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การพัฒนาโมดูลการฝึก เรื่องระบบนิวเมติกพื้นฐาน สําหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ
ภราดร เสถียรไชยกิจ*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโมดูลการฝึกเรื่องงานนิวเมติกพื้นฐาน สําหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ
และ 2) ติดตามผลการฝึกงานของผู้เข้ารับการฝึกในสถานประกอบการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นศิษย์
พระดาบส รุ่น 42 สายช่างอุตสาหกรรม รวมจํานวน 85 คน โดยที่ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย เริ่มจาก (1) พัฒนาโมดูล
การฝึก (2) กําหนดรูปแบบการฝึก (3) ดําเนินการฝึก (4) ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก (5) กําหนด
คุณสมบัติของครูฝึก และ (6) กําหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการฝึก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1)
โมดูลการฝึก (2) แบบประเมินความเหมาะสมของโมดูลการฝึก และ (3) แบบประเมินผลการฝึกในสถานประกอบการ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ (1) ร้อยละ (2) ค่าเฉลี่ย และ (3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) โมดูลการฝึก เรื่อง
ระบบนิวเมติกพื้นฐาน สําหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ มีเนื้อหาสรุปที่จําเป็น เพียงพอที่จะใช้ตอบคําถาม หรือปฏิบัติการ
ประลองในใบงาน มีภาพประกอบพร้อมคําอธิบาย มีแบบฝึกหัด สําหรับวัดความรู้ และใบงาน สําหรับวัดทักษะ ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกต่อวงจรตามคําสั่ง และทดลองพร้อมบันทึกผลการทดลอง รวมถึงอธิบายการทํางานในวงจรนั้น ๆ พร้อมตอบ
คําถามท้ายใบงาน โดยมีผลการประเมินโมดูลการฝึกจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบว่ามีความเหมาะสมในระดับดี มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกเฉลี่ยรวมอยู่ทรี่ ้อยละ 71.78 แบ่งเป็นผลสัมฤทธิด์ ้านความรู้รอ้ ยละ 66.70 และผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
ร้อยละ 76.86 และ 2) ผลการติดตามผลการฝึกงานของผู้เข้ารับการฝึกในสถานประกอบการ จํานวน 4 คน ที่ประเมินโดย
สถานประกอบการได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.21 แบ่งเป็นด้านลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 90.00 ด้านความรู้ความสามารถ
ร้อยละ 82.75 ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ร้อยละ 87.75 และด้านผลสําเร็จของงาน ร้อยละ 84.37
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The Development of Training Modules on Basic Pneumatic System
for Non-Formal Vocational Education
Paradorn Satienchaiyakij*
Abstract
The objectives of this research were to: 1) develop the training module on basic pneumatic
system for non-formal vocational education and 2) conduct the follow-up study of the trainees in their
workplaces. The samples in this study include 85 students from Phradabos School in the field of
Industrial Technician of batch 42. The research procedures were as follows: (1) developing training
module, (2) defining learning model, (3) implementing the training, (4) conducting the follow-up study
of the trainees’ performance, (5) defining the trainer’s qualification, and (6) defining the trainees’
qualification. The Instruments used in the research consisted of (1) training module, (2) evaluation form
for the suitability of the training module, and (3) evaluation form of training in the workplace. Data
analysis using statistics (1) percentage, (2) mean, and (3) standard deviation. The results of the research
revealed that: 1) The training module on basic pneumatic system for non-formal vocational education
contains the summary of necessary contents for completing the exercises and practicing on the
worksheets. The training module also contains clear description with illustrations, exercises for testing
and worksheets for the trainers to follow and practice on pneumatic circuit connection. There are also
experimental parts with experimental records to explain the operation of each circuit. At the end of
each worksheet was equipped with quizzes. The appropriateness training module evaluated by 5
experts was at good level. The average training achievement was 71.78% with the knowledge aspect
achievement of 66.70% and 76.86% on the skill achievement. 2) The results of the follow-up study on
4 trainees at their enterprises show that the average achievement is 86.21% with details of each aspect
as follows: 90% on personal characteristics, 82.75% on knowledge and skills, 87.75% on duty
responsibility, and work achievement at 84.37%.
