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บทคัดย่อ
การวจัิยคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงคศ์กึษาทักษะพืน้ฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีทีจ่ำาเปน็ของกลุ่มนกัศกึษา

ท่ีสำาเรจ็การศึกษาจากระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) ทีเ่ขา้ศกึษาในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ชัน้สงูสาขาวชิาชา่งไฟฟา้ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เพือ่ทำาการสอนลว่งหน้า เปน็การ
เตรยีมความพรอ้มด้านทกัษะพ้ืนฐานการปฏิบตังิานวิชาชพี สำาหรับนกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเพื่อทำาการสอนล่วงหน้าและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐาน
การปฏบัิติงานวชิาชีพ ของนกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) ทีเ่ขา้ศกึษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ระหว่างก่อนและหลังการเตรียมความพร้อม มีวิธีการดำาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาทักษะ
พื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 2) พัฒนาชุดฝึกทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 3) การเปรียบเทียบ
ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.6) ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ทีไ่ด้ผา่นการสอนลว่งหนา้ด้านพ้ืนฐานการประกอบวชิาชพี กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ที่สำาเร็จจากระดับมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย (ม.6) จำานวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
แบบทดสอบวดัทกัษะพืน้ฐานการปฏิบตังิานวชิาชพี การวเิคราะหข์อ้มลูใชค้า่รอ้ยละและคา่เฉลีย่สำาหรบั
ข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสำาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ

การวิจัยได้สรุปผลการดังนี้ 1) ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานการปฏิบัติ
งานวิชาชีพ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสูตร KR 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน ได้ค่าเท่ากับ 0.91 และ 
2) การเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างก่อนและหลังการเตรียมความพร้อมมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการสอนล่วง
หนา้ดา้นพืน้ฐานการประกอบวชิาชีพ มคีวามพ่ึงพอใจดา้นกจิกรรมการดำาเนนิการสอน, ดา้นส่ือการสอน 
และด้านการประเมินผลการเรียนที่ได้จัดไว้ในการสอน อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การสอนล่วงหน้า, ทักษะพื้นฐาน, การปฏิบัติ

Abstract
The objectives of this research were to develop the basic skills required of students 

who graduate from upper secondary school and enroll in the diploma course, Department 
of Electrical Engineering of Rajamangala University of Technology Lanna, which included 
constructing an underlying set of basic skills and professional practice, along with to  
pre-teach students who graduated from the high school matthayomsuksa 6 to enroll in 
the Diploma course, Department of Electrical Engineering of Rajamangala University of  
Technology Lanna; and to compare the student basic skills and the professional practice, 
before and after the implementation of the pre-teaching preparatory course. The three steps 
of the research operation are: (1) to research on the basic skills and professional practice 
required matthayomsuksa 6 graduates (2) to develop a set of basic skill and professional 
practice (3) to pre-teach and compare the student’s basic skills and professional practice of 
achieve scores obtained before and after the use of the pre-teaching preparatory course. The 
data was taken from the samples which consist of 29 students from the Electrician branch 
by method of purposive sampling. The assessments of basic skills and professional practice 
contain the test on Basic Skills and Professional Practice. The data from this research were 
analyzed using percentages and averages for quantitative data. The results of the research 
revealed the following: (1) the quality of the basic skills and professional practice test, analyzed 
the reliability by the KR 20 formula of ditch rider Richardson showed a value of 0.91 and 
(2) a comparison between before and after taking the basic skills and professional practice 
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บทนำา
ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยมีสีว่น

ทำาให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอย่าง
มากมายและในส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมก็
จำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์เข้าไป
ดูแลและขับเคลื่อนในกระบวนการ พร้อมกันนี้
ทรัพยากรบุคคลท่ีจะเป็นตัวขับเคลื่อนในภาค
อุตสาหกรรม ก็ควรจะต้องเป็นผู้มีความรู้ และมี
ทักษะในการทำางานด้านวิชาชีพที่เพียงพอ จึงจะ
ทำาให้การทำางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเทศไทยมีหน่วยงานทางการศึกษา
หลายแห่งที่จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรใน
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ซึง่เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่เนน้การสรา้งทรพัยากรบุคคล
ที่มีความรู้และทักษะการทำางานด้านวิชาชีพเพ่ือ
ป้อนภาคอุตสาหกรรม และหนึ่งในจำานวนสถาน
ศึกษาเหล่านี้ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรใน
สายวิชาช่างอุตสาหกรรม และในส่วนน้ีก็มีสาขา
วิชาช่างไฟฟ้า เป็นสาขาวิชาหน่ึงที่ได้จัดให้มีการ
ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
โดยคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร จากผู้ที่
สำาเรจ็การศกึษาจากระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และผู้สำาเร็จการศึกษา
จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์ 

