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บทคัดยอ 

 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟา

ภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสรางแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 2) เพื่อสำรวจความพึงพอใจแอปพลิเคชันใหคะแนน    

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 กลุมตัวอยาง ไดแก ผู ทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน  สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร  ระดับ 1  จำนวน  20 คน  ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน 

รวมทั้งสิ้น 26 คน  โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที ่ใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟา

ภายในอาคาร ระดับ 1 สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของกลุ มตัวอยาง มีความพึงพอใจตอแอปพลิเคชันใหคะแนน        

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 โดยรวมอยูใน ระดับมาก (คาเฉลี่ย 

4.45, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) ดานความเหมาะสมของเนื้อหา โดยรวมอยูใน ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 

4.54, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54) 

 

คำสำคัญ:  แอปพลิเคชัน, มาตรฐานฝมือแรงงาน, ชางไฟฟาภายในอาคาร 
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Abstract 

 

 The Research on the development of an application for skill standard testing in the 

building electrician branch level 1 of the Skill Standards Testing Center, Phetchaburi Rajabhat  

University. This study aimed at 1) Synthesizes a Google Application model to support Skill 

Standards Test Scoring. Indoor electrician branch level 1  2) investigating the experts’ opinion 

on the appropriateness of the usage of Google application in higher education context. Nine 

experts were the subjects of the study. Questionnaire was used to elicit their opinion To 

support the scoring of the labor skill standard in the building electrician branch level 1. The 

sample  group of 20 skilled labor tester in building electrician branch level 1 and  consisted 

of 6 experts, the tools used in the research.  The research instruments were questionnaires of 

expert opinions on the suitability of the application model. A Google application to support 

the scoring of skill standard testers, the statistics used are mean and standard deviation.   

 

The results of the research showed that 1) to create a basic test scoring application for 

Electrical Technician, Level 1, 2) to survey the damage, the application scoring the Skill 

Standards of Building Electrician Branches Level. 1 Result of expert satisfaction There is an 

opinion on the suitability of the Google Application application model to support the labor 

skill standard test rating. Indoor electrician branch level 1 Overall, it was at a high level (mean 

4.45, standard deviation 0.62). Overall content suitability was the highest (mean 4.54, standard 

deviation 0.54) 

 

Keywords : Applications, Labor Standards, Indoor electrician 

 

 

 

 

ข 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟา

ภายในอาคาร ระดับ 1 มีความตั้งใจในการจัดทำเพื่อสรางแอปพลิเคชัน และสำรวจความพึงพอใจในการใช

แอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1  

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ใหการสนับสนุน

เงินทุนวิจัย ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจายอนุรักษ เกษวัฒนากุล และอาจารยเกรียงไกร จริยะปญญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย ดร.วิชิตา ตุงคัษฐาน และอาจารย ดร.วริยา เย็นเปง จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมูบานจอมบึง นายจักรเพชร จุลพรหม และนายสุวัฒน เจริญพิบูลย จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน              

และกลุมตัวอยางทุกทานเปนอยางสูง 

 

 

 

ชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์ 

2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค 



 
 

 

สารบัญ 

     หนา 

บทคัดยอ  ก 

Abstract  ข 

กิตติกรรมประกาศ  ค 

สารบัญ  ง 

บทท่ี 1  บทนำ  1 

     ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  1 

        วัตถุประสงคของการวิจัย  2 

       ประโยชนท่ีของผลการวิจัย  3 

       ขอบเขตของการวิจัย  3 

       นิยามศัพทเฉพาะ  3 

บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  5 

    การใชงานแอปพลิเคชัน Google Apps  5 

    ความหมายของกูเก้ิล คลาสรูม (Google Classroom)  8 

  ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

  สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1  10 

  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 11 

    คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ  สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส  

           และคอมพิวเตอร  สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร  20 

    วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปน 

     ผูผานการทดสอบ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา 

     อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1  21 

    งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  22 

บทท่ี 3  วิธีดำเนินการวิจัย  26  

    ประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย   26 

ง 



 
 

    ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา   26 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา   26 

 ข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน  27 

    การเก็บรวบรวมขอมูล   28 

    การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย  28 



 
 

                                                                              หนา 

  
บทท่ี 4  ผลการวิเคราะหขอมูล  30 

  การเขาสูระบบการใชงาน  30 

  การกรอกรายละเอียด  30 

    ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  32 

    ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูเชี่ยวชาญ  35 

    สรุป    36 

บทท่ี 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 37  

  สรุปผลการวิจัย         37 
 

  อภิปรายผลการวิจัย        38 
 

  ขอเสนอแนะในการวิจัย        39 

บรรณานุกรม          40 
 

 

ภาคผนวก          42 
      

 รายชื่อผูเชี่ยวชาญประเมินและตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง 

 การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

 สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1      43 

 แบบประเมินดานเนื้อหา การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนน 

 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1  44 

 แบบประเมินดานเทคนิคการผลิตสื่อ การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนน 

 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1  46 

 แบบสอบถามความพึงพอใจ การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนน 

 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1  48 

 ประวัติผูวิจัย         51 

  

 

    

 

 

 

จ 



 
 

 

 

 

บทท่ี 1 

 

บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 กระทรวงแรงงาน ประกาศ เรื ่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที ่อาจเปนอันตรายตอสาธารณะ ซึ ่งตอง

ดำเนินการโดยผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ โดยที่เปนการสมควรกำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเปน

อันตรายตอสาธารณะซึ่งตองดำเนินการโดยผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ เพื่อคุมครองปองกัน

ช ีว ิตและทร ัพย ส ินของประชาชนและประโยชน สาธารณะ อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา 6                      

และมาตรา 7 (2) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา ฝมือแรงงาน พ.ศ.2545 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน        

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี      

จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเปนอันตราย  

ตอสาธารณะซ่ึงตองดำเนินการโดยผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ”ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับเม่ือ

พนกำหนดสามรอยหกสิบหาวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป ขอ 3 กำหนดใหสาขาอาชีพ

ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เฉพาะสาขาชางไฟฟาภายในอาคาร เปนสาขาอาชีพที่อาจเปน

อันตรายตอสาธารณะ ซึ่งตองดำเนินการโดยผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 2558) ประกาศคณะกรรมการสงเสริม    

การพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผาน

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชาง

ไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และมาตรา 39 (3) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน     

พ.ศ. 2545 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพ



 
 

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2552 ขอ 2 กำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานแหงชาติ และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขา

อาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 ดังตอไปนี้ 

2.1 วิธ ีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 (1) การทดสอบความรู ความเขาใจเปนการทดสอบความรู 

ความเขาใจ ที่จำเปนจะตองนาไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ลักษณะขอสอบเปน

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเปนรอยละ

20 ของคะแนนทั้งหมด โดยผูเขารับการทดสอบตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 60 ของคะแนน ภาคความรู 

จึงมีสิทธิ์เขารับ การทดสอบภาคความสามารถ (2) การทดสอบความสามารถ เปนการทดสอบความสามารถ 

ซึ ่งเกิดจากการสะสมประสบการณจนเกิดความชำนาญเพียงพอที ่จะปฏิบัต ิงานไดอย างมีค ุณภาพ               

ตามขอกำหนด ถูกขั้นตอนและเสร็จตามเวลาที่กำหนด ลักษณะแบบทดสอบเปนการทดสอบโดยใหผูเขารับ

การทดสอบปฏ ิบ ัต ิงานตามร ูปแบบ กฎเกณฑในว ิธ ีการทดสอบมาตรฐานฝ ม ือแรงงานแห  งชาติ                              

สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 คะแนนเต็ม 400 

คะแนน คิดเปนรอยละแปดสิบของคะแนนทั้งหมด โดยแบงออกเปน 2 แบบทดสอบ ดังนี้ แบบทดสอบที่ 1 

การเดินสายไฟฟา การติดตั้งอุปกรณ การเก็บกวาดทุกสิ่งใหเรียบรอยในบริเวณทดสอบของตน การตรวจสอบ

วงจรและแกไข ใชเวลาในการทดสอบ 4 ชั่วโมง แบบทดสอบท่ี 2 การตอตัวนา ใชเวลาในการทดสอบ 15 นาที 

(3) รายละเอียดวิธีการทดสอบใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

2.2 การออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาอาชีพชางไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 จะออกใหแก ผูผานการทดสอบ โดยมี

เกณฑ ดังนี้ ผูเขารับการทดสอบตองทดสอบทั้งภาคความรู ความเขาใจ และภาคความสามารถโดยตองได

คะแนนไมต่ำกวารอยละ 70 ของคะแนนท้ังหมด จึงถือวาผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขา

อาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 (ราชกิจจานุเบกษา, 

2562)  ในการทดสอบความสามารถ ซึ่งมีการใหคะแนนอยางละเอียดโดยมีคะแนนเต็มถึง 400 คะแนน คิด

เปนรอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด และมีหัวขอในการใหคะแนนถึง 29 หัวขอใหญ 81 หัวขอยอย ในแตละ

หัวขอยอยยังมีการแบงการใหคะแนนตามผลการทดสอบที่ไดอีกดวย อีกทั้งใบใหคะแนนยังเปนการใหคะแนน

ลงบนแบบการใหคะแนนซึ่งเปนกระดาษ เกิดความลาชาในการใหคะแนน ความลาชาในการรวมผลคะแนน 

ความผิดพลาดของการใหคะแนนจากผูทดสอบท่ีอาจจำหลักเกณฑการใหคะแนนผิดพลาด ซ่ึงสงผลเสียถึงผูเขา

รับการทดสอบโปรแกรมประยุกต (Application Program) หรือ ซอฟตแวรแอปพลิเคชัน (Application 

Software) บางครั้งยอวา แอปพลิเคชัน หรือ แอป คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกออกแบบใหรับรองการ

ทำงานหรือกิจกรรมหลายดานเพื่อประโยชนของผูใช (ที่มา : https://th.wikipedia.org/wikiโปรแกรมประยุกต เขาถึง

เม่ือ 30 มิถุนายน 2562)  

การใชเทคโนโลยีเพื่อลดขอจำกัดดังกลาวจึงมีความสำคัญอยางยิ่งโดยนำเทคโนโลยี Google Apps 

for Education มาประยุกตใชเปนเครื่องมือที่นำมาใชในการจัดการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชาง
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ไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 สามารถสรางความปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูทดสอบ รวมถึงระบบการสง

และจัดเก็บผลงานตางๆ ผูวิจัยไดศึกษา Google Classroom เพ่ือนำมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

อันจะสงผลใหการเร ียนรู ของผูทดสอบเปนไปอยางมีประสิทธ ิภาพสูงส ุดและเกิดการเปลี ่ยนแปลง                         

ในดานการจัดการเรียนรู 

ผูวิจัยจึงเห็นควรศึกษา เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันการใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 เพื่อประโยชนแกการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟา

ภายในอาคาร ระดับ 1 ของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือสรางแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับ 1 

2. เพ่ือสำรวจความพึงพอใจแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟา

ภายในอาคาร ระดับ 1 

1.3 ประโยชนของผลการวิจัย 

 1. สามารถนำระบบไปประยุกตใชงานทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร