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1. บทนํา
ปัจจุบันเป็นการแข่งขันในด้านการพัฒนาคุณภาพ
คุ ณ ลั ก ษณะ และนวั ต กรรมของผลผลิ ต ที่ เ รี ย กว่ า
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy เป็น
แนวคิดที่มีปัจจัยหลักมาจากความสามารถ และทักษะ
ของกําลังคนในประเทศเป็นสําคัญ ซึ่งต้องมีการพัฒนา
อย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่ อง สอดคล้ องกั บ นโยบาย
Thailand 4.0 (ประเทศไทย 4.0) ที่เน้นการเปลี่ยนสินค้า
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม การขับเคลื่อนโครงสร้าง
ดังกล่าว ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ
เข้ามาช่วย โดยได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และหนึ่งในนั้นคือ กลุ่มเครื่องมือ
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics &
Mechatronics) [1] ซึ่งระบบดังกล่าวส่วนหนึ่งเกี่ยวข้อง
กับงานนิวเมติก จึงจําเป็นที่ช่างอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงาน
ด้านนี้ ต้องมีความรู้สามารถในเรื่องในระบบนิวเมติก
ซึ่งนับว่าเป็นงานหนึ่งและเป็นพื้นฐานของระบบการผลิต
แบบอัตโนมัติ
ระบบนิวเมติกมีการใช้งานในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น
ระบบที่มีชิ้นส่วนไม่มาก มีขนาดเล็ก ทํางานได้รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพและในราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับระบบ
การทํางานแบบอื่น สามารถประยุกต์ใช้งานได้ง่าย มีการ
ใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในระบบการผลิต
การควบคุม การจับยึด หรือเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ซึ่งใน
หลายสถาบันการศึกษาก็ได้มีการจัดการเรียนการสอน
เรื่องงานระบบนิวเมติกเพื่อพัฒนากําลังคนป้อนสู่ภาค
อุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนช่างนอกระบบ เป็นโรงเรียนช่างที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อให้
นักเรียนนําไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มเติมทักษะในการ
ประกอบอาชีพ โดยหลักสูตรเน้นภาคปฏิบัติ มากกว่า
ภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบปกติ
มีโอกาสเรียนวิชาชีพช่างในระดับที่ใช้ประกอบอาชีพได้
ผู้เข้ารับการฝึกจบไม่จําเป็นต้องได้รับคุณวุฒิเช่นเดียวกับ
ของรัฐ [2] ซึ่งโรงเรียนช่างนอกระบบในประเทศไทยมี
หลายแห่ ง แบ่ งตามลั กษณะของอาชี พ เช่ น โรงเรี ยน
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ช่างฝีมือในวัง โรงเรียนพระดาบส เป็นต้น อีกทั้งแนวคิด
ของโรงเรียนช่างนอกระบบนี้ สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการฝึกของผู้ให้บริการการฝึกอบรม หรือ Training
Provider ที่จะมีบทบาทสําคัญในการให้บริการฝึกอบรม
แบบฐานสมรรถนะ ที่กําลังก่อรูปและขยายตัวเกิดขึ้น ใน
ประเทศไทย
จากแนวทางในการจัดการฝึกของโรงเรียนช่างนอก
ระบบดังกล่าว เมื่อนําเนื้อหา และวัสดุการสอนเรื่องงาน
นิวเมติกที่ใช้ ในสถาบั นการศึกษาในระบบทั่ วไปมาจั ด
การเรียนรู้ในโรงเรียนช่างนอกระบบพบว่า เกิดปัญหาขึ้น
หลายกรณี เช่น ผู้เข้ารับการฝึกมีพื้นฐานแตกต่างกันมาก
และมี ความสามารถในการเรี ยนรู้ ไม่ เท่ ากั น เนื้ อหาที่
จําเป็นบางเรื่องมีความซับซ้อน ยาก หรือระดับสูงเกินไป
ไม่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกได้รับฝึก
ปฏิ บั ติ อย่ างไม่ ทั่ วถึ ง เพราะผู้ เข้ ารั บการฝึ กมี จํ านวน
ไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์การฝึกที่มี รวมถึงผู้เข้ารับการฝึก
ไม่เห็นว่าสิ่งที่เรียนนี้จะมีประโยชน์ และนําไปใช้จริงได้
อย่างไร ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติที่ดตี ่อการทํางานของผู้เข้า
รับการฝึกเมื่อจบการศึกษาไป โดยจากผลงานวิจัยของ
