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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและประสิทธิภาพของหลักสูตรและฝึกอบรมเรื่องการออกแบบ
และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สาหรับการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีเนื้อหาที่ทาการศึกษาเพื่อทาหลักสูตร
จานวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า หน่วยที่ 2 สายไฟฟ้าและการต่อสายไฟ
หน่วยที่ 3 หลอดไฟฟ้าและการต่อหลอดไฟฟ้า หน่วยที่ 4 อุปกรณ์ป้องกัน หน่วยที่ 5 ท่อในงานไฟฟ้า หน่วยที่ 6
ระบบสายดิน หน่วยที่ 7 การเดินสายไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า หน่วยที่ 8 การออกแบบระบบการติดตั้งไฟฟ้าและการ
ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สนใจในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารในเขต
จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดตาก จานวน 25 คน เข้ารับการฝึกอบรม เป็นจานวน 3 วัน 24 ชั่วโมง ผลการ
อบรม พบว่า หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานไฟฟ้ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ เท่ากับ 8.40 คะแนน
หน่วยที่ 2 สายไฟฟ้าและการต่อสายไฟค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ เท่ากับ 8.30 คะแนน หน่วยที่ 3 หลอด
ไฟฟ้าและการต่อหลอดไฟฟ้าค่าคะแนนเฉลีย่ ของแบบทดสอบ เท่ากับ 8.30 คะแนน หน่วยที่ 4 อุปกรณ์ป้องกันค่า
คะแนนเฉลีย่ ของแบบทดสอบ เท่ากับ 7.90 คะแนน หน่วยที่ 5 ท่อในงานไฟฟ้าค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ
เท่ากับ 8.60 คะแนน หน่วยที่ 6 ระบบสายดินค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ เท่ากับ 8.30 คะแนน หน่วยที่ 7
การเดินสายไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าค่าคะแนนเฉลีย่ ของแบบทดสอบ เท่ากับ 8.00 คะแนน และหน่วยที่ 8 การ
ออกแบบระบบการติดตั้งไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ เท่ากับ 8.30
คะแนน เมื่อรวมคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรมในหน่วยการเรียนรู้ทงั้ 8 หน่วย ได้คะแนนเฉลี่ย
รวมของแบบทดสอบได้ เท่ากับ 8.23 คะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบทดสอบทักษะได้ เท่ากับ 8.30 คะแนน
ซึ่งคิดเป็นค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 83.00 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมเท่ากับ 67.40
ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 84.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ 80/80 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้รับ
การฝึกอบรมหลักสูตรมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ x̅ = 4.45 ซึ่งอยู่ในระดับดี โดยไม่แตกต่างกับเกณฑ์ 𝜇𝜇0 = 4
อย่างมีนัยสาคัญ จากผลค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรและผลการประเมินความคิดเห็นของผู้รับการฝึกอบรมที่ได้
แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพทาให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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ABSTRACT
This research study aims to developeand the efficiency of courses and training about the
design and installation of electrical system inside the building for self-employed. There were 8
courses in this study including the first unit was the Fundamentals of Electrical Work . The
second unit was the Electrical Wire and Wiring. The third unit was the Lamp and Lamp
Connection. The fourth unit was the Protective Equipment. The fifth unit was the Tubular in
Electrical Work. The sixth unit was the Grounding System. The seventh unit was the Electrical
Wiring and Circuit. The eighth unit was the Electrical Installation System Design and Indoor
Electrical Installation. The sample groups were the persons who interested in the installation
of electrical system and electrical equipments inside the building in Kamphaeng Phet and Tak
provinces. They were 25 persons. They got the training 3 days with 24 hours totally. The
results of training found that the Fundamentals of Electrical Work had the average point of
the test at 8.40 points. The Electrical Wire and Wiring had the average point test at 8.30
points. The average point test of the Lamp and Lamp Connection was 8.30 points. The
average point test of the Protective Equipment was 7.90 points. The average point test of the
Tubular in Electrical Work was 8.60 points. The average point test of the Grounding System
was 8.30 points. The average point test of the Electrical Wiring and Circuit was 8.00 points. The
average point test of the Electrical Installation System Design and Indoor Electrical Installation
was 8.30 points. The average point test from 8 unites was 8.23 points. The average point of
skills’ test was 8.30 points. The efficiency value (E1) was 83.00. The The average point test
after the training was 67.40. The efficiency value (E2) was 84.30 which it was higher than the
estimation that it fixed at 80/80. The opinion evaluation of the trainees had the average
x̅ = 4.45 which it was at the good level and it was not different with the criteria 𝜇𝜇0 = 4
significantly. From the result of efficiency value in these courses and the opinion evaluation of
the trainees, it showed that theses courses had developed efficiently. The trainees gained
more knowledge and skills for working increasingly
Keywords : Design and Installation of Indoor Electrical Systems /
The Efficiency of Training Course
บทนา