ระดับ 1 

2. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการใหคะแนนการทดสอบฯศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
3. เปนฐานขอมูลบนแอปพลิเคชัน สำหรับการใชงานในศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตทางดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร  

ระดับ 1 จำนวน 20 คน โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 2. ขอบเขตทางดานตัวแปร   

ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพสวนบุคคล  

ตัวแปรตาม ไดแก การใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับ 1 

3. สถานที่ที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัย                  

ราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 

4. ระยะเวลาในการทำวิจัย 10 เดือน ตั้งแต มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563 

3 



 
 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

Google Form หมายถึง แบบสอบถามออนไลน หรือใชสำหรับรวบรวมขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยท่ี

ไมตองเสียคาใชจาย ในการใชงาน Google Form ผูใชสามารถนำไปปรับประยุกตใชงานไดหลายรูปแบบ    

เชน การทำแบบฟอรมสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอรมสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอรม

ลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เปนตน 

 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน หมายถึง หนวยงานภายใตสังกัดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

โดยมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยใหมีทักษะไดมาตรฐานสากล “Workforce with 

World-class Competency" โดยมีอำนาจหนาท่ี 

สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟากําลัง 

แรงดันไฟฟากระแสสลับไมเกิน 1,000 โวลต สำหรับระบบไฟฟา 1 เฟส หรือ 3 เฟส หรือใชกับไฟฟา

กระแสตรงไมเกิน 1,500 โวลต และอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร การแกไขปญหาขอขัดของ และการตรวจสอบ

ระบบไฟฟา โดยสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซอมบํารุง การใชเครื่องมือ การใชอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร     

และหลักการใชท่ัวไปของเครื่องใชไฟฟาสำหรับใชในท่ีอยูอาศัยไดตามความสามารถในระดับชั้นท่ีกำหนดไว  

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร แบงออกเปน 3 ระดับ 

ระดับ 1 หมายถึง ชางซ่ึงประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับ 2 หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาภายในอาคารและ

การแกไขปญหาขอขัดของ 

ระดับ 3 หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร   

และการตรวจสอบระบบไฟฟา 
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บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟา

ภายในอาคาร ระดับ 1” นี้ ผู วิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี ่ยวของ เพื่อเปนแนวทาง           

ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

2.1 การใชงานแอปพลิเคชัน Google Apps 

2.2 ความหมายของ Google Classroom 

2.3 ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายใน

อาคาร ระดับ 1 

2.4 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

2.5 คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ สาขาอาชีพชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขา

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 

2.6 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบ 

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายใน

อาคาร ระดับ 1 

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 การใชงานแอปพลิเคชัน Google Apps 

Google Apps for Education เปนชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานรวมกันผาน Google Apps เชน 

Drive, Documents, Form, Slide, Sheet และ Calendar เพื ่อการติดต อส ื ่อสารกันเหมาะสำหรับครู 

อาจารย นักศึกษา เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดเดน ดังนี้ 

 - มีพื้นที่เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกสมากถึง 25 GB สามารถเก็บจดหมาย อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดไว

โดยไมตองสำรองขอมูล 

 - เพิ่มความสามารถใหม ๆ ที่ชวยจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกสไดอยางสะดวก เชน ปายกำกับ,     

บทสนทนา (Conversation), การคนหาขอมูล (Search operation)  

- สามารถใชงานไดหลากหลายอุปกรณ เชน โนตบุค โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ตแบบทุกท่ีทุกเวลา  

- ใชงานไดท้ังเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer), MAC และ Linux – กรณีท่ีเกิด

ความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานอยู ขอมูลท้ังหมดจะยังคงอยู อยางปลอดภัย และสามารถเรียกใช

งานจากเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ ไดทันที 



 
 

- จัดตารางนัดหมายขององคกร (หรือกลุม) ไดดวย Google Calendar ที่ทุกคนในองคกร (หรือกลุม) 

ใชงานรวมกัน 

 - ใชงาน Document และ Spreadsheet รวมกัน โดยที่ทุกคนในกลุมสามารถเขาใชงาน และแกไข

ไดพรอมกัน  

- ใชงานไดทั ้ง Text, Voice หรือ Video จากหนา E-mail Google Apps for Education มีสวน     

สำคัญในการเปล ี ่ยนแปลงโฉมหนาขององคกรในดานนว ัตกรรมการศึกษา และการติดต อส ื ่อสาร                  

ในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทำใหครู อาจารยสามารถติดตาม นักเรียน นักศึกษาไดอยางใกลชิดมากยิ ่งข้ึน 

นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูตามหลักสูตร ชวยลดคาใชจายของสถาบันการศึกษาดวยความเปนระบบคลาวด 

 

2.1.1 ปฏิบัติการใชงาน Google Drive 

Google Drive เป นการให บร ิการพื ้นที ่สำหรับการสรางและจัดการเอกสารที ่ทำให            

เราสามารถนำไฟล ตาง ๆ ไปฝากไวกับ Google ผานพื้นที่เก็บขอมูลระบบคลาวดและการสำรองขอมูลไฟล         

ที่มีความปลอดภัย ทำใหผูใชสามารถแบงปนไฟลและแกไขไฟลรวมกันไดจากทุกที่ที่มีสัญญาณอินเตอรเน็ต 

และยังสามารถใชไดกับ อุปกรณหลายประเภท ซึ่งสามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของครู อาจารย 

เชน การจัดทำ Portfolio ของนักเรียน นักศึกษา การจัดเก็บไฟลขอมูลผลการเรียน การแบงปนไฟล และ

เผยแพรเอกสาร ประกอบการสอนหรอืแผนการสอน  

สำหรับพ้ืนท่ีท่ี Google ใหใชบรกิารฟรีสำหรับผูใชท่ัวไปนั้นเทากับ 15 GB สวนผูใชงานท่ีเปน 

Google Apps for Education เทากับ 10 GB และหากตองการพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนก็สามารถขอซ้ือพ้ืนท่ีสำหรับ

จัดเก็บขอมูลได ซ่ึงราคาข้ึนอยูกับขนาดของพ้ืนท่ี  

2.1.1.1 การเขาใชงาน Google Drive การติดตั้ง Google Drive เริ ่มจากการเขา

เว็บไซตของ Google ที่ลิงก คือ http://drive.google.com โดยลอกอินดวยยูสเซอรเนมและรหัสผานที่ได

สมัครไวกับ Gmail 
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ภาพท่ี 1.1 Login ดวย E-mail และรหัสผาน 

 

2.1.1.2 เม่ือลอกอินแลวจะเขาสูหนาการใชงาน ใหคลิกเมาสท่ีปุม “แอป Google” 

แลวเลือก ไอคอน “Drive” ดังภาพท่ี 1.2 

 

 
 

ภาพท่ี 1.2 เลือก “ไอคอน Drive” แลว จะเขาสูหนาแรกของเว็บไซต Google Drive 

 

 
 

ภาพท่ี 1.3 หนาหลักของเว็บไซต Google Drive 
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2.2 ความหมายของกูเกิล้ คลาสรูม (Google Classroom) 

 การเรียนจัดการเรียนการสอนในปจจุบันนั้น สื่อการเรียนรูแบบออนไลนถือวาเปนสื่อการเรียนรู         

ที่ตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนไดดี สรางแรงจูงใจและความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะ 

Google Classroom ถือว าไดร ับความนิยมเปนลำดับตน ๆ ของระบบจัดการชั ้นเร ียนแบบออนไลน                         

มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของ Google Classroom ไวดังนี้ อนุมาศ แสงสวาง และเฉลิมชัย

วิโรจนวรรณ (2558 : 2) ไดใหความหมายวา Google Classroom หมายถึงโปรแกรมหนึ่งใน Google Apps 

for Education ซึ่งเปนชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ใหบริการฟรีไดรับการออกแบบมาเพื่อชวย

ใหครูสรางและเก็บงานไดโดยไมตองสิ้นเปลืองกระดาษมีคุณลักษณะที่ชวยประหยัดเวลา เชน สามารถทำ

สำเนาของ Google เอกสารสำหรับนักเรียนแตละคนไดโดยระบบจะสรางโฟลเดอรสำหรับแตละงาน และ

นักเรียนแตละคน เพื่อชวยจัดระเบียบใหทุกคนซึ่งนักเรียนสามารถติดตามไดวามีอะไรครบกำหนดบางในหนา

งานผูสอนสามารถดูไดวาใครทำงาน เสร็จหรือไมเสร็จไดอยางรวดเร็วตลอดจนสามารถใหความคิดเห็นโดยตรง 

และใหคะแนนไดแบบทันทีในชั้นเรียน Google Classroom (เอกวิทย สิทธิวะ และวรชนันท ชูทอง 2558)             

ใหความหมายวา Google Classroom จะรวมเอาบริการของ Google ที่มีอยูอยาง Drive, Docs และ Gmail 

เขามารวมไวดวยกันและนำเสนอออกมาเปนระบบเดียวแบบครบวงจร เพ่ือเปนเครื่องมือใหผูสอนไดสามารถใช

ประโยชนในการสั่งงานและเก็บรวบรวมผลงานตาง ๆ ของลูกศิษยอีกทั้งยังจะชวยใหนักเรียนสามารถสงงาน  

ไดทันทีผานทางออนไลนในขณะที่ครูผูสอนเองก็สามารถตรวจการบานพรอมใหขอเสนอแนะ แบบเรียลไทม   

ไดอีกดวยโดยครูผูสอนสามารถสรางหนาหองเรียนขึ้นมาและเพิ่มนักเรียนของตนเขาไปไดเองหรือ จะแชรโคด

ใหกับกลุมนักเรียนเพื่อใหพวกเขาทำการเพิ่มตัวเองเขามาก็ได (กิตติศักดิ์ สิงหสูงเนิน และ ณมน จีรังสุวรรณ                    

2558) ไดใหความหมายวา Google Classroom เปนชุดโปรแกรมที ่ทาง Google ไดทำการพัฒนาเพ่ือ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั ้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยการยึดหลักบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

การทำงานรวมกันระหวางอาจารยผู สอนกับนักเรียน เปนรูปแบบการเรียนการสอนผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยที่ผูสอนสามารถดำเนินการสั่งงานหรือการบานผานระบบ Google Classroom 

และระบบจะทำการสงการบานไปยังผูเรียนผานอีเมล ซ่ึงจะเปนการประหยัดทรัพยากรกระดาษเปนอยางมาก

และผูเรียนก็จะทำการเขาสูระบบเพื่อทำการบานและสงการบานกลับไปยังอาจารยผูสอนไดทันที ซึ่งอาจารย

ผูสอนจะสามารถติดตามการทำการบานโดยการตรวจดูสถานะของผูเรียนไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ Google 

Classroom ยังไดผนวกความสามารถในการติดตอสนทนาออนไลน ทำใหผู เรียนสามารถซักถามขอสงสัย      

ในงานหรือการบานที่ไดรับมอบหมายไดทันที (ลาภวัตวงศ ประชา 2561) ไดกลาววา สำหรับมุมมองทาง

