
ชื่อผลงานวิจัย  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์ ในรายวิชาการ
ติดตั้งไฟฟ้าให้ต่อวงจรได้ถูกต้อง 

ชื่อผู้วิจัย   นายไชยวัฒน์ อังกาบ 
ต าแหน่ง   ครูผู้สอนแผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ครูเทคนิคไฟฟ้าก าลัง 
สถานศึกษาที่ติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร. 086-511-9987 
ปีท่ีท าวิจัยเสร็จ   2561 
ประเภทงานวิจัย  ประเภทวิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน) 
 
บทคัดย่อ   

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์ในรายวิชาการติดตั้ง
ไฟฟ้าให้ต่อวงจรได้ถูกต้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถต่อวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าและใช้เครื่องมือได้
อย่างถูกวิธี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนสาขาไฟฟ้าก าลังระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า
จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือชุดฝึกต่อวงจรตู้ โหลดเซ็นเตอร์  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบทดสอบการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย x    และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า 
จากการประเมินผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า เมื่อใช้ชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์ใน

การเรียนการสอนในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ผู้เรียนสามารถต่อวงจร
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและใช้เครื่องมือได้อย่างถูกวิธี 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  

รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า มีจุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียน (1) มีความเข้าใจ ความปลอดภัย มาตรฐาน (2) 
ใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานประกอบตู้จ่ายไฟหลัก (3) ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตู้จ่ายไฟหลัก 
ระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต่ า (4) บริการ ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษา (5) มีกิจนิสัยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความประณีต รอบคอบและศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม โดยผู้เรียนจะมีสมรรถนะรายวิชา ดังนี้ (1) แสดงความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน (2) ออกแบบและประกอบตู้จ่ายไฟหลัก (3) ติดตั้งระบบสายดิน ล่อฟ้าแรง
ต่ า และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (4) ตรวจซ่อม แก้ไข บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน โดยผู้เรียน 
จะต้องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน การใช้เครื่องมือ  ออกแบบติดตั้งและประกอบตู้
จ่ายไฟหลัก (MDB) บัสบาร์และบริภัณฑ์  ติดตั้งระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต่ า ตรวจซ่อมแก้ไข บ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน   

ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า ภาระงานที่ส าคัญที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาและฝึกให้เกิดทักษะอย่างมีคุณภาพ
มากที่สุด คือ การติดตั้งไฟฟ้าตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) ที่เป็นงานส าคัญงานหนึ่งในการติดตั้งไฟฟ้า ซึ่ง
ตู้โหลดเซ็นเตอร์จะเป็นกล่องเหล็ก มีหน้าที่ในการควบคุมระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดกลางและใหญ่ หรือ
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหน้าที่หลัก คือ (1) ใช้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ใน