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66.18 ล้านคน จากการสารวจของกรมการจัดหางานปี 2563
(กรมการจัดหางาน, 2563) ผู้มีงานทาเป็นจานวน 37.42 ล้านคน มีอัตราลดลงจากปี 2562 จานวน 0.74 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 โดยมีผู้ว่างงานประมาณ 3.95 แสนคน แจ้งความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางาน
โดยรัฐมีจานวน 62,835 คน โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีการชะลอตัว เนื่องจาก
ปัญหาทางสภาวะทางการเมือง ค่าเงินบาทลอยตัว การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติส่งผลให้สถานการด้านแรงงาน การจ้างงานและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทา
ให้มีอัตราการจ้างงานลดลง และทาให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
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ซึ่งทางรัฐบาลไม่ได้มีการวางแผนการจัดทรัพยากรแรงงานที่รัดกุม โดยที่ผ่านมามีลักษณะสนองความต้องการของ
ภาคเอกชนและภาครัฐวิสาหกิจเป็นหลัก หรือการเตรียมคนเพื่อไปเป็ นลูกจ้าง โดยไม่ได้คานึงถึงงานนอกระบบที่
แรงงานสามารถสร้างงานขึ้นมาเองได้ในลักษณะของการประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพด้วย
ตนเองและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
การประกอบอาชีพอิสระมีความสาคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันที่สภาวะเศรษฐกิจมีความผกผันและเกิด
โรคระบาด COVID-19 ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปัญหาการว่างงานแล้ว และยังเป็นตัวช่วยในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ในการประกอบอาชีพอิสระนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพมาประกอบอาชีพอิสระนั้นยังสามารถสร้างรายได้ที่ดีในสภาวะเศรษฐกิจตกต่า และยังสามารถที่จะมี
โอกาสขยายกิจการเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรของบุคคลนั้นและอาชีพที่เหมาะสม รวมถึง
พนักงานประจาที่ต้องทางานอยู่ที่บ้าน (Work from home) จากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ที่ต้องการ
ดูแลระบบไฟฟ้าในบ้านของตนเอง การประกอบอาชีพอิสระนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น งานบริการ งานประดิษฐ์
งานช่าง งานฝีมือ ซึ่งตลาดมีความต้องการเป็นอย่างมากยิ่งบุคคลนั้นมีทักษะและความชานาญในสาขานั้นทาให้
เป็นที่ต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและนอก
อาคาร การต่อเติมและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งในประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าในบ้านพัก
อาศัยอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพราะไฟฟ้าเป็นสิ่งสาคัญต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบัน และอาจถือเป็น
ปัจจัยที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตที่มิอาจขาดไปได้ ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องใช้ อุปกรณ์และสิ่งของเพื่ออานวย
ความสะดวกภายในบ้านพักอาศัย สถานที่ทางาน ร้านค้า สวนสาธารณะ จาเป็นต้องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหลายประเภท การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นก็มีข้อบังคับและปฏิบัติที่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งจาเป็นจะต้องใช้ผู้ที่มีพื้นฐานทักษะและความชานาญในด้านไฟฟ้าเพื่อใช้ในการติดตั้งให้เกิด
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่มีทักษะความชานาญอาจทาให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้ที่
ทาการติดตั้งและผู้ใช้เครื่องไฟฟ้าได้ ผู้ที่สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าได้นั้นยังมีจานวนจากัดไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการเป็นจานวนมาก ปัจจุบันได้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร รวมถึงมาตรฐานวิชาชีพทางด้านไฟฟ้า แต่ก็ยังมีข้อจากัดอยู่ทาให้ผู้ที่สามารถติดตั้ง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารมีจานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการตามการ
ขยายตัวในปัจจุบัน
ปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร คือ การขาดความรู้
ความสามารถ ทักษะ ความชานาญ รวมถึงหลักการและเทคนิคการออกแบบระบบไฟฟ้า (ศุลี, 2556) และ