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คอมพิวเตอรจะเปนเครื ่องมือหลักสำคัญสำหรับผู สอนเพื ่อเขาถึงทรัพยากร        

การเรียนการเตรียมแผนการสอนใหการบานและติดตอสื่อสารกับผูปกครองผูสอนจึงตองมีความตื่นตัวและ

เตรียมพรอม ในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลก  

ในศตวรรษท่ี 21 แอปพลิเคชัน “Google Classroom” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Google Apps for Education 

เปนชุดเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกดานการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ใหบริการฟรีไดรับการ
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ออกแบบมาเพื ่อชวยใหผู สอนสรางและเก็บงานไดโดยไมตองสิ ้นเปลืองกระดาษมีคุณลักษณะที ่ช วย

ประหยัดเวลา เชน สามารถทำสำเนาของ Google เอกสารสำหรับนักเรียนแตละคนไดโดยระบบ จะสราง

โฟลเดอรสำหรับแตละงาน และนักเรียนแตละคนเพ่ือชวยจัดระเบียบใหทุกคนซ่ึงนักเรียนสามารถติดตามไดวา

มีอะไรครบกำหนดบาง ในหนางานผูสอนสามารถดูไดวาใครทำงานเสร็จหรือไมเสร็จไดอยางรวดเร็วตลอดจน

สามารถใหความคิดเห็นโดยตรง และใหคะแนนไดแบบทันทีในชั้นเรียน Google Classroom จากการศึกษา

ความหมายของ Google Classroom ผู ว ิจ ัยสรุปไดว า Google Classroom คือ ระบบจัดการชั ้นเร ียน                  

แบบออนไลน เปนบริการหนึ่งบนระบบออนไลนของบริษัท Google ออกแบบมาเพื่อชวยใหครูสรางและเก็บ

งานไดโดยไมตองสิ้นเปลืองกระดาษและไมเสียคาใชจาย ครูผูสอนสามารถประยุกตกับการจัดการเรียนรูในชั้น

เรียนของตนเองได ทั้งการเช็คชื่อนักเรียน การสงงาน การบันทึกคะแนน การทดสอบออนไลน รวมทั้งการมี

ปฏิสัมพันธกับนักเรียนแบบออนไลน 

 

2.2.1 ประโยชนของการใชกูเกิ้ล คลาสรูม (Google Classroom) ระบบจัดการชั้นเรียน

แบบออนไลน ถูกพัฒนาอยางต อเน ื ่องเพื ่อสนับสน ุนให คร ูจ ัดการเร ียนการสอนแบบออนไลน  ได                 

อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูผูสอนจึงจำเปนที่จะตองศึกษาประโยชนของ Google Classroom ใหเขาใจ 

เพื่อการนำไปประยุกตใชในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีนักการศึกษาอธิบายประโยชนของGoogle 

Classroomไวดังนี้ (ลาภวัต วงศประชา 2561) ไดอธิบายประโยชนของ Google Classroom ไวเปนขอ ๆ 

ดังนี้  

1. ตั้งคางายโดยที่ผูสอนสามารถเพิ่มนักเรียนไดโดยตรงหรือแชรรหัสเพื่อใหนักเรียนเขา       

ชั้นเรียนได  

2. ประหยัดเวลาทำใหผู สอนสรางตรวจ และใหคะแนนงานไดรวดเร็วในทีเดียวกันทำให       

ไมสิ้นเปลืองกระดาษอีกดวย  

3. ชวยจัดระเบียบโดยที่นักเรียนสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองไดในหนางาน และเนื้อหา

สำหรับชั้นเรียนท้ังหมดจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอรภายใน Google Drive โดยอัตโนมัติ  

4. สื่อสารกันไดดียิ่งขึ้นคือ Classroom ทำใหผูสอนสามารถสงประกาศ และเริ่มการพูดคุย   

ในชั้นเรียนไดทันทีนักเรียนสามารถแชรแหลงขอมูลกันหรือตอบคำถามในสตรีมได   

5. ประหยัดและปลอดภ ัยคือทุกๆบร ิการของ Google Apps for Education จะไม  มี        

การแสดงโฆษณา และใหบริการฟรีสำหรับโรงเรียน  

6. ระบบรักษาความปลอดภัยและความเปนสวนตัวโดยจะทำการสำรองขอมูลในเซิรฟเวอร

ของ Google โดยอัตโนมัติและระบบรักษาความปลอดภัยในดานของความเสี่ยงในการบุกรุกและโจรกรรม

ขอมูลซ่ึงสถานศึกษาสามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ของขอมูลของตนเอง 

7. เชื่อมไดทุกท่ีทุกเวลาผานระบบคลาวดอัตโนมัติจากอุปกรณเทคโนโลยีทุกประเภท 

8. ผูเรียนและผูสอนหรือทีมงานสามารถทำงานรวมกันไดโดยสามารถทำงานพรอมกันไดนาที

ตอนาที (Real Time) ซ่ึงสามารถควบคุมการแบงปนกันได 
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9. ความสำเร็จของชิ้นงานสะดวกรวดเร็วโดยผูเรียนสามารถทำงานรวมกันในงานชิ้นเดียวกัน

ไดและกำหนดเวลาของการสงงานได 

10. ประหยัดคาใช จายในการปรับปรุงเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยไมจำเปนตองใช

งบประมาณในการจัดหาฮารดแวรและซอฟตแวรนอกจากนี้ยังเปนการลดตนทุนและประมาณผลกระทบ      

ตอสิ่งแวดลอมอีกดวยจากการศึกษาประโยชนของ Google Classroom สรุปไดวาระบบจัดการชั้นเรียน     

แบบออนไลนที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ Google Classroom เนื่องจากการติดตั้งระบบที่งาย ไมมี

คาใชจาย ประหยัดเวลาในการตรวจงาน และลดการใชกระดาษ รวมทั้งเพิ่มชองทางการสื่อสารระหวาง

ครูผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน พรอมทั้งใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเปน

ระบบจัดการชั้นเรียนแบบออนไลนท่ีครูไทยสามารถนำมาปรับมาใชในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.3 ความรู ทั่วไปเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชาง

ไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 

ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื ่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเปนอันตรายตอสาธารณะซึ่งตอง

ดำเนินการโดยผูไดรับหนังสือรับรอง ความรูความสามารถ โดยกำหนดให สาขาอาชีพชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 

และคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร เปนสาขาอาชีพที่อาจเปนอันตรายตอสาธารณะ ซ่ึงตอง

ดำเนินการโดยผูไดรับ หนังสือรับรองความรูความสามารถ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

พ.ศ.2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับดังกลาว กำหนดใหมีผลใชบังคับ เม่ือพนกำหนด 

365 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2559              

เปนตนไป 

2.3.1 สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟา 

และอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร การแกไขปญหาขอบกพรอง และการตรวจสอบระบบไฟฟาภายในอาคาร      

มีลักษณะงาน ดังตอไปนี้ 

1. งานใชอุปกรณปองกันกระแสเกินเชน อุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker) และ

ฟวส เปนตน 

2. งานเดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย 

3. งานเดินสายไฟฟาดวยทอรอยสายไฟฟา 

4. งานติดตั้งและตอวงจรไฟฟาสำหรับบริภัณฑไฟฟา 

5. งานตอตัวนำแบบตาง ๆ 

6. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟา 

2.3.2 เกณฑการประเมิน ผู เขารับการประเมินจะตองมีคะแนนการประเมิน ตั ้งแต 85 

คะแนนข้ึนไป โดยแบงเกณฑการประเมินดังนี้ 

1. ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 50 คะแนน 
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2. มีประสบการณการทำงาน / คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณการทำงาน / 

การอบรม สมัมนา 25 คะแนน 

3. คุณลักษณะสวนบุคคล 25 คะแนน 

  



 
 

2.4 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร 

ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื ่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร อาศัยอำนาจตามความ   

ในมาตรา 22 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และมาตรา 39 (3) 

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริม

การพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน โดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกประกาศไว ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ลงวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

  ขอ 2 ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายใน

อาคาร หมายถึง ชางซ่ึงประกอบอาชีพในการทำงาน สำหรับอุปกรณไฟฟา และระบบไฟฟาขนาดแรงดันไฟฟา

กระแสสลับ ไมเกิน 1,000 โวลต หรือ แรงดันไฟฟากระแสตรง ไมเกิน 1,500 โวลต ภายในอาคาร และ

ภายนอกอาคาร ซ่ึงตอขยายจากมาตรพลังงานไฟฟาถึงจุดจายไฟฟา ไมวาจะติดตั้งถาวรหรือชั่วคราว ไมรวมถึง

การเดินสายไฟฟาภายในเครื่องใชไฟฟา ดวงโคมไฟฟา มอเตอรไฟฟาตัวควบคุมไฟฟา ศูนยควบคุมมอเตอร

ไฟฟา หรือภายในบริภัณฑไฟฟาอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

  ขอ 3 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร แบงออกเปน 3 ระดับ ดังตอไปนี้  

   3.1 ระดับ 1 หมายถึง ชางซึ่งประกอบอาชีพโดยมีความรูความสามารถ และทัศนคติในการ 

ทำงานตามขอ 2 ไดอยางปลอดภัยเบื้องตน ในการใช การดูแลรักษา การอานสัญลักษณและแผนภาพทาง

ไฟฟา การแกปญหาขัดของ การเลือก การติดตั้ง และการพิสูจนยืนยัน  

   3.2 ระดับ 2 หมายถึง ชางซึ ่งประกอบอาชีพโดยมีความรู ความสามารถ และทัศนคติ              

ในการทำงานตามขอ 2 ไดอยางปลอดภัย ในการใช การดูแลรักษา การอานสัญลักษณและแผนภาพทางไฟฟา         

การแกปญหาขัดของ การเลือก การติดตั้ง และการพิสูจนยืนยัน  

   3.3 ระดับ 3 หมายถึง ชางซึ ่งประกอบอาชีพโดยมีความรู ความสามารถ และทัศนคติ          

ในการทำงานตามขอ 2 ไดอยางปลอดภัย ในการใช การดูแลรักษา การอานสัญลักษณและแผนภาพทางไฟฟา       

การแกปญหาขัดของ การเลือก การติดตั้ง การพิสูจนยืนยัน และการประมาณราคา 

  ขอ 4 ขอกำหนดทางวิชาการมาตรฐานฝมือที่ใชเปนเกณฑวัดความรู ความเขาใจความสามารถ และ

ทัศนคติในการทำงานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขา     

ชางไฟฟาภายในอาคาร ใหเปนดังตอไปนี้ 
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4.1 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 1 ไดแก 

4.1.1 ความรู ความเขาใจ ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

4.1.1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟาเบื้องตน 

(1) การใช และการด ูแลร ักษาอ ุปกรณ ค ุ มครองความปลอดภัย                        

สวนบุคคลเบื้องตน 

(2) การปองกันอันตรายจากไฟฟาเบื้องตน 

(3) การปฐมพยาบาลผูถูกช็อกไฟฟา (ไฟฟาดูด) หรือ ไดรับอุบัติเหตุ

เบื้องตน 

(4) สัญลักษณความปลอดภัยเบื้องตน 

4.1.1.2 การใชและการดูแลรักษาเครื ่องมือชางไฟฟาเบื ้องตน เชน กระเปา

เครื่องมือชนิดคาดเอว กรรไกรตัดสายไฟฟา เทปวัดระยะ ระดับน้ำ ไขควง ประแจ ดินสอชางตะไบ ฉากเหล็ก 