http://www.sci-tech-service.com/loadcenter.htm
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อาคาร (2) ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีการใช้งานเกินก าหนด ซึ่งตู้โหลดเซ็นเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่
ทุกบ้านต้องมีเพ่ือความปลอดภัย นอกจากนี้ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ยังสามารถป้องกันและช่วยในการตัดไฟรั่ว ไฟดูด 
ไฟช็อต กระแสไฟเกิน โดยจะตัดเฉพาะส่วนที่เกิดปัญหาไม่ต้องตัดไฟทั้งหมดก็ได้ ซึ่งการเรียนในเรื่องนี้ผู้เรียน
จะต้องสามารถตรวจเช็คของที่มาของปัญหาต่าง ๆ ได้จากตู้โหลดเซ็นเตอร์นี้ การกระจายแผงสวิทซ์แต่ละส่วน 
การกระจายก าลังไฟฟ้าให้แก่แผงสวิทซ์ย่อย (Panel board) ตามจุดต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในแบบและ
รายละเอียดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อ การต่อเชื่ อมและการต่อแยก
สายไฟฟ้า การติดตั้งสายไฟฟ้าตามแบบแปลนทั้งชนิดและขนาดสายไฟฟ้า การเลือกก าหนดค่าความต้านทาน
ของฉนวนได้ รวมทั้งการเดินสายไฟฟ้าไม่แน่นหรือใช้สายไฟฟ้าผิดขนาด หรือการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 
เช่น ค้อนส าหรับใช้งานไฟฟ้า คีมที่ใช้ตัด ดัด งอ โค้ง และปอกสายไฟ ไขควง ที่ใช้ขันสกรู นอต สว่านเจาะ 
เลื่อย มีดส าหรับปอก ขูด หรือท าความสะอาดสายไฟ การใช้เข็มขัดรัดสาย ฟุตเหล็กที่ใช้ร่วมกับดินสอในการ
ขีดเส้นเดินสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ฯลฯ ที่ไม่ถูกวิธี ตลอดจนปัญหาการเดินสายไฟฟ้าไม่ตรง การรัดสายด้วย
เข็มขัดรัดสายที่ไม่สวยงาม การต่อสายไฟฟ้า หรือการต่อสายเข้ากับอุปกรณ์ ที่ขาดความเรียบร้อย 

ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงใช้การแก้ปัญหาโดยการใช้ชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์  ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาให้ผู้เรียนสามารถฝึกต่อวงจรได้ถูกต้องมีความเรียบร้อย และสวยงามต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถต่อวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าและใช้เครื่องมือได้อย่างถูกวิธี 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยใช้

ชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์ให้ต่อวงจรได้ถูกต้อง และประมวลเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังแผนภาพ  

 

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์ ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 
ให้ต่อวงจรได้ถูกต้อง 

 
 

                                      
 
 
 
 

 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การต่อวงจรสูงขึ้นหลังการใช้ชุดฝึกการต่อวงจรด้วยตู้โหลดเซ็นเตอร์ 
 

การแก้ปัญหาการต่อวงจร 
ด้วยชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์ 

 

ตัวแปรต้น 
 

การต่อวงจรได้ถูกต้อง 
 

ตัวแปรตาม 
 



3 
 

นิยามศัพท์ 
1. รายวิชา หมายถึงหน่วยวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งภาค

การศึกษา มีทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก  
2. ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่เข้าเรียนในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ปีการศึกษา 2561 
3. วิชาการติดตั้งไฟฟ้า หมายถึง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานทางไฟฟ้าก าลัง  
4. ชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์ หมายถึง สื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝนความรู้ที่ได้เรียน  

เป็นการเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและช านาญ 
5. การพัฒนาการเรียนการสอน หมายถึง การพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในการต่อวงจรไฟฟ้า

แสงสว่าง และวงจรไฟฟ้าก าลัง ที่ถูกต้องและปลอดภัย   
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
การพัฒนาการเรียนการสอน 
การพัฒนานักเรียนเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญในการจัดกระบวนการให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานและได้รับ

การพัฒนาตนเองกระบวนการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้บอกความรู้
ให้จบไปในแต่ละครั้งที่เข้าสอนมาเป็นผู้เอ้ือ อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
กล่าวคือเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเร้าและจัดกิจกกรมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล การจัดกิจกรรมจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ศึกษาและค้นคว้าได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
เป็นสาระ ความรู้ ด้วยตนเอง รักการอ่าน รักการเรียนรู้อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Long-life 
Education) และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man ) ผู้สอนจึงต้องสอนวิธีการแสวงหาความรู้ (Learn 
how to learn ) มากกว่าสอนตัวความรู้ 

การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนจึงต้องจัดระเบียบและขั้นตอน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์สภาพทั่วไปของสถานที่ ห้องเรียนและตัวผู้เรียน 
2. พัฒนาโดยการวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในแต่ละบทเรียนโดยเน้นด้านความรู้และ