การบริการ ซึ่งสามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้โดยการเรียนรู้ การศึกษา ฝึกอบรมซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์ ตามหลักสูตรมาตรฐานของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้มีการเรียนรู้ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติงานจริงลงมือทาเพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นความสาคัญของการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งอาชีพอิสระช่างไฟฟ้ านั้นที่มีทั้งการออกแบบ
และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า, 2557) ซึ่งเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดทั้งยังช่วยในการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ และยังสามารถนาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้
หรือประกอบเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคต เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาชีพการติดตั้ง
ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ผู้ที่จะประกอบอาชีพนั้นยังขาดความรู้ ทักษะ ความชานาญเฉพาะด้ าน
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
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ภายในอาคาร เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาขาดความรู้ ทักษะ ความชานาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ลือชัย, 2556) เพื่อนาไปประกอบเป็นอาชีพ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาหลักสูตรอบรมเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อการ
ประกอบอาชีพอิสระที่มีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่จาเป็นโดยที่มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและสมรรถภาพ
ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งด้านเนื้อหาและทักษะในการทางาน ซึ่งวิธีการดาเนินการวิจัยจะประกอบไปด้วย (พิษณุ,
2552)
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มประชากรที่ใช้ในทาการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะประกอบอาชีพอิสระใน
เรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ในเขตพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดกาแพงเพชร และ
จังหวัดตาก จานวน 25 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม แบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรมเพื่อทดสอบความรู้เนื้อหาและ
ประเมินศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 8 หน่วย
2.2 แบบทดสอบทักษะระหว่างการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะและความชานาญใน
การทางานให้เกิดความถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า ได้แก่ หน่วยสายไฟฟ้าและการ
ต่อสายไฟ หน่วยหลอดไฟฟ้าและการต่อหลอดไฟฟ้า หน่วยอุปกรณ์ป้องกัน หน่วยการเดินสายไฟฟ้าและ
วงจรไฟฟ้า และหน่วยการออกแบบระบบการติดตั้งไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
2.3 แบบทดสอบหลังการฝึกอบรมซึ่งจะประกอบด้วย ด้านเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ และด้าน
ทักษะการปฏิบัติการที่จาเป็นต่อการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
2.4 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้รับการฝึกอบรม เป็นแบบประเมินสาหรับผู้รับการฝึกอบรมเป็นผู้
ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งการให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม แบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรมเป็นแบบทดสอบเมื่อจบการ
ฝึกอบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของการฝึกอบรม ซึ่งเป็นใช้เป็นแบบทดสอบในรูปแบบ แบบฝึกหัดชนิดปรนัย
3.2 แบบทดสอบทักษะระหว่างการฝึกอบรม แบบทดสอบทักษะในบางหน่วยการเรียนรู้ที่มีการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการกาหนดวิธีการปฏิบัติงานให้อบรมได้ปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการฝึกทักษะของผู้รับการฝึกอบรม
การประเมินผลใช้วิธีการให้คะแนนจากผู้ฝึกอบรม ได้แก่ หน่วยสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟ หน่วยหลอดไฟฟ้า
และการต่อหลอดไฟฟ้า หน่วยอุปกรณ์ป้องกัน หน่วยการเดินสายไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า และการออกแบบระบบ
การติดตั้งไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
3.3 แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม เป็นแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมเพื่อใช้ในการประเมินผลของ
การหลักสูตรฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมตามหลักสูตรการประกอบอาชีพอิสระเรื่องการติดตั้งระบบและอุปกรณ์
ไฟฟ้าในอาคาร โดยแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย
3.4 แบบประเมินความคิดเห็นของผู้รับการฝึกอบรม เป็นแบบประเมินสาหรับผู้รับการฝึกอบรมเป็น
ผู้ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งการให้
คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระเรื่องการออกแบบและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของส่วนประกอบของ
โครงสร้างหลักสูตรและแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าส่วนประกอบของหลักสูตร จุดประสงค์ของการเรียนรู้ โครงสร้างเนื้อหา มีความสอดคล้อง
กันหรือไม่สอดคล้องกันหรือไม่แน่ใจ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence ; IOC)
4.2 การหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยทาการวิเคราะห์ ค่าอานาจจาแนก (B) ความยากง่าย (P)
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (r∞) แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งทาการทดสอบกับตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 10 คน
4.3 การทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร การทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร ได้ทาการ
ทดลองหลักสูตรการฝึกอบรมตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 1 คน และ 5 คน เพื่อนาผลประสิทธิภาพที่ได้มาทา
การแก้ไขปรับปรุง จากนั้นจึงนาหลักสูตรที่ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วทาการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
25 คน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยของการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระเรื่องการออกแบบและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อประกอบอาชีพอิสระ สรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1. การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในอาคาร เพื่อประกอบอาชีพอิสระ สร้างขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้
รูปแบบของหลักการพัฒนาหลักสูตรของทาบาเป็นแนวทางในการจัดทา โครงสร้างของหลักสูตรแบบออกเป็น 8
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า หน่วยสายไฟฟ้ าและการต่อสายไฟ หน่วย
หลอดไฟฟ้าและการต่อหลอดไฟฟ้า หน่วยอุปกรณ์ป้องกัน หน่วยท่อในงานไฟฟ้า หน่วยระบบสายดิน หน่วยการ
เดินสายไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า หน่วยการออกแบบระบบการติดตั้งไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
ระยะเวลาการฝึกอบรม 24 ชั่วโมง ผลจากการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาสาระใน
หลักสูตร แบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรม และแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม จาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง
บางส่วนให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยการเรียนที่กาหนด
2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบ แบบทดสอบของหลักสูตรที่ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นแบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือ แบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งมีแบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรม 8 หน่วย หน่วยการเรียนละ
10 ข้อ เป็นข้อสอบชนิดปรนัย และแบบทดสอบทักษะ 5 หน่วย สาหรับแบบทดสอบหลังการเรียนรูเ้ ป็นแบบปรนัย
ทั้งหมด 50 ในขั้นตอนการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยทาการวิเคราะห์ ค่าอานาจจาแนก (B) ความยางง่าย (P)
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (r∞) แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งทาการทดสอบกับตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 10 คน ผลการทดสอบอานาจจาแนกเฉลีย่ ของแบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรมเท่ากับ 0.69 ค่าความ
ยากง่ายเฉลี่ยเท่ากับ 0.35 และค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ยของแบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรมเท่ากับ 0.31
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ตารางที่ 1 แสดงการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยทาการวิเคราะห์ ค่าอานาจจาแนก (B) ความยางง่าย (P)
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้
1
2
3
4
5
6
7
8
เฉลี่ย