เหล็กนำศูนย เลื่อยเหล็ก คอนชางไฟฟา มีดตัดทอ มีดปอกสายไฟฟา คีมชางไฟฟา คีมตัดทอพีวีซีแข็ง คีมย้ำ

ปลายสายไฟฟา สวานไฟฟาแบบมือถือชนิดไรสายหรือชนิดโรตารี และดอกสวาน ใชในงานเจาะไม งานเจาะ

โลหะ และงานเจาะคอนกรีต บันไดอลูมิเนียม มัลติมิเตอร แคลมปมิเตอร เครื่องวัดฉนวน (Insulation Tester) 

เคร ื ่องว ัดความตานทานดิน (Earth Resistance Tester) เคร ื ่องช ี ้บอกลำดับเฟส (Phase Sequence 

Indicator) ชุดสายพวงตาม มอก. 2432 เตารับหยิบยกไดตาม มอก.166 เครื ่องมือชวยรอยสายไฟฟา                  

(เชน Fish Tape) 

4.1.1.3 การทำงานของเครื่องวัดทางไฟฟา 

(1) โวลตมิเตอร 

(2) แอมแปรมิเตอร 

(3) โอหมมิเตอร 

4.1.1.4 การอานสัญลักษณและแผนภาพทางไฟฟาเบื้องตน สำหรับอาคาร   ท่ีอยู

อาศัยขนาดเล็ก 

4.1.1.5 การพันเทปใชในงานไฟฟาชนิดพีวีซีตามมอก. 386 

4.1.1.6 การเดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย 

4.1.1.7 การเดินทอรอยสาย อโลหะหรือพีวีซีแข็งตามมอก. 216 เบื้องตน 

4.1.1.8 การเดินถาดเคเบิล (รางเคเบิล) (Cable Tray) อโลหะหรือพีวีซ ีแข็ง 

เบื้องตน 
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4.1.1.9 การเลือกและการติดตั้งอุปกรณไฟฟาเบื้องตน 

(1) สวิตชไฟฟาตามมอก. 824 

(2) เตารับไฟฟาตามมอก. 166 

(3) ดวงโคมไฟฟาตามมอก. 902 และมอก. 2624 

(4) หลอดไสทังสเตนตามมอก.4 

(5) หลอดแฮโลเจน (Halogen Lamp) 

(6) หลอดฟลูออเรสเซนซ 

(7) หลอดบัลลาสตในตัวและหลอดบัลลาสตนอกตัว 

(8) ตัวหรี่ไฟฟา (Dimmer) 

(9) กลองติดตั้ง (Mounting Box) 

(10) แผงติดตั้ง (Mounting Panel) ในตูไฟฟา (Assambly)  

ตาม มอก.1436 

(11) ตูไฟฟาตาม มอก. 1436 

(12) เซอรคิตเบรกเกอรและฟวส 

(13) อุปกรณกระแสตกคาง (RCD : Residual Current Device หรือ 

GFCI : Ground–Fault Circuit-Interrupter) 

(14) เครื ่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน 

( RCBO : Residual Current Operated Circuit - Breaker With Integral Overcurrent Protection)                     

ตาม มอก. 909 และเครื่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน (RCCB : Residual 

Current Operated Circuit-Breaker Without Integral Overcurrent Protection) ตามมอก. 2425 

4.1 .1.10 การกำหนดรหัสชนิดของสายไฟฟาและส ีฉนวนของสายไฟฟา            

ตามมอก. 11 เลม 1 เบื้องตน ตัวนำไฟฟาของสายไฟฟาหุมฉนวนตามมอก. 2427 ตัวนำแทง (Busbar) ตัว

ตานทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ  

4.1.1.11 การติดตั้งดินตาม IEC 60364 เบื้องตน 

(1) อิเล็กโทรดดิน (Earth Electrode) หรือหลักดิน 

(2) ตัวนำตอกับดิน (Earthing Conductor) หรือสายดิน และตัวนำ

ปองกัน (PE : Protective Conductor) 

(3) ข้ัวตอตอกับดินประธาน (Main Earthing Terminal) 

4.1.1.12 ระบบไฟฟา 230 โวลต 1 เฟส 2 สาย 

4.1.1.13 การแกปญหาขัดของของระบบไฟฟาเบื้องตน 

4.1.1.14 การติดตั้งทางไฟฟาเบื้องตน 

4.1.1.15 การพิสูจนยืนยันตาม IEC 60364 เบื้องตน  

(1) การตรวจพินิจ (Inspection) 
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(2) การทดสอบ (Testing) 

(3) การรายงาน (Reporting) 

4.1.2 ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

4.1.2.1 ปฏิบัติงานทางไฟฟาดวยความปลอดภัยเบื้องตน 

(1) ใชและดูแลรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลเบื้องตน 

เช น แว นตา ถ ุงม ือ หมวกนิรภ ัยช ั ้นค ุณภาพ A ตามมอก. 368 รองเทาหนังน ิรภ ัยตามมอก. 523                       

ปลั๊กลดเสียงตามมอก. 2575 เลม 1 

(2) แตงกายเหมาะสมและปลอดภัย 

4.1.2.2 ใชและดูแลรักษาเครื่องมือชางไฟฟาตามขอ 4.1.1.2 

4.1.2.3 ใชและดูแลรักษาเครื่องวัดทางไฟฟาตามขอ 4.1.1.3 

4.1.2.4 รอยสายไฟฟาในทอรอยสาย เบื้องตน 

4.1.2.5 ตอสายไฟฟา เบื้องตน 

(1) ตอตัวนำกับตัวนำ 

(2) ตอตัวนำกับข้ัวตอ (Terminal) 

(3) พันเทปใชในงานไฟฟา เชน ชนิดพีวีซีตามมอก. 386 

4.1.2.6 เดินสายไฟฟาดวยเข็มขัดรัดสาย 

4.1.2.7 เดินทอรอยสาย อโลหะหรือพีวีซีแข็งเบื้องตน 

4.1.2.8 เดินถาดเคเบิล (รางเคเบิล) อโลหะหรือพีวีซีแข็ง เบื้องตน 

4.1.2.9 เลือกและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามขอ 4.1.1.9 

4.1.2.10 แกปญหาขัดของของระบบไฟฟาเบื้องตน 

4.1.2.11 พิสูจนยืนยันตาม IEC 60364 เบื้องตน 

(1) ตรวจพินิจ 

(2) ทดสอบ 

(3) รายงาน 

4.1.3 ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบ ัต ิงานดวยการจ ัดการอาช ีวอนามัยและ                 

ความปลอดภัย การแตงกายเหมาะสม การปฏิบัติงานมีการวางแผนที่ดี การใชเครื่องมือชางไฟฟาถูกตอง            

ตามลักษณะงานและการดูแลรักษา การคำนึงในการใชวัสดุถูกตองและประหยัด การรักษาเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ความมีวินัย ความซื่อสัตย การประสานงานที่ดี การรักษาความสะอาดเมื่อเสร็จงานมีจรรยาบรรณ

แหงวิชาชีพและความภูมิใจในงานอาชีพ 

   4.2 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 2 ไดแก 

4.2.1 ความรู ความเขาใจ ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจใน เรื่อง ดังตอไปนี้ 

4.2.1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟา 

(1) การชี้แนะในการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
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(2) การปองกันอันตรายจากไฟฟา 

(3) การปฐมพยาบาลผูถูกช็อกไฟฟา (ไฟฟาดูด) หรือไดรับอุบัติเหตุ 

(4) สัญลักษณความปลอดภัย 

(5) การทำงานในท่ีสูง เชน บันได นั่งราน 

(6) การเกิดและการระงับอัคคีภัยเบื้องตน เชน การใชเครื่องดับเพลิง    

ยกหิ้ว : คารบอนไดออกไซดตาม มอก. 881 หรือผงเคมีแหงตามมอก. 332 

  4.2.1.2 การใชและการดูแลรักษาเครื ่องมือชางไฟฟาเบื ้องตน เชนกระเปา

เครื่องมือชนิดคาดเอว กรรไกรตัดสายไฟฟา เทปวัดระยะ ระดับน้ำ ไขควง ประแจ ดินสอชางตะไบ ฉากเหล็ก 

เหล็กนำศูนย เลื่อยเหล็ก คอนชางไฟฟา มีดตัดทอ มีดปอกสายไฟฟา คีมชางไฟฟา คีมตัดทอพีวีซีแข็ง คีมย้ำ

ปลายสายไฟฟา สวานไฟฟาแบบมือถือชนิดไรสายหรือชนิดโรตารี และดอกสวานใชในงานเจาะไม งานเจาะ

โลหะ และงานเจาะคอนกรีต บันไดอลูมิเนียม มัลติมิเตอร แคลมปมิเตอรเครื่องวัดฉนวน เครื่องวัดความ

ตานทานดิน เครื่องชี้บอกลำดับเฟส ชุดสายพวงตามมอก. 2432 

เตารับหยิบยกไดตามมอก. 166 เครื่องมือชวยรอยสายไฟฟา (เชน Fish Tape) 

  4.2.1.3 การทำงานของเครื่องวัดทางไฟฟา 

(1) เครื่องวัดฉนวน 

(2) เครื่องวัดความตานทานดิน 

(3) เครื่องชี้บอกลำดับเฟส 

(4) มาตรพลังงานไฟฟากระแสสลับ มาตรกลไฟฟาวัตตชั่วโมง                     

ตาม มอก. 2336 และมาตรอิเล็กทรอนิกสตาม มอก. 1030 

  4.2.1.4 การอานสัญลักษณและแผนภาพทางไฟฟา สำหรับอาคารท่ีอยูอาศัย 

  4.2.1.5 การใชงานของสายไฟฟาหุมฉนวนพีวีซีตามมอก. 11 

      4.2.1.6 การรอยสายไฟฟาในทอรอยสาย 

      4.2.1.7 ชนิด ขนาด และคุณสมบัติในการเดินทอรอยสาย 

(1) ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีสำหรับใชรอยสายไฟฟา EMT IMC RSC 

ตามมอก.770 

(2) ทอเหล็กกลาออนเคลือบสังกะสีสำหรับรอยสายไฟฟาตาม มอก.2133 

(3) ทอพีวีซีแข็งสำหรับใชรอยสายไฟฟาและสายโทรศัพทตาม มอก.216 

(4) ทอพีอี (PE) 

  4.2.1.8 การตอสายไฟฟา 

(1) ตัวนำกับตัวนำ 

(2) ตัวนำกับข้ัวตอ 

(3) อุปกรณฉนวนกับจุดตอสาย เชน ตัวตอแบบแปนเกลียว (Wire Nut 

Connector) 
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4.2.1.9 การเลือกและการติดตั้งอุปกรณไฟฟา 

