- อธิบายแนวทางการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง     

     

     

     

     

ได้คะแนน     

รวมคะแนน     
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แบบประเมนิผลใบงาน 

การจัดการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

เร่ือง การทาํเบ้าปูนและอบปูน 

ช่ืองาน ๒. การทําเบ้าปูน และการทาํปูนหล่อ 

ช่ือ.................................................................................................. 

 
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1. ใชเ้คร่ืองมือในการผสมปูนถูกตอ้ง     เกณฑ์การประเมนิ 

4หมายถึงผลงานดีสมบูรณ์ 

สวยงามไดข้นาด 

ตามแบบท่ีกาํหนด 

3หมายถึงผลงานดี แต่ตอ้ง

ปรับปรุงเลก็นอ้ย 

2 หมายถึงผลงานพอใช ้  

มีขอ้บกพร่อง 

ท่ีตอ้งรีบปรับปรุง 

1 หมายถึงผลงานมีขอ้บกพร่อง 

ไม่ไดต้ามแบบท่ี 

กาํหนด 

บนัทึกพฤติกรรมการฝึกปฏิบติั 

- ตวงส่วนผสมปูนและนํ้าตรงตามกาํหนด     

-พนัเทปกาวไดถู้กตอ้ง     

-ใชเ้คร่ืองดูดอากาศไดถ้กูตอ้ง     

-ปาดปูนไดถ้กูตอ้ง     

2. ใชเ้คร่ืองมือในการอบปูนถูกตอ้ง     

- ตั้งอุณหภมิูในการอบเบา้ตรงตามกาํหนด     

-เรียงเบา้ปูนตรงตามรูปแบบ     

     

     

     

     

ได้คะแนน     

รวมคะแนน     
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แบบประเมนิผลใบงาน 

การจัดการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

เร่ือง การคาํนวณนํา้หนักโลหะ 

ช่ืองาน ๓.  การคาํนวณนํา้หนักโลหะ และ การทําปูนหล่อแบบเตรียม 

ช่ือ.................................................................................................. 

 
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1. ใชเ้คร่ืองมือในการคาํนวณนํ้าหนกัโลหะไดถู้กตอ้ง     เกณฑ์การประเมนิ 

4หมายถึงผลงานดีสมบูรณ์ 

สวยงามไดข้นาด 

ตามแบบท่ีกาํหนด 

3หมายถึงผลงานดี แต่ตอ้ง 

 ปรับปรุงเลก็นอ้ย 

2 หมายถึงผลงานพอใช ้

มีขอ้บกพร่อง 

ท่ีตอ้งรีบปรับปรุง 

1 หมายถึงผลงานมี

ขอ้บกพร่อง 

ไม่ไดต้ามแบบท่ี 

กาํหนด 

บนัทึกพฤติกรรมการฝึก

ปฏิบติั 

- คาํนวณนํ้าหนกัโลหะตรงตามกาํหนด     

-คาํนวณนํ้าหนกัเมด็เงินและทองแดงตามอตัราส่วนได้

ถกูตอ้ง 

    

-คิดหาเปอร์เซ็นตก์ารใชโ้ลหะไดถ้กูตอ้ง     

     

     

     

     

     

     

     

     

ได้คะแนน     

รวมคะแนน     
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แบบประเมนิผลใบงาน 

การจัดการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

เร่ือง การหล่อโลหะ  และฉีดล้างเบ้าปูน 

ช่ืองาน ๔.  การหลอมหล่อโลหะโดยใช้เคร่ืองสุญญากาศ ฉีดล้างปูน  และตดัต้นช่อ 

ช่ือ.................................................................................................. 

 
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 

1. ใชเ้คร่ืองมือในการหลอ่สุญญากาศถูกตอ้ง     เกณฑ์การประเมนิ 

4หมายถึงผลงานดีสมบูรณ์ 

สวยงามไดข้นาด 

ตามแบบท่ีกาํหนด 

3หมายถึงผลงานดี แต่ตอ้ง 

  ปรับปรุงเลก็นอ้ย 

2 หมายถึงผลงานพอใช ้  

   มีขอ้บกพร่อง 

  ท่ีตอ้งรีบปรับปรุง 

1 หมายถึงผลงานมีขอ้บกพร่อง 

ไม่ไดต้ามแบบท่ี 

กาํหนด 

บนัทึกพฤติกรรมการฝึกปฏิบติั 

-เปิดเคร่ืองหลอ่ไดถ้กูตอ้ง     

-ตั้งระบบการหล่อตรงตามกาํหนด     

-การคีบเบา้ท่ีถกูตอ้ง     

2. การแช่เบา้ลงนํ้าและฉีดลา้งปูนท่ีถกูตอ้ง     

3. การทาํความสะอาดและตดัตน้ช่อไดถู้กตอ้ง     

     

     

     

     

     

     

ได้คะแนน     

รวมคะแนน     
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แบบประเมนิผลแบบทดสอบก่อนเรียน / หลงัเรียน 

การจัดการเรียนรู้งานหล่อเคร่ืองประดบั 

ช่ือ.................................................................................. 
 

รายการประเมนิ 
คะแนน 

 

หมายเหตุ 
เตม็ ได้ 

ใบงานท่ี ๑ การตรวจสอบช้ินงาน 12  เกณฑ์การประเมนิ 

ช่วงคะแนน           ระดบั

คะแนน 

33 - 36 4 

29 - 32 3.5 

25–283 

21–242.5 

18–202 

15–171.5 

12–141 

๐ –11๐ 

 

ใบงานท่ี ๒ การทาํเบา้ปูน และ ทาํการปูนหล่อ 8  

ใบงานท่ี ๓ การคาํนวณนํ้าหนกัโลหะ 4  

ใบงานท่ี ๔ การหล่อโลหะ และฉีดลา้งเบา้ปูน 12  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

รวมคะแนน 36  

ผลการเรียน   
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