ค่าอานาจจาแนก (B)
0.68
0.61
0.69
0.7
0.69
0.67
0.72
0.73
0.69

ค่าความยากง่าย (P)
0.492
0.51
0.37
0.41
0.34
0.29
0.31
0.07
0.35

ค่าความเชื่อมั่น(r∞)
0.64
0.31
0.15
0.17
0.50
0.16
0.32
0.26
0.31

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบของแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
แบบทดสอบ
หลังการอบรม

ค่าอานาจจาแนก (B)
0.70

ค่าความยากง่าย (P)
0.22

ค่าความเชื่อมั่น(r∞)
0.10

3. การทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร ได้ทาการทดลองหลักสูตรการฝึกอบรมตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 1 คน และ 5 คน เพื่อนาผลประสิทธิภาพที่ได้มาทาการแก้ไขปรับปรุง จากนั้นจึงนาหลักสูตรที่ได้ทาการ
ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วทาการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 25 คน โดยใช้สถานที่อาคารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2562
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สนใจในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารในเขตจังหวัดกาแพงเพชร และ
จังหวัดตาก ซึ่งมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จานวน 25 คน เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึ กอบรมการประกอบอาชีพอิสระเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารเพื่อการประกอบอาชีพอิสระผลคะแนนของแบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของ
หลักสูตรแสดงได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างการอบรม
หน่วยการเรียนรู้
หน่วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
หน่วยสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟ
หน่วยหลอดไฟฟ้าและการต่อหลอดไฟฟ้า
หน่วยอุปกรณ์ป้องกัน
หน่วยท่อในงานไฟฟ้า
หน่วยระบบสายดิน

ค่าคะแนนเฉลี่ย
แบบทดสอบ
8.40
8.00
8.30
7.90
8.60
8.30

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ทดสอบทักษะ
8.60
8.00
8.30
-

ค่า
ประสิทธิภาพ
84.00
83.00
81.50
81.00
86.00
83.00
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเดินสายไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
หน่วยการออกแบบระบบการติดตั้งไฟฟ้าและ
การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
รวม

ค่าคะแนนเฉลี่ย
แบบทดสอบ
8.00

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ทดสอบทักษะ
8.20

ค่า
ประสิทธิภาพ
81.00

8.30

8.40

83.50

8.23

8.30

83.00

ตารางที่ 4 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยและค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม
แบบทดสอบ
หลังฝึกอบรม