(1) สวิตชไฟฟาตามมอก. 824 และสวิตชแสงแดด 

(2) เตารับไฟฟาตามมอก. 166 

(3) ดวงโคมไฟฟาตามมอก. 902 และมอก. 2624 

(4) หลอดไสทังสเตนตามมอก.4 

(5) หลอดแฮโลเจน 

(6) หลอดฟลูออเรสเซนซ 

(7) หลอดบัลลาสตในตัวและหลอดบัลลาสตนอกตัว 

(8) ตัวหรี่ไฟฟา 

(9) กลองติดตั้งฝงเรียบ (Flush-Mounting Box) 

(10) แผงติดตั้งในตูไฟฟาตามมอก. 1436 

(11) ตูไฟฟาตามมอก. 1436 

(12) เซอรคิตเบรกเกอรและฟวส 

(13) อุปกรณกระแสตกคาง (RCD หรือ GFCI) 

(14) เครื ่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน 

(RCBO) ตามมอก. 909 และเครื ่องตัดวงจรใชกระแสเหลือแบบไมมีอุปกรณปองกันกระแสเกิน (RCCB)       

ตามมอก. 2425 

(15) มอเตอร 1 เฟส และ 3 เฟส เบื้องตน 

(16) เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน 

4.2.1.10 การกำหนดรหัสชนิดของสายไฟฟาตาม มอก. 11 เลม 1 ตัวนำไฟฟาของ

สายไฟฟาหุมฉนวนตามมอก. 2427 ตัวนำแทง ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ 

4.2.1.11 การติดตั้งดินตาม IEC 60364 

(1) อิเล็กโทรดดิน หรือ หลักดิน 

(2) ตัวนำตอกับดินหรือสายดิน และตัวนำปองกัน 

(3) ข้ัวตอตอกับดินประธาน 

  4.2.1.12 ระบบไฟฟาแรงต่ำ 

(1) 230 โวลต 1 เฟส 2 สาย 

(2) 230/400 โวลต 3 เฟส 4 สาย 

4.2.1.13 การแกปญหาขัดของของระบบไฟฟา 

  4.2.1.14 การติดตั้งทางไฟฟา 

  4.2.1.15 การพิสูจนยืนยันตาม IEC 60364  

(1) การตรวจพินิจ 

(2) การทดสอบ 
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(3) การรายงาน 

  4.2.2 ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

  4.2.2.1 ปฏิบัติงานทางไฟฟาดวยความปลอดภัย 

(1) ใชและดูแลรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

(2) ปองกันอันตรายจากไฟฟา 

(3) ปฐมพยาบาลผูถูกช็อกไฟฟา (ไฟฟาดูด) หรือไดรับอุบัติเหตุ 

(4) ใชสัญลักษณความปลอดภัย 

(5) ทำงานในท่ีสูง เชน บันได นั่งราน 

(6) แตงกายเหมาะสมและปลอดภัย 

  4.2.2.2 ใชและดูแลรักษาเครื่องมือชางไฟฟาตามขอ 4.2.1.2 

  4.2.2.3 ใชและดูแลรักษาเครื่องวัดทางไฟฟาตามขอ 4.2.1.3 

  4.2.2.4 รอยสายไฟฟาในทอรอยสาย 

  4.2.2.5 ตอสายไฟฟา 

(1) ตอตัวนำกับตัวนำ 

(2) ตอตัวนำกับข้ัวตอ 

(3) ใชอุปกรณฉนวนกับจุดตอสาย เชน ตัวตอแบบแปนเกลียว 

  4.2.2.6 เลือก ชนิด ขนาด สายไฟฟาใหสัมพันธกับวิธีของการเดินสายไฟฟาและ

ตัวนำแทง เชน ในทอรอยสาย ในถาดเคเบิล (รางเคเบิล) บนลูกถวยไฟฟา บนพ้ืนผิว 

  4.2.2.7 เดินทอรอยสาย 

(1) ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีสำหรับใชรอยสายไฟฟา EMT IMC RSC 

ตามมอก. 770 

(2) ทอเหล็กกลาออนเคลือบสังกะสีสำหรับรอยสายไฟฟา ตามมอก. 

2133 

 (3) ทอพีวีซีแข็งสำหรับใชรอยสายไฟฟาและสายโทรศัพท ตามมอก. 216 

(4) ทอพีอี (PE) 

4.2.2.8 เดินถาดเคเบิล (รางเคเบิล) อโลหะหรือพีวีซีแข็ง 

4.2.2.9 เลือกและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามขอ 4.2.1.9 

4.2.2.10 แกปญหาขัดของของระบบไฟฟา 

4.2.2.11 พิสูจนยืนยันตาม IEC 60364 

(1) ตรวจพินิจ 

(2) ทดสอบ 

(3) รายงาน 
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4.2.3 ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานดวยการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย การแตงกายเหมาะสม การปฏิบัติงานมีการวางแผนที ่ด ี การใชเครื ่องมือชางไฟฟาถูกตอง            

ตามลักษณะงานและการดูแลร ักษา การคำนึงในการใช ว ัสด ุถ ูกต องและประหยัด การร ักษาเวลา                   

ในการปฏิบัติงาน ความมีวินัย ความซื ่อสัตย การประสานงานที่ดี การรักษาความสะอาดเมื ่อเสร็จงาน                

มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพและความภูมิใจในงานอาชีพ แนวความคิดในการแกปญหาขัดของในการปฏิบัตงิาน 

การใหคำแนะนำแกผูท่ีอยูในความรับผิดชอบ การพัฒนาความรูตนเองและการตัดสินใจ 

  4.3 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 3 ไดแก 

4.3.1 ความรู ความเขาใจ ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้ 

4.3.1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางไฟฟา 

(1) การชี้แนะในการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

(2) การปองกันอันตรายจากไฟฟา 

(3) การปฐมพยาบาลผูถูกช็อกไฟฟา (ไฟฟาดูด) หรือ ไดรับอุบัติเหตุ 

(4) สัญลักษณความปลอดภัย 

(5) การทำงานในท่ีสูง เชน บันได นั่งราน 

(6) การเกิดและการระงับอัคคีภัย เชน การใชเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : 

คารบอนไดออกไซดตามมอก. 881 หรือผงเคมีแหงตามมอก. 332 

  4.3.1.2 การใชและการดูแลรักษาเครื ่องมือชางไฟฟา เชน เครื ่องวัดฉนวน

เครื่องวัดความตานทานดิน เครื่องมือชวยรอยสายไฟฟา (เชน Fish Tape) เครื่องวัดอุณหภูมิ 

4.3.1.3 การทำงานของเครื่องวัดทางไฟฟา 

  (1) เครื่องวัดฉนวน 

  (2) เครื่องวัดความตานทานดิน 

  (3) เครื่องวัดอุณหภูมิ 

4.3.1.4 การอานสัญลักษณและแผนภาพทางไฟฟา สำหรับอาคารท่ัวไป 

4.3.1.5 การใชงานของสายไฟฟาหุมฉนวนพีวิซีตามมอก. 11 

4.3.1.6 การรอยสายไฟฟาในทอรอยสาย 

4.3.1.7 ชนิด ขนาด และคุณสมบัติในการเดินทอรอยสายและถาดเคเบิล (ราง

เคเบิล) 

4.3.1.8 การตอสายไฟฟา 

4.3.1.9 การเลือกและการติดตั้งอุปกรณไฟฟา 

  (1) ตัวนำแทง 

  (2) เตาเสียบไฟฟาและเตารับไฟฟาสำหรับใชในงานอุตสาหกรรมตาม

มอก. 1234 



 
 

 (3 )  อ ุปกรณ ช วยเคร ื ่ องว ัดทางไฟฟ า เช น หม อแปลงกระแส 

(C.T. : Current Transformer) หมอแปลงแรงดัน (V.T. : Voltage Transformer) 

(4) ตูไฟฟาตามมอก. 1436 

(5) เซอรคิตเบรกเกอรและฟวส 

(6) อุปกรณควบคุมมอเตอรในตูควบคุมมอเตอร 

(ก) การจัดวางอุปกรณไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร 

(ข) การปรับคารีเลยปองกัน 

(ค) การเดินสายไฟฟาในตูควบคุมมอเตอร 

(ง) การแกปญหาขัดของของระบบควบคุมมอเตอร 

(จ) การตอวงจรเริ่มเดินเครื่องโดยตรง 

(ฉ) การตอวงจรกลับทิศทางหมุน 

(ช) การตอวงจรสตาร- เดลตา 

(ซ) การตอวงจรปองกันมอเตอร 

(7) มอเตอร 1 เฟส และ 3 เฟส 

(8) เครื่องจักรกลไฟฟา 

(9) ชุดกำเนิดไฟฟาแรงต่ำ (Low-Voltage Generating Set) และสวิตซ

ไฟฟาถายโอน 

(10) หมอแปลงไฟฟากำลังตามมอก. 384 เบื้องตน 

  (ก) การทำงานของหมอแปลงไฟฟากำลัง 

(ข) หมอแปลงไฟฟากำลัง 1 เฟส และ 3 เฟส 

(ค) การเลือกขนาดของหมอแปลงไฟฟากำลัง 

(ง) การติดตั้งหมอแปลงไฟฟากำลัง 

(จ) การตรวจสอบและการบำรุงรักษาหมอแปลงไฟฟากำลัง 

  (11) กับดักเสิรจ (Surge Arrester) 

(12) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System) เบื้องตน 

4.3.1.10 การกำหนดรหัสชนิดของสายไฟฟาตามมอก. 11 เลม 1 

4.3.1.11 การติดตั้งดินตาม IEC 60364 

  (1) อิเล็กโทรดดิน หรือ หลักดิน 

(2) ตัวนำตอกับดินหรือสายดิน และตัวนำปองกัน 

(3) ข้ัวตอตอกับดินประธาน 

4.3.1.12 ระบบไฟฟาแรงต่ำ 

(1) 230 โวลต 1 เฟส 2 สาย 

(2) 230/400 โวลต 3 เฟส 4 สาย 
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4.3.1.13 การแกปญหาขัดของของระบบไฟฟา 

4.3.1.14 การติดตั้งทางไฟฟา การแกตัวประกอบกำลัง และระบบไฟฟาสำหรับ

ประเทศไทย 

4.3.1.15 การพิสูจนยืนยันตาม IEC 60364 

(1) การตรวจพินิจ 

(2) การทดสอบ 

(3) การรายงาน 

4.3.1.16 การจัดทำรายการวัสดุพรอมประมาณราคาจากแผนภาพ (BOQ : Bill 

Of Quantity) 

4.3.2 ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ดังตอไปนี้ 

4.3.2.1 ปฏิบัติงานทางไฟฟาดวยความปลอดภัย 

(1) ใชและดูแลรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

(2) ปองกันอันตรายจากไฟฟา 

(3) ปฐมพยาบาลผูถูกช็อกไฟฟา (ไฟฟาดูด) หรือไดรับอุบัติเหตุ 

(4) ใชสัญลักษณความปลอดภัย 

(5) ทำงานในท่ีสูง เชน บันได นั่งราน 

(6) แตงกายเหมาะสมและปลอดภัย 

(7) ระงับอัคคีภัย เชน ใชเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว :คารบอนไดออกไซดตาม