จักราวุศ และคณะ [3] พบว่า ความต้องการของสถาน
ประกอบการที่มีต่อสมรรถนะหลัก ด้านคุณลักษณะที่
จํ าเป็ นในวิ ชาชี พ ที่ มี ความต้ องการมากสุ ด คื อ ด้ าน
ทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจําเป็น
ที่ จะต้ องมี การออกแบบและพั ฒนาโมดู ลการฝึ กเรื่ อง
ระบบนิ วเมติ กพื้ นฐาน สํ าหรั บใช้ ในโรงเรี ยนช่ างนอก
ระบบขึ้ นเป็ นการเฉพาะ และนอกจากนั้ นการพั ฒนา
โมดูลดังกล่าวยังเป็นต้นแบบหรือแนวทางในการพัฒนา
โมดูลการฝึก สําหรับงานช่างอุตสาหกรรมที่ใช้สอนใน
โรงเรียนช่างนอกระบบ ในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพือ่ พัฒนาโมดูลการฝึกเรือ่ งงานนิวเมติกพืน้ ฐาน
สําหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ
2.2 เพื่อติดตามผลการฝึกงานของผู้เข้ารับการฝึกใน
สถานประกอบการ
3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 โมดู ล การฝึ ก ได้ พั ฒ นาขึ้ น ตามขอบเขตของ
อุปกรณ์การฝึก (Hard Ware) ของ SMC
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3.2 การติ ด ตามผล ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ที่ฝึกงานเฉพาะในสถานประกอบการ ที่มีงานด้านซ่อม
บํารุงเครื่องจักรที่ทํางานด้วยระบบนิวเมติก

รูปที่ 1 อุปกรณ์การฝึกของ SMC
4. สมมุติฐานการวิจยั
4.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโมดูลการฝึก
โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี
4.2 ผู้เข้ารับการฝึกมีผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกรวมสูงกว่า
ร้อยละ 70
4.3 ผลการประเมินผลการฝึกงานในสถานประกอบการ
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80
5. วิธีการวิจยั
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้เข้ารับการฝึกในโรงเรียนฝึกอาชีพ
นอกระบบ สาขาช่างอุตสาหกรรม
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้ารับการฝึกในโรงเรียนพระดาบส
รุ่น 42 สาขาช่างอุตสาหกรรม จํานวน 85 คน
5.2 ขั้นตอนการวิจัย
จากผลการวิจัยของ วิรัติ และคณะ พบว่า [4]
กระบวนการฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม จะแบ่งออกเป็น
4 ด้าน โดยด้านของกระบวนการฝึกอาชีพ จะประกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ การกําหนดมาตรฐานอาชีพ
รู ปแบบหรื อแผนการฝึ กอาชี พ รู ปแบบหรื อแผนการ
ประเมินผล การกําหนดคุณสมบัติหรือคุณวุฒิของครูผู้สอน
และการกําหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้ารับการฝึก
จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยได้นํามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากระบวนการและโมดูลการฝึกซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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5.2.1 พัฒนาโมดูลการฝึก
1) ศึ ก ษางานเอกสาร และวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน การฝึกอาชีพ
มาตรฐานสมรรถนะ รวมถึงเอกสารขอบเขตและเนื้อหา
งาน Fluid Power ซึ่งจะประกอบด้วยระบบนิวเมติก
(Pneumatic system) ระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic
system) และระบบสูญญากาศ (Vacuum system) ซึ่ง
ในกรณีนี้จะใช้มาตรฐานสมรรถนะ ขอบเขตงาน เนื้อหา
เฉพาะงานระบบนิวเมติกเพื่อใช้ในการพัฒนาโมดูล
โดยจากการศึกษามาตรฐานสมรรถนะ
Level 2 NVQ Engineering Maintenance [5] มีหน่วย
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานนิวเมติกจํานวน 3 หน่วย
สมรรถนะคือ หน่วยที่ 16 หาตําแหน่งที่ชํารุดในอุปกรณ์
และวงจรกําลังของไหล (Carrying Out Fault Location
on Fluid Power Equipment and Circuits) หน่วยที่
17 กําหนดกิจกรรมในการบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับกําลังของไหล (Carrying Out Maintenance
Activities on Fluid Power Equipment) และหน่วยที่