- คณิต หรือเทียบเท่า ซ่ึงจากการจัดการศึกษา
โดยการเปิดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติต่างกันมา
ศึกษาในหลักสูตรที่เหมือนกันน้ี ทำาให้เกิดปัญหา
ในด้านการจัดการศึกษา ที่เกิดจากกลุ่มผู้เรียนมี
ทักษะพื้นฐาน

การปฏิบัติงานวิชาชีพที่ไม่เท่าเทียมกัน 
ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
สอนในหลักสูตรดังกล่าว จึงมีความสนใจในการ
ที่จะทำาการวิจัย เพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะพื้นฐานการปฏิบัติ 
งานวิชาชีพดังกล่าว โดยการสร้างชุดฝึกทักษะพื้น
ฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ มาใช้สอนล่วงหน้าเพื่อ
เตรียมความพร้อมสำาหรับกลุ่มนักศึกษาที่สำาเร็จ
การศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้า
ศกึษาในระดบัหลักสตูรประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้
สูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ซึ่งจะนำาไปสู่วิธีการแก้ไข 
เพื่อให้ได้ผลิตผลด้านบุคลากรที่ดี ซึ่งจะเป็นการ
สนองต่อภาคอุตสาหกรรม และประเทศชาติใน
ลำาดับต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานการปฏิบัติ

งานวชิาชพีทีจ่ำาเปน็ของกลุม่นกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การ
ศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่
เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

preparation of the students who graduated from high school matthayomsuksa 6 and enrolled 
in the Diploma course, Department of Electrical Rajamangala University of Technology Lanna, 
showed a level of statistical significance at 0.01. (3) Teachers and students participating in 
pre-teaching course were satisfied of training materials and activities the teaching and the 
evaluation of students learning at a high level.

Keywords: Pre-teaching, Basic skills, Professional practice
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก
ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร้อมสำาหรับนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา
จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

3. เพื่อทำาการสอนเป็นการล่วงหน้า 
และเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ ของนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีเข้าศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
นาระหวา่งการทำาการสอนเปน็การลว่งหนา้ ในช่วง
ก่อนและหลังการเตรียมความพร้อม

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในการทำาการสอนเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน 
สำาหรับกลุ่มนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action  
Research: PAR) ซึ่งจะเป็นการวิจัยในรูปแบบ
ของการแสวงหาความรู้ ความจริง และมีการ
ปฏิบัติในกิจกรรมที่ทำาควบคู่ไปกับงานวิจัย โดยมี
การเข้าร่วมกันอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคล ในขั้น
ตอนต่างๆ หรือในการดำาเนินกิจกรรมในการวิจัย 
ซึ่งในงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้วางแผนงานวิจัย
ในการสอนทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
เป็นการสอนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ สำาหรับกลุ่ม
นกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาจากระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย ทีเ่ขา้ศกึษาในหลักสตูรประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาตาก และคณะอาจารย์
ผู้สอนคืออาจารย์สังกัดสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาตาก โดย
มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

1. กระบวนวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
เป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาโดยพ่ึงพาตนเอง หรือใช้ปัจจัย
ที่มีอยู่ในองค์กร และจะต้องพยายามเน้นย้ำาในส่วนของการ
คิดร่วมกัน และการทำางานร่วมกัน รวมไปถึงมีการสื่อสารกัน
ระหว่างกลุ่มถึงกระบวนวิธีการสอนหรือการแก้ไขปัญหา โดย
นำาวิธีการวิจัยที่มีการปฏิบัติในกิจกรรมท่ีทำาควบคู่ไปกับงาน
วิจัย โดยมีการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา 
2. การสอนล่วงหน้าโดยการจัดการสอนในลักษณะ  
Instructional Scaffolding คอืจะเปน็เครือ่งมอืหรอืเครือ่งชว่ย
ที่ทำาให้ผู้เรียนที่มีทักษะหรือมีผลการเรียนเป็นการเติมเต็ม
ทักษะวิชาชีพ สำาหรับที่นักศึกษา

1. ผู้สอนในหน่วยงาน เกิดความร่วมมือ 
ร่วมใจในการแก้ปัญหาการทำางานให้กับ 
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ เ ห็ น ค ว า มสำ า คั ญ ข อ ง
กระบวนการวจัิย และเหน็วา่ควรทำาอยา่ง 
ต่อเนื่อง

2. ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ทำาให้เกิดทัศนคติที่ดี และความพึงพอใจ
ในการเข้าศึกษา
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วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอนจำานวน 6 คน และนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟ
ฟ้า จำานวน 29 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยซึ่งเลือกโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. ชุดฝึกทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ เป็นชุดฝึกทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับนักศึกษาที่
สำาเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ทีไ่ดพั้ฒนาขึน้จำานวน 
5 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 เรื่อง งานช่างไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ชุดที่ 2 เรื่อง งานเครื่อง
มือวดัไฟฟา้เบือ้งตน้ ชุดที ่3 เรือ่ง งานวงจร ไฟฟ้า
เบื้องต้น ชุดที่ 4 เรื่อง งานระบบส่งจ่ายและติด
ตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น และชุดที่ 5 เรื่อง งานเครื่องกล
ไฟฟ้าเบื้องต้น 

2. แบบประเมนิทกัษะพืน้ฐานการปฏบิตัิ
งานวิชาชีพ เป็นแบบประเมินพื้นฐานการปฏิบัติ
งานแบบรูบริค (Rubric Score) กำาหนดคะแนน 
4 ระดับ โดยประเมินจากทักษะพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่นำาทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติ
งานทีจ่ำาเปน็สำาหรบัช่างไฟฟ้าจำานวน 5 ทกัษะ มา
วิเคราะห์องค์ประกอบแยกเป็นทักษะย่อยได้ 15 
ทักษะย่อย ได้แก่ 1) การใช้งานเครื่องมือช่างไฟ
ฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 2) การอ่านค่า
ความต้านทานทางไฟฟ้า 3) การ วัดและทดสอบ
ไดโอด 4) การต่อวงจรเครื่องมือวัดไฟฟ้า 5) การ
ใช้มัลติมิเตอร์ในการตั้งย่านวัด 6) การอ่านค่า
จากสเกลของมัลติมิเตอร์ 7) การต่อวงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น 8) การคำานวณหาค่าปริมาณไฟฟ้าเบื้อง

ต้น 9) การวัดหาค่าปริมาณไฟฟ้า 10) การเดิน
สายไฟฟ้า 11) การต่อวงจรไฟฟ้า 12) การติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า 13) การบันทึกข้อมูลที่จำาเป็นและ
การตีความหมายข้อมูลเครื่องกลไฟฟ้า 14) การ
ตรวจสอบเครื่องกลไฟฟ้า 15) การถอดประกอบ
เครื่องกลไฟฟ้า 

3. แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ เป็นแบบทดสอบวัดทักษะพื้น
ฐานการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า มีลักษณะเป็นแบบ
ทดสอบ 4 ตวัเลอืก 1 ฉบบั แยกเปน็ทกัษะละ 10 
ขอ้ รวมทัง้หมดจำานวน 50 ขอ้ ซึง่ดำาเนนิการสรา้ง
มาจากจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรม ที่
กำาหนดในแต่ละทักษะ โดยกำาหนดรูปแบบของข้อ
คำาถามให้ครอบคลุมทุกทักษะพื้นฐานการปฏิบัติ
งานวิชาชีพช่างไฟฟ้าทั้ง 5 ทักษะ 

4. แบบวัดความพึงพอใจ เป็นแบบ
ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม งานการสอน
ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ ที่จำาเป็นต่อการศึกษาต่อไปของกลุ่ม
นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แล้วเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
มลีกัษณะเปน็แบบประเมนิความพงึพอใจ 4 ระดบั 
ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการดำาเนินการสอน, 2)
ดา้นสือ่การเรยีนการสอน และ 3)ดา้นการประเมนิ
ผลการเรียน ที่ได้จัดไว้ในการสอน

ขั้นตอนก�รวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมสีว่นรว่ม (Participatory Action Research: 
PAR) ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการศึกษาทักษะพื้นฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพดำาเนินการดังนี้

การศึกษาเอกสารและทฤษฎี รวมทั้ง
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ศกึษาทกัษะพืน้ฐานการปฏบิติังานวชิาชีพทีจ่ำาเปน็
ของกลุ่มนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาจากระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) ทีเ่ขา้ศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟ
ฟ้า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จากผลการสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนประเด็นของ
อาจารย์ประจำาสาขาวิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำานวน 8 คน พบ
ว่าทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพที่จำาเป็น
ของกลุ่มนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาจากระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) ทีเ่ขา้ศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟ
ฟ้า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มี 5 ทักษะ ได้แก่ ทักษะที่ 1 เรื่องงานช่างไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ทักษะที่ 2 เรื่องงาน
เครื่องมือวัดไฟฟ้าเบื้องต้น ทักษะที่ 3 เรื่องงาน
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ทักษะที่ 4 เรื่องงานระบบส่ง
จ่ายและติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น และทักษะที่ 5 เรื่อง
งานเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาชุดฝึกทักษะพื้น
ฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพดำาเนินการดังนี้