มอก. 881 หรือผงเคมีแหงตามมอก. 332 

4.3.2.2 ใชและดูแลรักษาเครื่องมือชางไฟฟาตามขอ 4.3.1.2 

4.3.2.3 ใชและดูแลรักษาเครื่องวัดทางไฟฟาตามขอ 4.3.1.3 

4.3.2.4 รอยสายไฟฟาในทอรอยสาย 

4.3.2.5 ตอสายไฟฟา 

4.3.2.6 เลือก ชนิด ขนาด สายไฟฟาใหสัมพันธกับวิธีของการเดินสายไฟฟาและ

ตัวนำแทง เชน ในทอรอยสาย ในถาดเคเบิล (รางเคเบิล) บนลูกถวยไฟฟา บนพ้ืนผิว 

4.3.2.7 เดินทอรอยสาย 

4.3.2.8 เดินถาดเคเบิล (รางเคเบิล) 

4.3.2.9 เลือกและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามขอ 4.3.1.9 

4.3.2.10 แกปญหาขัดของของระบบไฟฟา 

4.3.2.11 พิสูจนยืนยันตาม IEC 60364 

(1) ตรวจพินิจ 

(2) ทดสอบ 
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 (3) รายงาน 

  4.3.3 ทัศนคติ ประกอบดวย การปฏิบัติงานดวยการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย การแตงกายเหมาะสม การปฏิบัติงานมีการวางแผนที่ดี การใชเครื ่องมือชางไฟฟาถูกตองตาม

ลักษณะงานและการดูแลรักษา การคำนึงในการใชวัสดุถูกตองและประหยัด การรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน 

ความมีวินัย ความซื่อสัตย การประสานงานที่ดี การรักษาความสะอาดเมื่อเสร็จงานมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

และความภูมิใจในงานอาชีพ แนวความคิดในการแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน การใหคำแนะนำแกผูท่ีอยู

ในความรับผิดชอบ การพัฒนาความรูตนเองและการตัดสินใจการวิเคราะหและการวางแผน 

 

 

 

 

 

 

2.5 คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ

สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร อาศัยอำนาจตามความใน 

มาตรา 22 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และมาตรา 39 (3)    

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริม       

การพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานออกประกาศ    

ไว ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ดังตอไปนี้ 

1. ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื ่อง คุณสมบัติของผูเขารับ     

การทดสอบสาขาอาชีพชางไฟฟาภายในอาคาร ลงวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2552 

2. กำหนดคุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคารดังตอไปนี้ 

2.1 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขา

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 

(1) ผูเขารับการทดสอบตองมีอายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณนับถึงวันเขารับการทดสอบ และ 

(2) มีประสบการณการทำงาน หรือ การปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชาง

ไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ไมนอยกวา 1 ป หรือ 

(3) ผานการฝกอบรมฝมือแรงงานในสาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ไมนอยกวา 60 ชั่วโมง และมีประสบการณการฝกงาน หรือการปฏิบัติงานใน

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง หรือ 
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(4) เปนผูที่สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทาในสาขา       

ท่ีเก่ียวกับสาขาอาชีพชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

2.2 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  สาขา

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 2 

(1) มีประสบการณการปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพชางไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร  สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร หรือสาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรมไมนอยกวา 1 ป 

นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพชางไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคารระดับ 1 หรือ สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรมระดับ 

1 หรือ  

(2) ไดคะแนนรวมในการทดสอบระดับ 1 ไมต่ำกวารอยละ 80 

2.3 มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางไฟฟา  อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขา

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 3 

(1) มีประสบการณการปฏิบัติงาน หรือ ประกอบอาชีพเกี ่ยวกับสาขาอาชีพชางไฟฟา  

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร หรือ สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม ไมนอยกวา 1 

ป นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาอาชีพชางไฟฟา 

อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 2 หรือ สาขาชางไฟฟาอุตสาหกรรม 

ระดับ 2 หรือ 

(2) ไดคะแนนรวมในการทดสอบระดับ 2 ไมต่ำกวารอยละ 80 

2.6 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการ

ทดสอบ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 

ตาม ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื ่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพ     

ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

พ.ศ. 2545 และมาตรา 39 (3) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตสิงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงานออกประกาศไว ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงานและการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพ

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
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ขอ 2 กำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผาน

การทดสอบ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขา     

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 ดังตอไปนี้ 

   2.1 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส     

และคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 

(1) การทดสอบความรู ความเขาใจเปนการทดสอบความรู ความเขาใจ ท่ีจำเปนจะตอง

นำไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ลักษณะขอสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 

60 ขอใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเปนรอยละยี่สิบของคะแนนทั้งหมดโดย      

ผู เข าร ับการทดสอบตองได คะแนนไมต่ำกวาร อยละ 60 ของคะแนนภาคความร ู   จ ึงม ีส ิทธ ิ ์ เข ารับ                    

การทดสอบภาคความสามารถ 

(2) การทดสอบความสามารถ เปนการทดสอบความสามารถซึ ่งเกิดจากการสะสม

ประสบการณจนเกิดความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพตามขอกำหนด ถูกขั ้นตอน       

และเสร็จตามเวลาที่กำหนดลักษณะแบบทดสอบเปนการทดสอบโดยใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติงานตาม

รูปแบบ กฎเกณฑในวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส      

และคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 คะแนนเต็ม 400 คะแนน คิดเปนรอยละแปดสิบของ

คะแนนท้ังหมด โดยแบงออกเปน 2 แบบทดสอบ ดังนี้ 

            แบบทดสอบท่ี 1 การเดินสายไฟฟา การติดตั้งอุปกรณ การเก็บกวาด  

ทุกสิ่งใหเรียบรอยในบริเวณทดสอบของตน การตรวจสอบวงจรและแกไข ใชเวลาในการทดสอบ 4 ชั่วโมง 

แบบทดสอบท่ี 2 การตอตัวนำใชเวลาในการทดสอบ 15 นาที 

(3) รายละเอียดวิธีการทดสอบใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

   2.2 การออกหนังสือรับรองวาเปนผู ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาอาชีพ      

ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 จะออกใหแกผู ผาน          

การทดสอบ โดยมีเกณฑ ดังนี้ 

   ผูเขารับการทดสอบตองทดสอบทั้งภาคความรู ความเขาใจ และภาคความสามารถ โดยตอง

ไดคะแนนไมต่ำกวารอยละเจ็ดสิบของคะแนนท้ังหมด จึงถือวาผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคารระดับ 1 

 

2.7 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

เกียรติกมล เกลี้ยงเกลา (2558) : สารนิพนธฉบับนี้เปนการนำเสนอการวิเคราะหคุณลักษณะ        

ในเชิงเทคนิคของโซเชียลเน็ตเวิรกแอปพลิเคชัน สไกป ไลน ไวเบอร แทงโก และแฮงคเอาทในโหมดวิดีโอและ

หาความสัมพันธระหวาง คุณสมบัติทางเทคนิค เชน ความตองการใชแบนดว ิดทกับคาคุณภาพเสียง              

วามีความสัมพันธกันหรือไม โดยออกแบบการทดสอบออกเปน 2 โหมด คือโหมดเปดวิดีโอทั้งตนทางและ
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ปลายทาง และโหมดเปดวิดีโอเฉพาะตนทาง และปลายทางปดวิดีโอ ทดสอบผานเครือขาย LAN โดยการ

ทดสอบ หาคาการใชแบนดวิดทของแตละแอปพลิเคชันดวยโปรแกรม Wireshark จากนั้นหาคาคุณภาพเสียง 

หรือคา MOS (Mean Opinion Score) ของแตละ   แอปพลิเคชันดวยวิธีการนำไฟลเสียงตนฉบับกับ ไฟลเสียง

ที ่ผานระบบเครือขายแลว นำมาทดสอบดวยเครื ่องมือวัดแบบพีอีเอสคิว (Perceptual Evaluation of 

Speech Quality : PESQ) ใหไดซ่ึงคา MOS แลวจึงทำการวิเคราะหความสัมพันธ ของคาการใชแบนดวิดทกับ

คาคุณภาพเสียง ผลท่ีไดการใชแบนดวิดทของแอปพลิเคชันท้ัง 2 โหมด เปรียบเทียบกัน โหมดเปดวิดีโอเฉพาะ

ตนทางและปลายทางปดวิดีโอ มีการใช  แบนดวิดทนอยกวา โหมดเปดวิดีโอทั ้งตนทางและปลายทาง  

ประมาณ 50 % ยกเวนแอปพลิเคชันไวเบอรที่ใชแบนดวิดท เพิ่มขึ้น (ทั้งนี้ไมไดเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชัน

แฮงเอาท) สวนผลคาเฉลี่ย MOS ระหวาง 2 โหมด มีคา MOS ใกลเคียงกัน ยกเวนแอปพลิเคชันไวเบอร       

ใหคาเฉลี ่ย MOS ลดลงในโหมดเปดวิดีโอเฉพาะ ตนทางและปลายทางปดวิดีโอและผลการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางการใชแบนดวิดท กับคาคุณภาพเสียงพบวาคาคุณภาพเสียงไมไดแปรผันตามคาแบนดวิดท 

(การศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะของโซเชียลเน็ตเวิรกแอปพลิเคชัน กรณีศึกษาแอปพลิเคชัน สไกป ไลน ไวเบอร 

แทงโก และแฮงคเอาท ในโหมดวิดีโอเทเลโฟนี) (เกียรติกมล เกลี้ยงเกลา 2558) 

ศศิธร รักการงาน (2558) : การศึกษาความเปนไปไดในใชเว็บแอปพลิเคชันสงขอมูลคำสั ่งซ้ือ

ระหวางองคกรธุรกิจ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบความเปนไปไดในการใชงานระบบในการสงขอมูลคำสั่งซ้ือใหกับ        

ซัพพลายเออรของบริษัท ABC เพื่อเปรียบเทียบระหวางการสงขอมูลคำสั่งซื้อในรูปแบบเดิมกับการสงขอมูล 

คำสั ่งซื ้อโดยผานเว็บแอปพลิเคชันและเพื ่อเสนอเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมการนำระบบ             

มาประยุกตใชในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษาวิจัยจากการตอบแบบสอบถามและ

สัมภาษณเชิงลึก เพื่อ รวบรวมความคิดเห็นและความคาดหวัง รวมถึงปญหาและอุปสรรคของผูที ่มีสวน

เกี่ยวของกับการใชงานระบบ ผลจากการศึกษาสรุปไดวาองคกรมีความพรอมที่จะนำระบบการสงขอมูล   

คำสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกสผานเว็บแอปพลิเคชัน ของบริษัท มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสงขอมูลใหมากข้ึน 

และลดความผิดพลาดจากการทำงานในระบบ Manual (การศึกษาความเปนไปไดในการใชเว็บแอปพลิเคชัน

สงขอมูลคำสั่งซ้ือ กรณีศึกษา : ฝายจัดซ้ือบริษัท ABC : ศศิธร รักการงาน 2558) 

อรณัฏฐ สุริยะพิชิตกุล (2559) : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางชุดทดลองการ    

แทรกสอดของเสียงโดยใชแอปพลิเคชันของสมารทโฟนสรางคลื่นเสียงที่มีความถี่เสียง ในชวง 1.0 – 3.0 