18 ดําเนินงานบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาบนอุปกรณ์
จ่ายของเหลว (Carrying Out Scheduled Maintenance
Tasks on Fluid Power Equipment) โดยบางส่วน
หน่วยสมรรถนะดังกล่าวมีขอบเขตงานใกล้เคียงกับระดับ
ความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกเมื่อสําเร็จการฝึก จึงนํา
ขอบเขตและรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ไ ว้ บ างส่ ว นในหน่ ว ย
สมรรถนะมาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเนื้อหาส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาโมดูลฝึกอบรม
2) กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ตามขอบเขตงาน เนื้อหาที่จําเป็นในการทํางาน
3) พั ฒ นาโมดู ล การฝึ ก ตามแนวคิ ด
การฝึกอาชีพที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี การพัฒนา
ช่ า งฝี มื อ อั ต ราส่ ว นของภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ อ ยู่ ที่
ประมาณ 1:4 [6] ความแตกต่างของพื้นฐานผู้เข้ารับการ
ฝึกและความสามารถในการเรียนรู้ เนื้อหาที่สอนเฉพาะที่
จําเป็นและต้องให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ลดความซับซ้อนของ
เนื้อหาโดยออกแบบสื่อประกอบให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมถึง
ผู้เข้ารับการฝึกต้องได้รับฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึง และต้องมี
ครู ฝึ ก ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด รวมถึ ง มี แ บบจํ า ลองของ
เครื่องจักรที่ทํางานด้วยระบบนิวเมติก การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จําลองวงจร (Simulation) ในการออกแบบ
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วงจรนิวเมติกตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ทําให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกเข้าใจการทํางานได้ง่ายขึ้น โดยในโมดูลการฝึกแบ่ง
ออกเป็ น เอกสารเนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรม สื่ อ
ประกอบการฝึกอบรม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการฝึก ซึ่งทั้งหมดได้พัฒนาขึ้นโดยยึดตาม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
4) นํ า โมดู ล การฝึ ก ที่ พั ฒ นาขึ้ น ไป
ประเมิ นความเหมาะสมโดยผู้ เชี่ ยวชาญจํ านวน 5 คน
จากนั้น ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
5.2.2 กําหนดรูปแบบการฝึก
จากแนวคิดในการฝึกของโรงเรียนพระดาบส ซึ่ง
เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพนอกระบบ มีวัตถุประสงค์ของการ
จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้นําความรู้ ความสามารถ
ไปประกอบอาชีพ จะใช้วิธีการฝึกเป็นงาน ไม่เรียนเป็น
รายวิชา ในแต่ละงานจึงเป็นการบรูณาการความรู้ ความ
สามารถในหลายสาขาเข้าด้วยกันเพื่อที่จะทํางานนั้นให้
สําเร็จ เป็นการจัดการฝึกแบบ Block Course โดย
รูปแบบการฝึกสามารถเขียนเป็นภาพได้ดังนี้

รูปที่ 2 รูปแบบการฝึกของโรงเรียนช่างนอกระบบ
จากรูปที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนจะต้องฝึกในหลักสูตร
ที่ 1 เรียกว่าหลักสูตรเตรียมช่าง โดยผู้เข้ารับการฝึก
ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A จะฝึกในกลุ่ม
งานฝึกฝีมือ แบ่งเป็นงานฝึกฝีมือเบื้องต้นจํานวน 56 วัน
และจะแบ่ ง ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก ออกเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ยไม่ เ กิ น
กลุ่มละ 8 คน เพื่อฝึกงานตีเหล็กพื้นฐาน และงานวัด
ละเอียด งานละ 4 วัน หมุนเวียนจนทุกคนได้รับการฝึก
เหมือนกัน รวมเป็นเวลาในการฝึก 64 วัน ส่วนผู้เข้ารับ
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การฝึกในกลุ่ม B จะถูกแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มจํานวน