การพัฒนาชุดฝึกทักษะพ้ืนฐานการ
ปฏิ บั ติงานวิชาชีพ เ พ่ือเตรียมความพร้อม
สำาหรับนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีเข้าศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
นา ผูว้จิยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกบัทักษะ
พื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ จิตวิทยาการเรียน
รู้ และการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทชุดฝึก จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ ตำารา เอกสาร 
และวารสารทางวิชาการ เพื่อจัดทำาชุดฝึกทักษะ
พื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ ทำาให้ได้ชุดฝึกซึ่ง
ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใบ
งาน เฉลย/ แนวตอบ และเกณฑ์การประเมินผล 

หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้นำาชุดฝึกทักษะที่สร้างขึ้นไป
ใหผู้เ้ชีย่วชาญซึง่เปน็อาจารย์ทีม่ปีระสบการณส์อน
ด้านทักษะของนักศึกษาช่างไฟฟ้า และอาจารย์
ที่ปรึกษากรรมการวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนดูความสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง เพื่อขอความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะสำาหรับนำามาปรับปรุงแก้ไข หลังจาก
ปรบัปรงุแกไ้ขตามคำาแนะนำาของผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ผู้
วจิยัไดน้ำาชดุฝกึทกัษะวชิาชพีไปทดลองใชก้บักลุม่
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่
สำาเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) กลุ่มที่ไม่ใช่ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ แล้ว
ทำาการปรบัปรงุแกไ้ขชดุฝกึทกัษะ ตามผลทีไ่ดจ้าก
การนำาไปทดลองใช้

ขั้นตอนที่ 3 การสอนล่วงหน้าโดยนำาชุด
ฝึกทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพไปใช้ ได้
ดำาเนินการดังนี้

ข้ันการทำาการสอนล่วงหน้า ได้มีการ
วางแผนการสอนโดยร่วมมือร่วมใจกันของกลุ่ม
อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แบ่งหัวข้อสอน
ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการแก้
ปัญหาร่วมกันในองค์กร ตามลักษณะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และนำาชุดฝึก
ทกัษะพืน้ฐานการปฏบิตังิานวิชาชพีไปใชส้อน ซึง่ผู้
วิจยัไดน้ำาชดุฝึกทกัษะทีจ่ดัทำาข้ึนไปใชก้บันกัศกึษา
กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่นักศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาจาก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่เข้าศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
นา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำานวนทั้ง
สิ้น 29 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดกิจกรรมฝึกทักษะ
แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ดำาเนินการสอนทักษะ
การปฏบิตังิานวชิาชพีตามชดุฝกึทกัษะพืน้ฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ตามที่กำาหนดไว้ ผู้วิจัยได้ร่วม
ทำาการสอนทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงานด้วย
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ตนเอง ระหว่าง การดำาเนินการสอน นักศึกษาจะ
ได้ปฏิบัติทักษะพื้นฐานงานวิชาชีพท้ัง 5 ทักษะ 
และประเมนิผลงาน เพ่ือเปน็คะแนนระหวา่งเรยีน 
หลังเสร็จส้ินการสอนด้วยชุดฝึกทักษะพื้นฐาน 
การปฏิบัติงานวิชาชีพทั้ง 5 ทักษะ ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างทำาแบบทดสอบทักษะพื้นฐานงานวิชาชีพ 
จำานวน 50 ข้อ เพื่อใช้เป็นคะแนนหลังเรียน

ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจ
ของอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้
ดำาเนินการดังนี้

ทำาการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในการทำาการสอนเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์จากการสรุป
ผลการสนทนากลุม่ ซึง่ผูเ้ขา้รว่มสนทนา เปน็คณะ
อาจารย์ที่สอนประจำาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ประจำา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
จำานวน 8 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยเลือกอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์การสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มากกว่า 5 ปี

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์จากการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบขณะ
ดำาเนนิการเรยีน และหลงัเรยีนด้วยชุดฝึกทกัษะพ้ืน
ฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนักศึกษาที่สำาเร็จ
การศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage)