ด้านกระบวนการ 
3. พัฒนา และจัดหาสื่อ เครื่องมือช่วยในการใช้สื่อการสอน ICT ช่วยในการจัดการเรียนรู้ 
4. สร้างและพัฒนานวัตกรรมและกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้และสนุกสนานกับ

การเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ 
5. ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้มีบรรยากาศเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ 
6. เชื่อมโยงห้องเรียนให้มีองค์ความรู้ในห้องและนอกห้องเรียนสู้องค์ความรู้ที่เป็นสากลโดยใช้สื่อที่

จัดท าขึ้นเองและสื่อออนไลน์ 
7. มีการวัดผลประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนสนับสนุนผู้ที่เรียนดี เก่ง 

ให้ได้ศึกษา, และซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่อนโดยใช้บทเรียนออนไลน์และบทเรียนส าเร็จรูปร่วมกับผู้ปกครอง 
8. ประเมินผลทุกระยะ เพ่ือให้ทราบสภาพจริง แก้ไขและวางแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
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แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการศึกษา ได้แก่แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ พอจะสรุปได้ 4 ประการ คือ  
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) การจัดการศึกษาของไทยได้ให้ความส าคัญ

ในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่ง  จะเห็นได้จากแผนการศึกษาของชาติ ให้มุ่งจัด
การศึกษาตามความถนัดความสนใจ และความสามารถ ของแต่ละ คนเป็นเกณฑ์ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่ 
การจัดระบบห้องเรียนโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์บ้าง ใช้ความสามารถเป็น เกณฑ์บ้าง นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือสนอง
แนวความคิด พ้ืนฐานนี้  เช่น  การเรียนแบบไม่แบ่ งชั้น  (Non-Graded School) แบบเรียนส าเร็จรูป 
(Programmed Text Book) เครื่องสอน (Teaching Machine) การสอนเป็น คณะ (Team Teaching) การ
จัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer Assisted 
Instruction)  

2. ความพร้อม (Readiness) เดิมทีเดียวเชื่อกันว่า เด็กจะเริ่มเรียนได้ก็ต้องมีความพร้อมซึ่งเป็น
พัฒนาการตามธรรมชาติ แต่ใน ปัจจุบันการวิจัยทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ชี้ให้เห็นว่าความพร้อมในการเรียน
เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ ถ้าหาก สามารถจัดบทเรียน ให้พอเหมาะกับระดับความสามารถของเด็กแต่ละคน วิชาที่
เคยเชื่อกันว่ายาก และไม่ เหมาะสมส าหรับเด็กเล็กก็สามารถน ามาให้ศึกษาได้ นวัตกรรมที่ตอบสนอง
แนวความคิดพ้ืนฐานนี้ได้แก่ ศูนย์การ เรียน การจัดโรงเรียนในโรงเรียน นวัตกรรมที่สนองแนวความคิดพ้ืนฐาน
ด้านนี้ เช่น ศูนย์การเรียน (Learning Center) การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) การ
ปรับปรุงการสอนสามชั้น (Instructional Development in 3 Phases)  

3. การใช้เวลาเพ่ือการศึกษา แต่เดิมมาการจัดเวลาเพ่ือการสอน หรือตารางสอนมักจะจัดโดยอาศัย
ความสะดวกเป็นเกณฑ์ เช่น ถือ หน่วยเวลาเป็นชั่วโมง เท่ากันทุกวิชา ทุกวันนอกจากนั้นก็ยังจัดเวลาเรียน
เอาไว้แน่นอนเป็นภาคเรียน เป็นปี ในปัจจุบันได้มีความคิดในการจัดเป็นหน่วยเวลาสอนให้สัมพันธ์กับลักษณะ
ของแต่ละวิชาซึ่งจะใช้เวลาไม่เท่ากัน บางวิชาอาจใช้ช่วงสั้น  ๆ แต่สอนบ่อยครั้ง การเรียนก็ไม่จ ากัดอยู่แต่
เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น นวัตกรรมที่สนองแนวความคิดพ้ืนฐานด้านนี้ เช่น การจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่น 
(Flexible Scheduling) มหาวิทยาลัยเปิด (Open University) แบบเรียนส าเร็จรูป (Programmed Text 
Book) การเรียนทางไปรษณีย์  