ใกล้ เคี ยงกั นเพื่ อกระจายฝึ กตามกลุ่ มงานพื้ นฐานช่ าง
งานละ 8 วันหมุนเวียนจนคบทุกงาน ซึ่งในที่นี้รวมถึงงาน
นิวเมติกพื้นฐาน รวมระยะเวลาการฝึก 64 วัน เมื่อครบ
แล้วผู้เข้ารับการฝึกกลุ่ม A ก็จะมาฝึกงานพื้นฐานช่าง
และผู้เข้ารับการฝึกกลุ่ม B ก็จะไปฝึกงานฝึกฝีมืออีก
กลุ่มละ 64 วัน ดังนั้นผู้เข้ารับการฝึกทุกจะผ่านการฝึก
ในหลักสูตรเตรียมช่างรวมเป็นระยะเวลา 128 วัน ฝึกโดย
ระยะเวลา 1 วันฝึกเท่ากับ 7 ชั่วโมงทํางาน
5.2.3 ดําเนินการฝึก
1) แนะนํากระบวนการ ขั้นตอนในการ
ฝึก รวมถึงวิธีการและเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลแก่
ผู้เข้ารับการฝึก เพื่อให้ผู้มีความเข้าใจในกระบวนการ
2) ดําเนินการฝึกโดยใช้โมดูลการฝึกที่
พัฒนาขึ้น ตามกระบวนการที่ได้กําหนดไว้ โดยแบ่งผู้เข้า
รับการฝึกออกเป็นกลุ่มไม่เกิน 8 คน ระยะเวลาในการฝึก
กลุ่มละ 8 วัน เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล และ
ความทั่วถึงในการฝึกของผู้เข้ารับการฝึก
3) ประเมินผลการฝึก แบ่งเป็นการวัด
ด้ า นความรู้ เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นในแต่ ล ะเรื่ อ งจะใช้
แบบฝึกหัดในการวัด ส่วนในการวัดทักษะจะใช้ใบงาน ซึ่ง
ผู้เข้ารับการฝึกต้องปฏิบัติการประลองกับอุปกรณ์การฝึก
(Hard Ware) ตามคําสั่งในใบงาน จากนั้นบันทึกผลการ
ประลองที่ได้
5.2.4 ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ
การฝึกในสถานประกอบการ
1) ออกแบบกระบวนการติดตามและ
สํารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ
2) จัดทํ าเครื่ องมือในการประเมิ นผล
การฝึกในสถานประกอบการ และสํารวจความคิดเห็น
ของสถานประกอบการที่ มี ต่ อผู้ เข้ ารั บการฝึ ก และให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่านตรวจสอบ
3) ดําเนินการติดตาม ประเมินผลและ
สํารวจความคิดเห็น
4) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
5.2.5 กําหนดคุณสมบัติของครูฝึก จากแนวคิด
ของการจัดการฝึกของโรงเรียนช่างนอกระบบ ที่มุ่งเน้น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกนําความรู้ความสามารถไปประกอบ
อาชีพหรือเพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพ ผู้เข้ารับ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

การฝึ ก จบไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บคุ ณ วุ ฒิ เป็ น การฝึ ก ใน
ระยะเวลาอันสั้น ความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านงาน
เทคนิ ค และด้ านวิ ธี การและกระบวนสอน จึ งมี ความ
ความสําคัญ จึงได้กําหนดคุณสมบัติของครูฝึกดังนี้
1) มีประสบการณ์ในทํางานงานอาชีพ
ด้านเทคนิคที่สอนไม่น้อยกว่า 5 ปี
2) มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนงานใน
สถานประกอบการ หรือเป็นผู้ครูฝึกด้านงานอาชีพทาง
เทคนิคที่สอนไม่น้อยกว่า 3 ปี
5.2.6 กําหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับ
การฝึก จากแนวคิดของโรงเรียนช่างนอกระบบ จึงได้
กําหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการฝึกไว้ดังนี้
1) อายุระหว่าง 18-35 ปี
2) อ่านและเขียนภาษาไทยได้
3) คํานวณคณิตศาสตร์พื้นฐานได้
4) มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.3.1 โมดูลการฝึก
5.3.2 ประเมินความเหมาะสมของโมดูลการฝึก
5.3.3 แบบประเมิ น ผลการฝึ ก งานในสถาน
ประกอบการ
5.4 การเก็บรวมรวมข้อมูล
5.4.1 ผลการประเมินโมดูลการฝึกจาก
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมของโมดูลการฝึก
5.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึก ของผู้เข้ารับการ
ฝึกจํานวน 85 คน โดยใช้แบบฝึกหัด และใบงาน ในโมดูล
การฝึก
5.4.3 ผลการฝึกงานในสถานประกอบการของ
ผู้ เข้ ารั บการฝึ กจํ านวน 4 คน โดยใช้ แบบประเมิ นผล
การฝึกงานในสถานประกอบการ