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหจ์ากการเปรยีบ
เทยีบคะแนนการทดสอบกอ่นเรยีน และหลงัเรียน 
ด้วยการสอนล่วงหน้าโดยใช้ชุดฝึกทักษะพื้นฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนักศึกษาที่สำาเร็จการ
ศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่
เขา้ศึกษาในหลักสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
สาขาวิชาชา่งไฟฟา้ สถิตทิีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และ t-test (independent 
samples) 

ตอนที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอน ในการทำาการสอนเป็นการล่วงหน้าเพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานการปฏิบัติ
งานวิชาชีพ สำาหรับกลุ่มนักศึกษาท่ีสำาเร็จการ
ศกึษาจากระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทีเ่ข้าศกึษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
วิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก 

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึก

ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพเพื่อเตรียม
ความพร้อมสำาหรับกลุ่มนักศึกษาที่สำาเร็จการ
ศกึษาจากระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายทีเ่ขา้ศึกษา
ในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู สาขาวชิา
ช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
นาตาก ได้ผลดังนี้

1. การพฒันาชดุฝกึทกัษะการปฏบิตังิาน
วิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับนักศึกษาที่
สำาเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ
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ดังนี้คือ ชุดที่  1 เรื่อง งานช่างไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.02/78.29 ชดุที ่2 เรือ่ง งานเครือ่งมอืวดัไฟฟ้า
เบ้ืองตน้ มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 85.55/76.86 ชุด
ที่ 3 เรื่อง งานวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.89/77.14 ชุดที่ 4 เรื่อง งานระบบ
ส่งจ่ายและติดต้ังไฟฟ้าเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 85.25/76.57 และชุดที่ 5 เรื่อง งาน
เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.35/77.43 และผลการหาคุณภาพของแบบ
ทดสอบวัดทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสูตร KR 20 ของคู
เดอร์ ริชาร์ดสัน ได้ค่าเท่ากับ 0.91 

2. การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานการ
ปฏบิตังิานวชิาชพี ของนกัศึกษาทีส่ำาเรจ็การ ศกึษา
จากระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) ท่ีเขา้ศกึษา
ในหลกัสตูรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสงู สาขาวชิา
ช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
นา ระหว่างก่อนและหลังการเตรียมความพร้อม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ใน
การทำาการสอนเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ดา้นการดำาเนนิการสอน ด้านสือ่การเรยีนการสอน 
และดา้นการประเมนิผลการเรยีนทีไ่ด้จดัไวใ้นการ
สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สำาหรับใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ใน
การทำาการสอนเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ดา้นการดำาเนนิการสอน ด้านสือ่การเรยีนการสอน 
และดา้นการประเมนิผลการเรยีนทีไ่ด้จดัไวใ้นการ

สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สำาหรับใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
1. ผลการศกึษาทกัษะพืน้ฐานการปฏบัิติ

งานวิชาชีพที่จำาเป็นทั้ง 5 ทักษะนั้นล้วนแล้ว แต่
เป็นทักษะที่จำาเป็นสำาหรับนักศึกษาที่สำาเร็จการ
ศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จำาเป็นต่อการเข้าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา วิชา
ช่างไฟฟ้าทั้งสิ้น โดยผู้วิจัยขอกล่าวถึง ตามลำาดับ
ทักษะ ดังนี้

1 .1 ทักษะด้านงานช่างไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น เป็นเนื้อหาวิชาชีพพื้น
ฐาน เพื่อให้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำางาน
วงจรอเิลก็ทรอนกิสเ์บือ้งตน้ เขา้ใจหลกัการทำางาน 
การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มี
ทกัษะในการประกอบวงจรอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์
มีกิจนิสัยในการทำางานด้านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
นักศึกษามักจะบกพร่องเกี่ยวกับทักษะงานด้าน
ดังกล่าว สอดคล้องกับ (Avi, Shore and Kipnis, 
2004:47-62) ได้ทำาการศึกษาการจัดให้นักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ทีเ่รยีนวชิาเคม ีมโีอกาส
พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนในห้องทดลอง
หลักสูตรวิชาเคมีของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในประเทศอสิราเอล การศกึษาคน้คว้านีร้วม
ถึงการพัฒนาทักษะพื้นในการทดลอง การค้นหา
อุปกรณ์ที่ให้นักเรียนจะใช้ในการทดลองและเป้า
หมายหลักคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียน
รู้จากสิ่งแวดล้อมจริง เครื่องมือทดลองจริง ที่จะ
สามารถได้ความรู้เรื่องพื้นฐานปรากฏการณ์ทาง
เคมี ยังทำาให้นักเรียนที่ทำาการทดลองสามารถ
พัฒนาทักษะที่ปฏิบัติในการสร้างสมมุติฐาน และ
ตัง้คำาถามเพิม่เตมิเพือ่การสอบถามและคน้ควา้ใน
สิ่งที่วางแผนไว้ ผลการวิเคราะห์รายงาน แสดงว่า
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สามารถปรับปรุงความสามารถในการเรียนทักษะ
พื้นฐานในห้องทดลองวิชาเคมีได้เป็นอย่างดี 