4. ประสิทธิภาพในการเรียน การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าให้มีสิ่ง
ต่างๆ ที่คนจะต้องเรียนรู้เพ่ิมขึ้นมาก แต่การจัดระบบการศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึง
จ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในด้านปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้เรียนและปัจจัยภายนอก 
นวัตกรรมในด้านนี้ที่เกิดขึ้น เช่น การเรียนทางโทรทัศน์ การเรียนทางไปรษณีย์ การเรียนการสอนทางไกล การ
เรียนทางเว็บไซต์ การเรียนผ่านเครือข่าย แบบเรียนส าเร็จรูป การเรียนโดยชุดฝึกอบรม เป็นต้น 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึกอบรม 
ความหมายของชุดฝึกอบรม ชุดฝึกอบรมเป็นรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจวิธีหนึ่ง ที่

สามารถ ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งได้ มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย 
ดังนี้ ศิริพรรณ สายหงส์ และ สมประสงค์ วิทยเกียรติ (2534, 637) ให้ความหมายของชุด ฝึกอบรมว่า เป็น
สื่อการศึกษาประเภทหนึ่ง ที่ได้พัฒนาขึ้นตามจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมเฉพาะ เรื่อง เพ่ือใช้เป็นสื่อเสริม
กิจกรรมการฝึกอบรม หรือเป็นสื่อส าหรับการศึกษาด้วยตนเองของผู้รับ การอบรม สามารถใช้ฝึกอบรมให้แก่
คนจ านวนมากได้ โดยอาจจัดท าในรูปของเอกสาร สื่อพิมพ์ ชุดฝึกอบรมระยะสั้น ชุดฝึกอบรมแบบบทเรียน
ส าเร็จรูป ชุดฝึกอบรมแบบโมดูล เป็นต้น  
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หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ปทุมธานี (2544) ได้ให้ความหมายของชุด
ฝึกอบรมว่า เป็นชุดสื่อประสมที่สร้างข้ึนอย่างมีระบบ โดยอาศัยหลักสูตรและ ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นแนวทางใน
การสร้าง เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดการ เปลี่ยนแปลงด้านมโนทัศน์ตามที่หลัก สูตร
การอบรมมุ่งหวัง โดยที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเข้ารับ การฝึกอบรมเนื้อหาสาระโดยตรง แต่สามารถศึกษาได้
จากชุดเอกสารการฝึกอบรม รวมทั้งสามารถ ประเมินผลด้วยตนเองได้ด้วย 

Kozberg and Tempel (1991) ได้กล่าวถึงความหมายของชุดฝึกอบรมว่า หมายถึง การจัดเครื่องมือ
ในการอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสภาพการเรียนรู้ใน  แต่ละเรื่องให้เหมาะสม และตรงกับสภาพ
ความต้องการของผู้เรียน ซึ่งชุดฝึกอบรมจะแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท คือ ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรม ชุดฝึกอบรม 
และโมดุลฝึกอบรม ดังนี้ (1) ชุดอุปกรณ์ฝึกอบรม (Thinking Kits) หมายถึง การจัดระบบสื่อ ที่จ าเป็นในระบบ
การฝึกอบรมให้อยู่ในที่เดียวกัน เพ่ือง่ายต่อการแสวงหาและใช้สื่ออุปกรณ์  ฝึกอบรม อาจแบ่งเป็น สื่อสิ่งพิมพ์ 
เป็นสื่อหลักและสื่อประสมหลัก (2) ชุดฝึกอบรม (Training Packages) หมายถึง การจัดระบบการ ฝึกอบรมที่
สมบูรณ์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือชุดฝึกอบรมที่ผู้ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ใช้ในการ
บรรยายหรือจัดกิจกรรมในการฝึกอบรม ประกอบด้วย คู่มือการใช้ชุดฝึกอบรม แบบทดสอบก่อนเรียนหลัง
เรียน สื่อที่ใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรม ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในระบบการฝึกอบรม มีทั้งชุดฝึกอบรมที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์
เป็นสื่อหลัก และชุดฝึกอบรมที่ใช้สื่อประสมเป็นหลัก ชุดฝึกอบรมที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักเรียกว่า ชุดเอกสาร
ฝึกอบรม และท่ีใช้สื่อประสมเป็นสื่อหลักเรียกว่า ชุดฝึกอบรม  (นิพนธ์ ศุขปรีดี, 2537) 