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
5.5.1 ร้อยละ
5.5.2 ค่าเฉลี่ย (ܺത)
5.5.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6. ผลการวิจยั
6.1 ผลการพัฒนาโมดูลการฝึกเรื่องระบบนิวเมติก
พื้นฐาน สําหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ
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6.1.1 ผลการพัฒนาโมดูลการฝึก แบ่งได้ดังนี้
1) เนื้อหา เป็นใบสรุปเนื้อหาที่จําเป็น
เพียงพอที่จะใช้ตอบคําถามหรือปฏิบัติการประลอง มี
ภาพประกอบพร้อมคําอธิบาย รวมจํานวน 9 เรื่อง
2) แบบฝึกหัด สําหรับวัดความรู้ จํานวน
4 แบบฝึกหัด แบบปรนัย และอัตนัย
3) ใบงาน สําหรับวัดทักษะ จํานวน 14
ใบงาน มีลักษณะเป็นคําสั่ง มีภาพวงจรระบบนิวเมติก
พร้อมทั้งบอกอุปกรณ์ที่จําเป็นที่ต้องใช้ ให้ผู้เข้ารับการฝึก
ต่อวงจรตามคําสั่ง เมื่อต่อเสร็จให้ทําการตรวจสอบและ
ทดลองการทํางาน พร้อมบันทึกผลการทดลอง และอธิบาย
การทํางานในวงจรนั้น ๆ ตอบคําถามที่อยู่ท้ายใบงาน
6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของโมดูล
การฝึก โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประเมินความ
เหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ตรงตามสมติฐาน
ที่กําหนดไว้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินโมดูลการฝึกจากผู้เชี่ยวชาญ
รายการ
ค่าเฉลี่ย
1. ด้านเนื้อหา
4.17
2. ด้านสื่อประกอบการฝึก 4.46
3. ด้านแบบฝึกหัด/ใบงาน 4.30
เฉลี่ยรวม
4.31

S.D.
0.370
0.517
0.674
0.520

แปลผล
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

6.1.3 ผลการดําเนินการฝึก
1) ผู้เข้ารับการฝึกเป็นศิษย์พระดาบส
รุ่น 42 สายช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนพระดาบส รวม
จํานวน 85 คน
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกเฉลี่ยรวมอยู่ที่
ร้อยละ 71.78 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามสมมุติฐานที่กําหนดไว้
แบ่ ง เป็ น ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นความรู้ ร้ อ ยละ 66.70 และ
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะร้อยละ 76.86
6.2 ผลการติดตามผลการฝึกงานของผู้เข้ารับการฝึก
ในสถานประกอบการ
6.2.1 ติดตามผลการฝึกงานของผู้เข้ารับการ
ฝึกในสถานประกอบการเฉพาะที่มีงานด้านการซ่อมบํารุง
ระบบนิวเมติกโดยมีจํานวนทั้งสิ้น 4 คน โดยใช้แบบ
ประเมินผลการฝึกงานที่ประเมินโดยสถานประกอบการ
6.2.2 ผลการประเมินผลการฝึกงานในสถาน
ประกอบการคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86.21 ซึ่งผ่าน
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เกณฑ์ตามสมมุติฐานที่กําหนดไว้ โดยสามารถแบ่งผลการ
ประเมินเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลคะแนนจากการประเมินผู้เข้ารับการฝึกงาน
จากสถานประกอบการ
รายการ
1. ด้านลักษณะส่วนบุคคล
2. ด้านความรู้ความสามารถ
3. ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4. ด้านผลสําเร็จของงาน
คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ
90.00
82.75
87.75
84.37
86.21

6.2.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
สถานประกอบการที่มีต่อผู้เข้ารับการฝึก สามารถแยก
เป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) ด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
การฝึกงาน สถานประกอบการมีความคิดเห็นว่า ผู้เข้ารับ
การฝึกมีบุคลิกที่ดี ขยัน มีความตรงต่อเวลา สู้งาน ใส่ใจ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้งานใหม่ได้ดี
2) ด้ า นการทํ า ประโยชน์ กั บ สถาน
ประกอบการ มีความคิดเห็นว่างานที่ผู้เข้ารับการฝึกทั้ง
4 คนปฏิบัติ มีประโยชน์กับสถานประกอบการ สามารถ
แบ่งเบาภาระหรือช่วยเหลืองานของสถานประกอบการได้ดี
3) ด้านการรับเข้าทํางาน