1.2 ทักษะด้านงานเครื่องมือวัดไฟฟ้า
เบื้องต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดและการอ่านค่า
ปริมาณไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์จากการสังเกตและ
การประเมินผลปรากฏว่าการเรียนดำาเนินไปได้ช้า
และมีนักศึกษาบางส่วนยังทำาการวัดและอ่านค่า
จากมัลติมิเตอร์ไม่ถูกต้อง เมื่อ ทำาการสอบถาม
จากผูเ้รยีนพบวา่นกัศกึษาขาดทกัษะประสบการณ์
ในการใช้เคร่ืองมือวัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชิตณรงค์ อักษรศรี (2552) ที่ทำาวิจัยเรื่อง
บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน เรือ่ง แรงและความ
ดัน โดยการสอนครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ชุดทดลองเครื่อง
มือวัดไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมาในการสอนวิชาเครื่องมือ
วัดไฟฟ้า ซึ่งสามารถกระตุ้นให้นักศึกษามีความ
สนใจในการทำาการทดลองในแต่ละใบงาน และ
เกิดการเรียนรู้จากผลการทดลองที่ได้ ยังมีในส่วน
ท่ียงัไมส่อดคลอ้งคอืการวดัและอา่นค่าท่ีไมถ่กูต้อง 
ท้ังน้ีน่าจะเกดิจากเปน็การใช้เครือ่งมอืวดั เปน็ครัง้
แรกๆ ของนักศึกษา

1.3 ทักษะด้านงานวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
ซึ่งนักศึกษายังขาดความเข้าใจถึงพฤติกรรมที่เกิด
ขึ้นในวงจรไฟฟ้าส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาความ
รู้และประยุกต์แนวคิดไปสู่วงจรท่ีมีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นได้ เนื่องจากเนื้อหาในเรื่องวงจรไฟฟ้า
เป็นเรื่องที่ต้องใช้จินตนาการ และสมการทาง
คณิตศาสตร์ในการอธิบายลักษณะการทำางานใน
วงจร โดยไม่สามารถมองเห็นลักษณะการทำางาน
ของวงจรจริงๆได้ จึงทำาให้ยากต่อการทำาความ
เข้าใจ นักศึกษาส่วนใหญ่ จึงไม่เข้าใจลักษณะ
การทำางานในวงจรไฟฟ้า ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะ
พิจารณาลักษณะภายนอกที่เห็นในวงจรมากกว่า
จะพิจารณาลักษณะการต่อวงจรจากหลักการ
และแนวคิดพื้นฐานในการต่อวงจร ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ แม็คเดอมอท และเชฟเฟอร์ 

(McDermott and Shaffer, 2005) ทำาการ
สำารวจความเข้าใจในเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแส
ตรงของผู้เรียนมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่
ผ่านการเรียนเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงมาแล้ว 
แต่พื้นฐาน ความรู้ในวิชาฟิสิกส์แตกต่างกัน จาก
การวิเคราะห์ และออกแบบพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้มีความเหมาะสม ทั้งในหลักสูตร
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการและ
ประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่เน้น
เรียนเน้ือหาทางทฤษฎีเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอน
ใชใ้นกระบวนการเรยีนการสอน ซึง่ผลจากการวิจยั
พบวา่นกัศกึษาสว่นใหญย่งัขาดความเข้าใจแนวคดิ 
และหลกัการในเรือ่งของวงจรไฟฟา้กระแสตรงอยู ่
เนือ่งจากกระบวนการเรียนการสอนในปจัจบุนัเนน้
การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้พื้นฐานการคำานวณทาง
คณิตศาสตร์ (Quantitative problem solving) 
ทำาให้ไม่สามารถวัดความเข้าใจของนักศึกษาได้
จริง เพราะถึงแม้นักศึกษา ส่วนใหญ่สามารถแก้
สมการหาคำาตอบทีถ่กูตอ้งได ้แต่กลบัใหเ้หตผุลไม่
ไดว่้าเหตใุดจงึเปน็เชน่นัน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าวิธกีาร
สอนในปจัจุบนัทีเ่นน้เพยีงการแกโ้จทยป์ญัหาจาก 
สมการทางฟิสกิสไ์ม่เพยีงพอท่ีจะทำาใหน้กัศกึษามี
ความเข้าใจในเรื่องวงจรไฟฟ้า