คะแนนเต็ม
80

คะแนนที่ได้
67.40

ค่าประสิทธิภาพ (%)
84.30

เมื่อรวมคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบระหว่างการอบรมในหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 8 หน่วยการเรียนรู้ ได้
คะแนนเฉลี่ยรวมของแบบทดสอบได้เท่ากับ 8.23 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบทดสอบทักษะการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติงานได้เท่ากับ 8.30 คะแนน ซึ่งคิดเป็นค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 83.00 และคะแนนเฉลี่ย
ของแบบทดสอบหลังการอบรมเท่ากับ 84.30 ได้ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 84.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้
กาหนดไว้ 80/80
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้รับการอบรมหลักสูตรมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ x̅ = 4.45 ซึ่งอยู่
ในระดับดี โดยไม่แตกต่างกับเกณฑ์ µ0= 4 อย่างมีนัยสาคัญ
จากผลค่าประสิทธิภาพของหลักสูตรและผลการประเมินความคิดเห็นของผู้รับการอบรมที่ได้แสดงให้
เห็นว่าหลักสูตรการอบรมที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพทาให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
อภิปรายผล
1. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารเพื่อประกอบอาชีพอิสระ ได้ทาการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและทฤษฏีที่มีความเกี่ยวข้อง การ
ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อเป็นแนวทางและกาหนดจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า หน่วย
สายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า หน่วยหลอดไฟฟ้าและการต่อสายหลอดไฟฟ้า หน่วยอุปกรณ์ป้องกัน หน่วยท่อ
ในงานไฟฟ้า หน่วยระบบสายดิน หน่วยการต่อวงจรไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า และหน่วยการออกแบบระบบ
การติดตั้งไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างการอบรมโดยหน่วยอุปกรณ์
ป้องกันมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 8 คะแนน อาจมาจาก Circuit Breaker ที่มี Ampere Frame, Ampere
Trip, และ Interrupting Capacity (IC) มีค่าบอกกระแสสูงสุดของแต่ละแบบ ทาให้เกิดการที่สับสนว่าค่ากระแส
สูงสุดของแต่ละแบบใช้อย่าง Ampere Frame (AF) พิกัดกระแสโครง ซึ่งหมายถึงพิกัดการทนกระแสสูงสุดของ
เบรกเกอร์ในรุ่นนั้นๆ Ampere Trip (AT) เป็นพิกัดกระแส handle rating ซึ่งบอกให้รู้ว่าสามารถทนกระแสใช้
งานในภาวะปกติได้สูงสุดเท่าใด และ Interrupting Capacity (IC) เป็นพิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดโดย
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ปลอดภัยของเบรกเกอร์นั้นๆ รวมถึงการประกอบตู้ Consumer Unit ที่มีความละเอียดและเหมาะสมกับการใช้
งานและความปลอดภัย
2. สาหรับการหาคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แบ่งแบบทดสอบหลักสูตรออกเป็น 2 ส่วน คือแบบทดสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมทั้งหมด 80 ข้อ แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ 80 ข้อ และแบบทดสอบทักษะระหว่าง
การฝึกอบรม โดยทาการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยทาการวิเคราะห์ ค่าอานาจจาแนก (B) ค่าความยากง่าย
(P) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (𝑟𝑟∝ ) แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งทาการทดสอบกับตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 10 คน มีค่าประสิทธิภาพรวมของแบบทดสอบหลังการอบรมเท่ากับ 84.30 ดังนั้นผลของค่าประสิทธิภาพ
หลักสูตรที่ได้ทาการพัฒนาขึ้นจึงมีค่า E1/E2 เท่ากับ 83.00/84.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 โดยผลการ
เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพระหว่างการอบรม (E1) และหลังการอบรม (E2) ของตัวอย่าง 10 คน มีความ
สอดคล้องกับการวิจัยของ รัชนี และคนอื่นๆ (2561) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “Learn Science by Practice” สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเขาน้าเพชร อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกเป็นการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยเมื่อเปรียบเทียบ
ค่าร้อยละของคะแนนระหว่างเรียนกับค่า ร้อยละของคะแนนหลังเรียนมีค่าสูงกว่า80/80 โดยชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพ 82.93/86.06 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ 91.96/91.76 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ 89.90/90.61
3. การทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร ได้ทาการทดลองหลักสูตรการอบรมกับตัวอย่างที่ไม่ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 1 คน และ 5 คน เพื่อนาผลประสิทธิภาพที่ได้มาทาการแก้ไขปรับปรุง และทาการทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 10 คน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรการอบรมการประกอบอาชีพอิสระเรื่องการออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อประกอบอาชีพอิสระ โดยผลของการทดสอบประสิทธิภาพหลักสูตรกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 10 คน ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบระหว่างฝึกอบรม เท่ากับ 8.23 คะแนน และได้คะแนนทดสอบ
ทักษะระหว่างการอบรม 8.30 คะแนน คิดเป็นประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 83.00 และผลคะแนนหลังการอบรม
คิดเป็นค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 84.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้กาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อมรศรี (2554) การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการ
เสริมสร้าง ความรู้และทักษะปฏิบัติการทดสอบและวัดผลภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.79/ 75.96 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด 75/75 ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการวัดและ
ประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 2) ครูมีทักษะเรื่องการวัด และการประเมินผล
วิชาภาษาอังกฤษ หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 3) ครูมีความตระหนักต่อการวัด และการประเมินผลวิชา
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 4) ครูมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของหลักสูตร ฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ได้รบั การสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชรที่มอบ “ทุนอุดหนุนการทาวิจัย ประจาปี 2554”
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