Training Packages ในการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือใช้
หลักการเรียนรู้และการฝึกอบรมแบบรายบุคคล โดยใช้ความแตกต่างรายบุคคล จ า เป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมที่มี ประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ และวางแผนการเรียนการสอน
และการฝึกอบรมอย่างมี ขั้นตอน เหมาะสม และหากการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพร้อมในสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารการฝึก รวมถึงการออกแบบกิจกรรม การ
ฝึก เกณฑ์การประเมิน และเอกสารประกอบการทดสอบ เพ่ือทราบผลความก้าวหน้าของ  ผู้ เรียน                           
(คมธัช รัตนคช และ ดนุพล คลอวุฒินันท์, 2553) 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม การผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ศึกษา

ด้วยตนเอง จินตนา ใบกาซูยี (2536, หน้า 70-78) กล่าวว่า การผลิตสื่อที่ใช้เสริมความรู้ควรมีเนื้อหาที่ให้ความ
ด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ควรมีภาพประกอบและกิจกรรมบางอย่าง
ประกอบเนื้อหา ที่ก่อให้เกิดความสนใจ หรือเร้าใจให้อยากเรียน ดังนั้น เพ่ือป้องกันหรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างการเขียนเนื้อหาและเป็นแนวทางในการเตรียมข้อมูลเพ่ือเขียน เนื้อหา การผลิตสื่อจึงต้องมีการวาง
แผนการเขียนให้ชัดเจน เป็นระบบก่อนลงมือเขียนความรู้ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

จากการที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย และทางออกในเรื่องการการพัฒนาการ
เรียนการสอน เรื่อง การต่อวงจรด้วยสาเหตุที่ผู้เรียนขาดทักษะดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรจัดท าชุดฝึก
อบรม เพ่ือส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้ามาช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นลักษณะของการ
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เรียนการสอนโดยสื่อชุดฝึกอบรมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่อไป และให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ มีความคิดอย่างเป็นอิสระ สามารถศึกษาและท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุขและเป็นพบเมืองดีของชาติ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนสาขาไฟฟ้าก าลังระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า
จ านวน 6 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
1.ขอบเขตเนื้อหา ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า หัวข้อการต่อวงจรไฟฟ้า 
2.วัตถุประสงค์เพ่ือต่อวงจรได้ถูกต้อง  
3.ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง 
4.จัดท าแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการทดสอบ  
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยพิจารณาตามเนื้อหาในหลักสูตรและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายสรรเพชญ  สุขสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้

ค่าเฉลี่ยและร้อยละ 
 
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. หาค่าเฉลี่ย x   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดย
ใช้สูตร 

สูตร  x  = 
n

x หรือ μ = 
n

x  

2. หาค่าร้อยละ (%) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร 
     ร้อยละ  =  100 x คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม 
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สัญลักษณ์ท่ีใช้ก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรความหมายข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่างๆดังต่อไปนี้ 
  N  =  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
   X  =  แทนค่าเฉลี่ย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ผลการเปรียบเทียบการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอน 
ผลการเปรียบเทียบการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าโดยใช้ชุดฝึกต่อวงจรตู้