สถานประกอบการมีความคิดเห็นว่า ต้องการรับผู้เข้ารับ
การฝึกทัง้ 4 คน เข้าทํางานต่อกับสถานประกอบการ เมือ่
สําเร็จการฝึกตามหลักสูตร
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
7.1 ผลการพัฒนาโมดูลการฝึก เรื่องงานนิวเมติ ก
พื้นฐาน สําหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ อภิปรายผลตาม
ขั้นตอนการดําเนินการได้ดังนี้
7.1.1 การกําหนดของเขต และรายละเอียด
ของเนื้อหาทีใ่ ช้ในการพัฒนาโมดูลการฝึก ใช้วิธีการศึกษา
จากเอกสารหลายแหล่ ง โดยในจํ านวนนั้ น ได้ มาจาก
มาตรฐานสมรรถนะ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิรัติ
และคณะ พบว่า [4] กระบวนการฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม
ด้านของกระบวนการฝึกอาชีพ จะมีองค์ประกอบย่อย
หนึ่งคือ การกําหนดมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นข้อกําหนดใน
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในอาชีพ และนําไปสู่การ
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พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยในการ
พัฒนาโมดูลการฝึกในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้นําสาระ ข้อกําหนด
และกระบวนการมาเป็นบางส่วนเท่านั้น จึงอาจไม่สามารถ
กล่าวว่าโมดูลการฝึก เรื่องระบบนิวเมติกพื้นฐานที่พัฒนา
ขึ้นนี้เป็นโมดูลการฝึกแบบฐานสมรรถนะได้
7.1.2 กําหนดวัตถุประสงค์เชิ งพฤติกรรมใน
มาตรฐานสมรรถนะ ได้กําหนดเกณฑ์การปฏิบัติไว้ เกณฑ์
ดังกล่าวสามารถนํามาเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมได้
เพราะเกณฑ์ดังกล่าวบ่งบอกถึงสมรรถนะที่จําเป็นในการ
ปฏิ บั ติ งาน แต่ บางครั้ งเกณฑ์ ดั งกล่ าวก็ กํ าหนดมาใน
ลักษณะที่กว้างเกินไป ทําให้มีปัญหาในเรื่องของการวัด
และการประเมินผลในขั้นตอนของการฝึก จึงจําเป็นต้อง
มีการวิเคราะห์แยกเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหลาย ๆ
ข้อ เพื่อความสะดวกในการออกแบบเนื้อหา และการวัด
และประเมินผล
7.1.3 พัฒนาโมดูลการฝึก ตามแนวคิดของการ
ฝึกอาชีพที่เน้นการปฏิบัติ มากกว่าทฤษฎี คํานึงถึงความ
แตกต่างของพื้นฐานผู้เข้ารับการฝึกและความสามารถใน
การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึก รวมถึงผู้เข้ารับการฝึกต้อง
ได้รับฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึง มีครูฝึกดูแลอย่างใกล้ชิด ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จําลองวงจร (Simulation) ช่วยใน
การออกแบบวงจรนิวเมติกตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ผู้รับการฝึกเรียนรู้
และเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ง่ายขึ้น ดังนั้นในการออกแบบ
โมดูลการฝึก หรือชุดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ จะต้องคํานึง
ถึงองค์ประกอบ หรือปัจจัยเสริมอื่น ๆ เพิ่มเติม จากบริบท
เป้าหมายของการฝึก เนื้อหาสาระ รวมถึงเครื่องมือและ
สื่อประกอบต่าง ๆ เป็นสําคัญ
7.1.4 ผลการดํ าเนินการฝึ ก ผู้เข้ารับการฝึ ก
เป็นศิษย์พระดาบส รุ่น 42 สายช่างอุตสาหกรรม
โรงเรี ยนพระดาบส รวมจํ านวน 85 คน มี ผลสั มฤทธิ์
ทางการฝึกเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 71.78 โดยเป็นผลสัมฤทธิ์
ด้ า นความรู้ ร้ อ ยละ 66.70 และผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นความ
ทักษะร้อยละ 76.86 สาเหตุที่ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี แต่ไม่ถึงระดับดีมาก ทั้งที่กระบวนการใน
การพัฒนาโมดูลการฝึก และกระบวนการฝึกถูกพัฒนามา
เป็ นอย่ างดี และหากพิ จารณาเฉพาะผลสั มฤทธิ์ ด้ า น
ความรู้ที่ได้คะแนนร้อยละ 66.70 อาจเป็นเพราะ ความ
แตกต่างของผู้เข้ารับการฝึก และระดับความสามารถของ
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ผู้เข้ารับการฝึก ที่มีการกําหนดคุณสมบัติไว้อย่างกว้าง ๆ