1.4 ทักษะด้านงานระบบส่งจ่ายและติด
ตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น ซึ่งนักศึกษาขาดพื้นฐาน ความ
รูเ้รือ่งระบบสง่จา่ยและตดิตัง้ไฟฟ้าแมว้า่ครผููส้อน
จะถ่ายทอดความรู้ใช้วิธีการบรรยายหรืออธิบาย 
นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน
จึงส่งผลให้เกิดความไม่น่าสนใจ ซึ่งสภาพปัญหา
ดงักลา่วนี ้ชีใ้หเ้หน็ว่าปญัหาในการจดัการเรยีนการ
สอนควรไดร้บัการปรบัปรงุแกไ้ขเพือ่ใหท้กัษะดา้น
งานระบบส่งจ่ายและติดตั้งไฟฟ้า สัมฤทธิผลตาม
จดุประสงคข์องการจดัการเรยีนการสอน แนวทาง
แกป้ญัหาคอืการจดักจิกรรมการเรยีนเพิม่เตมิทีมุ่ง่
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จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการดำารงชีวิตเหมาะ
สมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน
โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง ทุก 
ข้ันตอนจะบังเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเน้น
กระบวนการคดิการลงมอืปฏบิตัแิละการสรา้งองค์ 
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ นวลจิตต์  
เชาวกรีตพิงศ ์(2544: 191-192) กลา่ววา่ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ต้องทำาให้ 
ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูต้รงตามวตัถปุระสงค์ของการ
สอนโดยผู้สอนต้องออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยคำานึงถึงยุทธศาสตร์การสอนที่
จะนำามาใชแ้ลว้เกดิผล ในการจดัการเรยีนการสอน
อาชวีศกึษาอย่างได้ผลลักษณะของการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนต้องเอื้ออำานวยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ความคิดรวบยอดและหลักการผู้สอน
จึงต้องใช้ สื่อการสอนและตัวอย่างต่างๆ ช่วยให้ผู้
เรยีนไดน้ำาผลของการเรยีนรูไ้ปใช้ทำาความเข้าใจใน
การทำางานภาคปฏิบัติ และสอดคล้องกับ วรัทยา 
ธรรมกิตติภพ (2548: 31) บทบาทของผู้เรียนใน
การจดัการเรยีนการสอนอาชีวศกึษาผูเ้รยีนจะเกดิ
การเรียนรู้ในการปฏบิตังิานได้จำาเปน็ตอ้งลงมอืฝกึ
ปฏบิตัแิละศกึษาดว้ยตนเอง โดยผูส้อนจะเปน็ผูจ้ดั
ประสบการณต่์างๆใหก้ารเรยีนโดยการปฏิบตัจิรงิ
เปน็ลกัษณะสำาคญัของบทบาทท่ีผูเ้รียนอาชีวศกึษา
จะตอ้งมนีอกเหนือจากการเรยีนรูเ้น้ือหาสาระและ
การได้ฝึกประสบการณ์

1.5 ทักษะด้านงานเคร่ืองกลไฟฟ้าเบื้อง
ต้น พบว่าก่อนเข้าศึกษา ผู้ เรียนได้ผ่านการ
เรียนด้านเน้ือหาในส่วนของงานเครื่องกลไฟฟ้า
มาเฉพาะทฤษฎีเพียงอย่างเดียวไม่มีปฏิบัติ ซึ่ง
นักศึกษาที่จะเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้าให้เข้าใจได้
ดี จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏบิติั อน่ึงนกัศกึษาทีจ่บในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายเม่ือเข้ามาศึกษาในหลกัสตูรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ขาดทักษะดังกล่าวข้างต้น โดย