โหลดเซ็นเตอร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4-1  แสดงการเปรียบเทียบผลต่างระหว่างการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิชาการติดตั้งไฟฟ้า ระดับชั้น ปวส.2/2 เรื่อง หลักการท างานของต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์ 

ชื่อ-สกุล ผลการประเมินก่อนเรียน ผลการประเมินหลังเรียน 
1. นาย สิรภพ เหลืองสี 2 8 
2. นาย ณ กุล แป้นเอม 3 8 
3. นาย พันกวี รอดภัย 2 8 
4. นาย พลธรรม พุ่มพิพัฒน์ 2 8 
5. นาย วิสา พลับพลึง 3 7 
6. นาย ญาณพัฒน์ มะปรางค์ 3 7 

รวม 15 46 
  
 จากตารางที่ 4-1 พบว่าผลการเปรียบเทียบการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า
โดยใช้ชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
ตารางท่ี 4-2 แสดงค่าเฉลี่ย  x   วิชาการติดตั้งไฟฟ้า ระดับชั้น ปวส.2/2 เรื่อง หลักการท างานของต่อวงจรตู้
โหลดเซ็นเตอร์ 
 

การประเมิน x  ความหมาย 
ก่อนเรียน 2.50 ปรับปรุง 
หลังเรียน 7.66 ดี 

 
จากตารางที่ 4-2  พบว่าผลการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยู่ในระดับดี ( x =  7.66 )  
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ตารางท่ี 4-3 แสดงจ านวนและร้อยละ วิชาการติดตั้งไฟฟ้า ระดับชั้น ปวส.2/2 เรื่องหลักการท างานของต่อ
วงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์ 

ผลทางการเรียน จ านวนนักเรียน ร้อยละ 
ดีมาก  (9-10) - - 

ดี  (6-8) 6 100 
พอใช้  (3-5) - - 

ปรับปรุง  (0-2) - - 
 

จากตารางที่ 4-3 พบว่าหลังการเรียนการสอน นักเรียนร้อยละ100 มีผลทางการเรียนอยู่ในระดับ ดี 

สรุป อธิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์ ในรายวิชาการ
ติดตั้งไฟฟ้าให้ต่อวงจรได้ถูกต้อง 

 
สรุปผลการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มี  วัตถุประสงค์เพ่ือให้การเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอนให้นักเรียนมี

ความรู้ความสามารถในการฝึกปฏิบัติในการต่อวงจรและใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง ชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็น
เตอร์เป็นเนื้อหาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า ไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการ
ประเมินผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า เมื่อชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์ในการเรียนการสอน 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

 
อธิปรายผล 
ผู้วิจัยจึงได้น าการเรียนการสอนผ่านชุดฝึกต่อวงจรตู้โหลดเซ็นเตอร์มาให้ผู้เรียนได้ลองใช้เพ่ือจะได้

คุ้นเคย  ซึ่งในการวิจัยได้ท าเป็นขั้นตอนและเป็นที่สนใจของผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา ใบกาซูยี (2536, หน้า 70-78) กล่าวว่า การผลิตสื่อที่ใช้เสริม
ความรู้ควรมีเนื้อหาที่ให้ความด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย นอกเหนือจากความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ควรมี
ภาพประกอบและกิจกรรมบางอย่างประกอบเนื้อหา ที่ก่อให้เกิดความสนใจ หรือเร้าใจให้อยากเรียน ดังนั้น 
เพ่ือป้องกันหรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเขียนเนื้อหาและเป็นแนวทางในการเตรียมข้อมูลเพ่ือ
เขียน เนื้อหา การผลิตสื่อจึงต้องมีการวางแผนการเขียนให้ชัดเจน เป็นระบบก่อนลงมือเขียนความรู้ที่เกี่ยวข้อง
และจ าเป็นต่อการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรน าชุดฝึกมาใช้ในกลุ่มของผู้เรียนในกลุ่มอ่ืนเพราะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านการ
ปฏิบัติเป็นอย่างดี 
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