กําหนดความรู้พื้นฐานไว้เพียงอ่าน-เขียนภาษาไทย และ
คํานวณคณิตศาสตร์ระดับพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งจะสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึก
เมื่อจบการฝึกแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่ได้มุ่งเน้น
ที่จะศึกษาต่อ อีกทั้งเนื้อหาของงานนิวเมติก แม้จะเป็น
เพี ยงระดั บพื้นฐาน แต่ ก็มี หลักการทํางานที่ ต้องอาศั ย
ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อน
อยู่บ้าง ทําให้ผู้เข้ารับการฝึกบางคนทําคะแนนได้ไม่สูง
มากนัก แต่ในเรื่องของงานปฏิบัติผู้เข้ารับการฝึกสามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิ์
ด้านความทักษะที่ได้สูงกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้
7.2 ผลการประเมินผลการฝึกงานในสถานประกอบการ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 86.21 และหากแยกเป็นประเด็น
ในการพิจารณาเรียงตามลําดับจะพบว่า ด้านลักษณะ
ส่วนบุคคลมีระดับคะแนนสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
90.00 รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 87.75 และประเด็ นด้ านความรู้
ความสามารถมีระดับคะแนนต่ําสุด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
82.75 ซึ่งในเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ
จักราวุศ และคณะ พบว่า [3] สถานประกอบการมีความ
ต้องการน้อยที่สุดคือด้านการคิดคํานวณและประยุกต์ใช้
ตัวเลข (ܺത = 3.76) ซึ่งอยู่ในประเด็นด้านความรู้ความ
สามารถ รวมถึ ง ข้ อ เสนอแนะเพิ่ มเติ มที่ ไ ด้ จากสถาน
ประกอบการ แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกมีคุณลักษณะ
และความสามารถเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
ที่เป็นเช่นนี้อาจมาจากกระบวนการของการฝึกทั้งในส่วน
ของงานนิวเมติกพื้นฐาน และงานที่ฝึกอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะ
ของการบูรณาการความรู้ ความสามารถ ในหลาย ๆ เรื่อง
เข้าด้วยกัน อีกทั้งเป็นการฝึกอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับมี
โมดูลการฝึกที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ทําให้ผู้เข้ารับ
การฝึกได้ฝึกอย่างเต็มที่และได้รับการฝึกต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ผู้เข้ารับการฝึกให้ความสนใจในเรื่องที่ฝึกได้ง่าย ทําให้
มีคุณลักษณะและความสามารถเป็นที่ต้องการของสถาน
ประกอบการ
8. ข้อเสนอแนะการวิจยั
8.1 การออกแบบกระบวนการฝึกอาชีพต้องสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานของอาชีพ และพื้นฐานของผู้เข้ารับ
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การฝึก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น ดังนั้นควรนํามาประยุกต์ใช้
ตามความเหมาะสมและจํ าเป็ น เช่ น การใช้โปรแกรม
จําลองการทํางาน ก็ใช้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติกับของจริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ ส่วนจําลอง
การทํางานจะเป็นตัวช่วยในการอธิบายหลักการทํางาน
ภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น
8.2 กระบวนการฝึ กอาชี พต้ องให้ ความสํ าคั ญต่ อ
การฝึ กปฏิ บั ติ อย่ างจริ งจั ง เพื่ อให้ ผู้ เข้ ารั บการฝึ กเกิ ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานแท้จริง การปฏิบัติงาน
โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงวัสดุฝึกอื่น ๆ ก็เพื่อให้
ผู้เข้ารับการฝึกได้เห็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน ทําให้เกิดทักษะและเป็นการสร้างเจตคติในการ
ทํางานจริง ในการฝึกอาชีพให้เกิดผลสัมฤทธิ์จึงต้องลงทุน
กับเครื่องมือ วัสดุ และทรัพยากรทางการศึกษาต่าง ๆ
เป็นจํานวนมาก
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