นักการอาชีวศึกษามองเห็นและยอมรับว่า การ
ฝึกฝน การปฏิบัตินอกจากจะทำาให้เกิดทักษะแล้ว
ยิ่งทำาให้เกิดประสบการณ์ของการทำางานจากการ
เรียนในส่วนนั้นๆ ถ้าผู้เรียนได้เรียนทฤษฏีจาก 
ผู้สอน จะเห็นได้ว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้จาก 
ผูส้อน แตท่กัษะหรอืเทคนคิตา่งๆ ในการปฏบิตันิัน้  
ผู้เรียนจะต้องเกิดจากการกระทำาจริงๆ ดังนั้นจุด
สำาคัญอยู่ที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ และทักษะกระบวนการต่างๆสูงขึ้น ช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2554) ซึ่งกล่าว
ว่าไว้ว่า การสอนตามแนว Constructivism เน้น
ความสำาคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และความสำาคัญของความรู้เดิมการจัดการเรียน
การสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้
ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถสร้างความรูด้ว้ยตนเอง
ได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกไปสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู้ 
มาร่วมกันอภิปราย สรุปผลการค้นพบ แล้วนำาไป
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารวิชาการ หรือ
แหล่งความรู้ที่หาได้ เพื่อตรวจความรู้ที่ได้มา และ
เพิ่มเติมเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ต่อไป การเรียน
รู้ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วย
ตนเอง จนคน้พบความรูแ้ละรูจ้กัสิง่ทีค่น้พบ เรยีน
รู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่า ลึกๆ แล้วสิ่งนั้นคืออะไร 
มีความสำาคัญมากน้อยเพียงไร และศึกษาค้นคว้า
ให้ลึกซึ้งลงไป จนถึงเกิดการรู้แจ้ง

2. จากผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อน
การเตรียมความพร้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.17 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั 1.69 และคะแนน
หลังการเตรียมความพร้อม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
39.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.76 มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ อรอนงค์ วิริยานุ
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รักษ์นคร (2545) ได้ทำาการวิจัย การสร้างและ
หาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา การวิเคราะห์
และออกแบบวงจรดิจิตอล หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พุทธศักราช 2543 ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอน
ท่ีนำามาทดลองใช้ ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ใน
การเรียนทางด้านปฏิบัติสูงขึ้น อีกทั้งชุดการสอน
ทีส่รา้งขึน้นีท้ำาใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
เพิม่ข้ึนอยา่งมีนัยสำาคัญที ่0.01 และสอดคลอ้งกบั 
ชชูาติ สเีทา (2545) ได้สรา้งและหาประสทิธภิาพ
ชุดการสอน วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 เรื่อง
อนกุรมฟเูรยีร ์การแปลงฟูเรียร์ การประยุกต์ใช้งาน
ฟเูรยีรใ์นวงจรไฟฟา้ และวงจรสองพอรต์ หลักสตูร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือพุทธศักราช 2543 
ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้น เมื่อนำา
มาทดลองใช้ ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ในการ 
เรยีนทางดา้นปฏบิติัสงูขึน้ และเมือ่นำาคะแนนสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าชุดการสอนที่สร้าง
ข้ึนทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. จากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในการทำาการสอนเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านทักษะพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพ สำาหรับกลุ่มนักศึกษาท่ีสำาเร็จการศึกษา
จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
นาตาก ซ่ึงในส่วนของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้เสนอระดับความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
นี้ คือด้านการดำาเนินการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.18 
ด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.17 และ

ด้านการประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.23 
ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมได้เสนอระดับความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรมนี้ คือด้านการเรียนการสอน มีค่า
เฉลี่ย 3.18 ด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
3.25 และด้านการประเมินผลการเรียน มีค่า
เฉลี่ย 3.28 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก และจะสอดคล้องกับแนวความคิดของ Eric 
Young (2005) ที่ว่า การประเมินความพึ่งพอใจ
ของผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมกันนั้น จะอยู่ในระดับที่ดี
ได้จะเกิดจากการเห็นคุณค่าความสำาคัญ รวมทั้ง
การเกิดความสุขที่ได้ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ และ
ในการประเมินในด้านการศึกษาเรียนรู้นั้นต้องมี
การประเมินอย่างรอบด้านท้ังด้านความรู้ ความ
คิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติเหมาะสม
กับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของเนื้อหาวิชาและ
ระดบัชัน้ของผูเ้รยีนโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความ
เที่ยงตรง ยุติธรรมและเชื่อถือได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รทำ�วิจัยครั้ง 

ต่อไป

1. ควรมกีารศกึษาเชงิตดิตามผลของการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะนี้ โดย
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนกลุ่มที่
ได้รับการเตรียมความพร้อมแล้ว ว่ายังมีส่วนใดท่ี
ควรจะปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

2. ควรนำารปูแบบ และกระบวนการศกึษา
ในครัง้นีไ้ปทำาการวจิยักบัเนือ้หารายวชิาอ่ืนๆ เพือ่
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ทุกๆ รายวิชา
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