กิโลเฮิรตซโดย ชุดทดลองสรางจากทออะคริลิกใสที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.0 เซนติเมตร และความยาว

ของทอ อะคริลิกสามารถปรับเปลี่ยนใหมวามยาวของทอสูงสุดเปน 75 เซนติเมตร เพื่อศึกษาคาผลตางของ 

ทางเดินเสียง (Path Difference) ระหวางคลื่นเสียงสองขบวน เมื่อนำชุดทดลองไปทดสอบหาคาความยาว

คลื่นเสียง ท่ีอุณหภูมิหองโดยสังเกตจากการแทรกสอดของเสียงแบบเสริมกันและหักลางกันผานโปรแกรม                      

Visual Analyser จากผลการทดลองพบว า ค าความยาวคล ื ่นเส ียงท ี ่ ได ม ีค า ใกล  เค ียงก ับทฤษฏี                    

โดยมีคาความคลาดเคลื ่อน ไมเกิน 3.01% (การออกแบบและสรางชุดทดลองการแทรกสอดของเสียง               
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โดยใชแหลงกำเนิดเสียงโดยใชแหลงกำเนิดเสียงจากแอปพลิเคชันของสมารทโฟน : อรณัฏฐ สุริยะพิชิตกุล 

2559) 

สมเกียรติ ใจดี (2558) : การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนา หาคุณภาพและประสิทธิภาพของชุด

การเรียนรูการพัฒนาแอปพลิเคชันวิชวล ซีชารป เพื่อการเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F4550 กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุ

ศาสตรวิศวกรรม     แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง จำนวน 15 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือชุดการเรียนรู

การพัฒนาแอปพลิเคชัน วิชวล ซีชารป เพ่ือการเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F4550 ใบงานการทดลอง 

แบบประเมินคุณภาพ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติไดแก คาเฉลี่ย 

(X ̅) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาประสิทธิภาพ (E₁/E₂) ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียนรู    

การพัฒนาแอปพลิเคชันวิชวล ซีชารป เพื ่อการเชื ่อมตอไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F4550 มีคุณภาพ       

ดานบอรดทดลอง อยู ในระดับดีมาก (X ̅ =4.60, S.D. =0.40) และดานใบงานการทดลองอยู ในระดับดี          

(X ̅ = 4.47, S.D. = 0.63) ประส ิทธ ิภาพของช ุดการเร ียนร ู การพ ัฒนาแอปพล ิ เคช ันว ิชวล ซ ีชารป                 

เพื่อการเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F4550 (E₁/E₂) เทากับ 80.67/81.26 เปนไปตามสมมติฐาน    

ที่กำหนดไว (ชุดการเรียนรูการพัฒนาแอปพลิเคชันวิชวล ซีชารปเพื่อการเชื่อมตอไมโครคอนโทรลเลอร 

PIC18F4550 : สมเกียรติ ใจดี 2558) 

นวลศรี เดนวัฒนา ณัฐพร ภักดี วันทนา สิงหโต มาโนชญ ใจกวาง (2561) : นวัตกรรมซอฟตแวร

สำหรับควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตนแบบ

การใชงานเว็บแอปพลิเคชันในกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาสองแหง ไดแก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยนำมาใชในขั ้นตอนการทำขอตกลงกอนถึงรอบการประเมิน         

การรายงานผลการดำเนินงานในแตละรายการประเมิน การประเมินตนเอง การคำนวณผลคะแนนประเมิน 

การอนุมัติผลคะแนนการประเมิน และการจัดทำรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษาความ   

พึงพอใจของผูใชในการใชเว็บแอปพลิเคชันท่ีไดพัฒนาข้ึน 

ซอฟตแวรสำหรับควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาข้ึน   

ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันโดยใชภาษาพีเอชพี เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส และจาวาสคลิป เชื่อมตอกับ

ระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ซ่ึงข ั ้นตอนในการศึกษาได ทำการจำลองฐานขอมูลของบุคลากร                   

ในสถาบันการศึกษาทั้งสองแหงเพื่อทำการทดสอบ ซึ่งหลังจากที่ไดทำการพัฒนาแลว ผูวิจัยไดนำซอฟตแวร   

ไปทดสอบกับบุคลากรซึ่งไดแก ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน พบวาผูใชงาน

สามารถเรียนรู การใชงานไดแตยังขาดความชำนาญในการใชงาน และเห็นวาซอฟตแวรมีประโยชน                       

หากไดนำมาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานไดจริง จะสามารถชวยใหขั้นตอนของการดำเนินงานตั้งแต   
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การรายงานผลการดำเนินงานในแตละรายการประเมิน การประเมินตนเอง การคำนวณผลคะแนนประเมิน  

การอนุมัติผลคะแนนการประเมิน และการจัดทำรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานใชเวลา ในการ

ดำเนินการนอยลงอีกทั ้งยังสามารถดูประวัติผลการประเมินยอนหลังได และสามารถลดประมาณการใช

กระดาษได เนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล อยางไรก็ตามซอฟตแวรนี้เปนซอฟตแวรที่จัดทำ

สำหรับการดำเนินงานใหเหมาะสม กับสถาบันการศึกษาซ่ึงการจะนำไปประยุกตใหสามารถนำไปใชงานไดจริง

นั้น จะตองมีการออกแบบโปรแกรม ใหมีการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และแกไขระบบแวดลอม

ใหสอดคลองกับการนำโปรแกรมมาใชงาน เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบกับระบบงานเดิมท่ีใชอยูในปจจุบัน (โครงการ

นวัตกรรมซอฟตแวรเพ่ือการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษา เขตพ้ืนท่ีภาค

ตะวันออก : นวลศรี เดนวัฒนา ณัฐพร ภักดี วันทนา สิงหโต มาโนชญ ใจกวาง 2561) 

ภูริพจน แกวยอง ศัชชญาส ดวงจันทร : (2562) การพัฒนาแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีออคเมนต

เตดเรียลลิตี ้ เรื่อง ระบบการปลูกขาวตนเดียว ในรูปแบบ 3 มิติ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา    

แอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีออคเมนตเตดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบการปลูกขาวตนเดียว ในรูปแบบ 3 มิติ ศึกษา

ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและศึกษา ความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึน กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยรวมทั้งหมดจำนวน 512 คน ไดแก เกษตรกรและผูที่สนใจระบบการปลูกขาวตนเดียวแบงตาม

พื้นที่การปลูกขาวจากสถิติของกรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2560) จำนวน 5 ภาค เครื่องมือ   

ที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณเชิงเนื ้อหา แบบทดสอบประสิทธิภาพ และแบบสอบถาม       

ความพึงพอใจ สถิติที่ใชในงานวิจัยไดแก คาดัชนีประสิทธิผล คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตฐาน ผลการวิจัย

พบวา จากการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมมีคาดัชนีประสิทธิผลรวมของแอปพลิเคชันที่พัฒนาข้ึน 

เทากับ 0.6653 แสดงวา หลังจากกลุมตัวอยางใชแอปพลิเคชันเทคโนโลยีออคเมนตเตดเรียลลิตี้ที่พัฒนาข้ึน    

มีความรูเพ่ิมข้ึน 0.6653 หรือคิดเปนรอยละ 66.53 แสดงวา การพัฒนาแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีออคเมนต

เตดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบการปลูกขาวตนเดียว ในรูปแบบ 3 มิติท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินผลความพึงพอใจที่ของผูใชแอปพลิเคชันเทคโนโลยีออคเมนตเตดเรียลลิตี้ เรื่อง 

ระบบการปลูกขาวตนเดียว ในรูปแบบ 3 มิติ โดยใชแบบประเมินผลอัตราสวน 6 อันดับ พบวา กลุมตัวอยาง   

มีความพึงพอใจตอแอปพลิเคชันเทคโนโลยีออคเมนตเตดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบการปลูกขาวตนเดียวอยูในระดับ

มากทุกดาน (คาเฉลี ่ย 4.98 S.D. = 0.84) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากตอดานคู ม ือการใชงาน                      

(คาเฉลี่ย 5.02 S.D. = 0.84) ดานเนื้อหา(คาเฉลี่ย 4.99 S.D. = 0.80) ดานความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน        

ในภาพรวม (คาเฉลี่ย 4.99 S.D. = 0.83) ดานการใชงาน (คาเฉลี่ย 4.99 S.D. = 0.86) และดานการออกแบบ 

(คาเฉลี่ย 4.94 S.D. = 0.84) ตามลาดับ (การพัฒนาแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีออคเมนตเตดเรียลลิตี้ เรื่อง 

ระบบการปลูกขาวตนเดียว ในรูปแบบ 3 มิติ (ภูริพจน แกวยอง ศัชชญาส ดวงจันทร, 2562) 
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   บทท่ี 3 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ดำเนินการศึกษาคนควาในเรื่อง การเพื่อสรางแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 และสำรวจความพึงพอใจแอปพลิเคชัน          



 
 

ใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 โดยคณะผูวิจัยไดศึกษา

ขอมูลตางๆ และดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

3.2 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

3.4 ข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาครั้งนี้ คือ ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 

1 จำนวน 20 คน และผูเชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน  โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  

 

3.2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับ1” สำหรับตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย 

1. ตัวแปรตน ไดแก ความรู ความสามารถ สถานภาพสวนบุคคล  

2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลการใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟา 

  

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อศึกษาการสรางแอปพลิเคชัน   

ใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 และ สำรวจความพึงพอใจ

แอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 แบงเปน 2 

ตอน    

ตอนที ่ 1 ฟอรมการกรอกคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางไฟฟา            

ภายในอาคาร ระดับ 1 ออนไลนโดยใช Google From ในการสรางฟอรมการเก็บคะแนนภาคความรู                

คะแนนเต็ม 60 คะแนน และความสามารถ จำนวน 29 ขอ รวม 400 คะแนน  

ตอนที่ 2 ใบสรุปผลการใหคะแนน ของศูนยทดสอบพัฒนาฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี   

โดยการประยุกตใช  Google From  สรางดวยโปรแกรม  Google Data Studio 

 

3.4 ข้ันตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
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เริ่มตน 

ศึกษาทฤษฎี และหลักการออกแบบ แอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 

ออกแบบและสราง แอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงาน 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดบั1 

ออกแบบและสราง แบบประเมินความพึงพอใจ แอปพลิเคชันใหคะแนนการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 

 

ผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบ 

ปรับปรุงแกไข 

ผาน 

ไมผาน 

ผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบ 

ปรับปรุงแกไข 

ผาน 

ไมผาน 

นำแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟา

ภายในอาคาร ระดับ1 ไปใชกับกลมตัวอยาง 

 

จบ 

สรุปผล 

 



 
 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมลู 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ณ  ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 

 3.1 ศึกษาเอกสารและสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการประยุกตใชกูเก้ิลแอปพลิเคชันเพ่ือ

สนับสนุนการใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 โดยศึกษา

บทความ เอกสารท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 3.2 สัมภาษณผู ทรงคุณวุฒิที ่เกี ่ยวของกับการประยุกตใชกูเก้ิลแอปพลิเคชันเพื ่อสนับสนุนเพ่ือ

สนับสนุนการใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน       

6 คน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ จำนวน 3 คน และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จำนวน 3 คน  

 3.3 สังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการประยุกตใชกูเกิลแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการให

คะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 โดยนำขอมูลจาก 1) กรอบ

แนวค ิดท ี ่ ส ั ง เคราะห  ได จากเอกสารและงานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ ยวข อง 2) จากการสำรวจบร ิบทปญหา                                           

3) จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มาเปนกรอบในการสังเคราะหรูปแบบ 

 3.4 ประเมินองคประกอบของรูปแบบการประยุกตใชกูเกิลแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการใหคะแนน

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 โดยผูเชี่ยวชาญ 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนำแบบสอบถาม

มาวิเคราะหโดยมีลำดับข้ันตอนดังนี้คือ 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ 

 2. แบบสอบถามตอนที ่  1 ว ิ เคราะห ข อม ูลเก ี ่ยวก ับสถานภาพของผ ู ตอบ แบบสอบถาม                                     

โดยใชคารอยละ เพ่ือนำมาประกอบการอภิปรายผลในการศึกษาคนควา 

 3. คำนวณหาคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับการระบบ  เปนรายดาน และ

หาคาเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ดาน โดยใหคะแนน ตามเกณฑของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 126-127 อางถึงใน

ดลมนรรจน บากา และ เกษตรช ัย และหีม, 2548) โดยแบงช วงของคาต ัวกลางเลขคณิต 5 กลุม                   

ในการแปลความหมาย ดังนี้คือ 

 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับมาก  

คาเฉลี่ยเทากับ 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับปานกลาง  

คาเฉลี่ยเทากับ 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับนอย  

คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับนอยท่ีสุด 
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 4. การว ัดแนวโน มเข  าส ู  ส  วนกลาง (Measures of Center Tendency)โดยหาค า เฉลี่ย 

(Arithmetic Mean) ซ่ึงคำนวณไดจากสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 56) 

 

N
XX ∑

=  

 

เม่ือ  X      แทนคาเฉลี่ย 

  X      แทนคะแนนของแตละตัวอยาง 

  X∑   แทนความผลรวมของคะแนน 

  N       แทนจำนวนตัวอยาง  

 

  5. การวัดการกระจาย (Measures of Dispersion) โดยหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ซ่ึงคำนวณไดจากสูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 81) 
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เม่ือ  S.D.  แทนคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

  X   แทนคะแนนของแตละตัวอยาง 

N   แทนจำนวนตัวอยาง 
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บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับ 1 มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟา

ภายในอาคาร ระดับ 1 2) เพ่ือสำรวจความพึงพอใจแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน และผูเชี ่ยวชาญ จำนวน 6 คน รวมทั้งสิน 26 คน       

โดยคณะผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิเคราะหเปน 4 สวน ดังนี้ 

 

4.1 การเขาสูระบบการใชงาน   

ผูใชสามารถสแกน QR Code เพื่อดาวโหลดแอปพลิเคชันในการกรอกขอมูลสวนตัว ขอมูลการให

คะแนนทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 ของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังภาพท่ี 4.1 

 

 
ภาพท่ี 4.1 แสดง QR Code ใชสแกนสไฟล เพ่ือดาวโหลดแอปพลิเคชัน 

 

4.2 การกรอกรายละเอียด 



 
 

ผูใชสามารถกรอกรายละเอียดของการใหคะแนน ภาคความสามารถตามรายเอียดของแบบฟอรม                  

รวมท้ังหมด 29 ขอ คิดเปนคะแนน 400 คะแนน และภาคความรู 60 คะแนน  เม่ือกรอกรายละเอียดครบถวน

เรียบรอย ระบบจะทำการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูล และแสดงผลออกมาตามรายละเอียดตามรูปภาพดังนี้  

 
 

ภาพท่ี 4.2 หนาจอแสดงการใชฟอรมกรอกรายละเอียด 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 หนาจอแสดงผลการเก็บขอมูลใน Excel sheet 
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ภาพท่ี 4.4 หนาจอแสดงผลการใบสรุปคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ในการวิจัยครั้งนี้ไดทำการวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาอาชีพ ระยะเวลาการเปนผู ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร                  

การแจกแจงความถ่ี และแสดงผลจำนวนรอยละ ตามตารางท่ีตอไปนี้  

ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามตามเพศ 

เพศ จำนวน รอยละ 

ชาย 20 100 

หญิง 0 0 

รวม 20 100 

  

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนเพศชาย จำนวน 20 คน 

คิดเปนรอยละ 100 
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ตารางท่ี 2 จำนวนและรอยละปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามตามอายุ 

อายุ จำนวน รอยละ 

ต่ำกวา 25 ป 0 0 

25 – 35  ป 3 15 

35 – 45 ป 15 75 

46 ปข้ึนไป 2 10 

รวม 20 100 

  

  จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีอายุ 34 - 45 ป จำนวน 15 คน คิดเปน

ร อยละ 75 รองลงมา คือ อายุ 25 - 35 ป จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 และ อายุ 46 ป ข้ึนไป                       

จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 

 

ตารางท่ี 3 จำนวนและรอยละปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา 

อาชีพ จำนวน รอยละ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)               

หรือเทียบเทา 

0 0 

ปริญญาตรี หรือสูงกวา 20 100 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 20 100 

  

  จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกวา  

จำนวน 20 คน  คิดเปนรอยละ 100 

 

ตารางท่ี 4 จำนวนและรอยละปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา    

อาชีพ จำนวน รอยละ 

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0 

หนวยงานเอกชน 0 0 

ครู / อาจารย /บุคลากรทางการศึกษา 20 100 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 20 100 
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จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาชีพ ครู/อาจารย/บุคลากรทางการ

ศึกษา  คิดเปนรอยละ 100  

 

ตารางท่ี  5 จำนวนและรอยละปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาการเปน                 

ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

ระยะเวลา จำนวน รอยละ 

นอยกวา 1 ป 0 0 

1 - 5 ป 11 55 

มากกวา 5 ป 9 45 

รวม 20 100 

  

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการเปนผูทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน 1 - 5 ป จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55  

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ตารางท่ี 6 แสดงขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจท้ัง 3 ดาน ของกลุมตัวอยาง ตอแอปพลิเคชันการใหคะแนนการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 ดังนี้ 

 

รายการประเมิน 
 

S.D ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน 

1.1) ความงายในการใชงาน 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

1.2) การแบงหมวดหมูชัดเจน 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

1.3) ใชงานไดราบรื่น ตอเนื่อง ไมติดขัด 4.50 0.51 มาก 

2.ดานการออกแบบ 

2.1) ความสวยงาม 4.35 0.48 มาก 

2.2) ลำดับการแสดงขอมูล 4.40 0.50 มาก 

2.3) ความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

2.4) ภาษาสื่อความเขาใจถูกตอง 4.65 0.48 มากท่ีสุด 

2.5) รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.40 0.53 มาก 
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2.6) การจัดวางตำแหนงของสวนตาง ๆ บนหนาจอมี

ความเหมาะสม 

4.60 0.75 มาก 

3. ดานเนื้อหาการใหคะแนน 

3.1) ความถูกตองของหัวขอการใหคะแนน 4.35 0.74 มาก 

3.2) ความชัดเจนของหัวขอการใหคะแนน 4.45 0.60 มาก 

3.3) ลำดับของหัวขอการใหคะแนน 4.55 0.51 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.45 0.62 มาก 
  

 จากตารางท่ี 6 พบวา ผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยางมีความเห็นตอความเหมาะสมของรูปแบบ 

แอปพลิเคชันการใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 โดยรวม

อยูใน ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.45, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการรับรู    

ถึงความงายในการใชงาน อยูในระดับมากท่ีสุด คือ 1.2 การแบงหมวดหมูชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.75, สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.44) รองลงมา คือ ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน 1.1 ความงายในการใชงาน ดานการ

ออกแบบ 2.3 ความเหมาะสมกับเนื้อหา, 2.4) ภาษาสื่อความเขาใจถูกตอง อยูในระดับมากที่สุด คือ (คาเฉลี่ย 

4.65, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48) 2.6 การจัดวางตำแหนงของสวนตางๆ บนหนาจอมีความเหมาะสม อยูใน

ระดับมากท่ีสุด คือ (คาเฉลี่ย 4.60, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) ดานเนื้อหาการใหคะแนน 3.3 ลำดับของหัวขอ

การใหคะแนน อยูในระดับมากที่สุด  คือ (คาเฉลี่ย 4.55,     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51)  ดานการรับรูถึง

ความงายในการใชงาน 1.3) ใชงานไดราบรื่น ตอเนื่อง ไมติดขัด อยูในระดับมาก คือ (คาเฉลี่ย 4.50, สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51) ดานการออกแบบ 2.2 ลำดับการแสดงขอมูล, 2.5 รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม 

อยูในระดับมาก คือ (คาเฉลี่ย 4.40, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60)  ดานเนื้อหาการใหคะแนน 2.1 ความสวยงาม, 

3.1 ความถูกตองของหัวขอการใหคะแนน อยูในระดับมาก คือ (คาเฉลี่ย 4.35, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74)   

4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูเช่ียวชาญ 

  1. แบบประเมินดานเนื้อหา การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 มีว ัตถุประสงคในการรวบรวมความคิดเห ็นของผ ู  เช ี ่ยวชาญ          

ทางดานเนื้อหา เกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 เพ่ือนำขอเสนอแนะเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งข้ึน  

 2. แบบประเมินนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ประเมินคุณภาพดานเนื้อหา สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1  

 

ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
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ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอดานความเหมาะสมของเนื้อหา ความถูกตองการใชงาน 

รายการประเมิน 
 

S.D ระดับความคิดเห็น 

1. เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.67 0.51 มากท่ีสุด 

2. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผูทดสอบ 4.33 0.51 มาก 

3. เนื้อหามีความถูกตองและชัดเจน 4.50 0.54 มาก 

4. ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม 4.83 0.40 มากท่ีสุด 

5. การลำดับเนื้อหามีความเหมาะสม 4.33 0.51 มาก 

6. ความถูกตองเหมาะสมของคะแนน 4.50 0.54 มาก 

รายการประเมิน 
 

S.D ระดับความคิดเห็น 

7. ความถูกตองของหัวขอการใหคะแนน 4.83 0.40 มากท่ีสุด 

8. ความชัดเจนของหัวขอการใหคะแนน 4.33 1.03 มาก 

9. ความงายในการใชงาน 4.83 0.40 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.54 มากท่ีสุด 

  จากตารางท่ี 2 พบวา ความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน มีความเห็นตอความเหมาะสมของ

เนื้อหา การประยุกตใชกูเก้ิลแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 โดยรวมอยูใน ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.57, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54) 

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความถูกตองของหัวขอการใหคะแนน ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมและความ

งายในการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากัน โดยอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.83 ,สวนเบี่ยงเบน 0.40) รองลงมาคือ 

เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.67, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51)  

เนื้อหามีความถูกตองและชัดเจน และ ความถูกตองเหมาะสมของคะแนน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.50, 

สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.54) และ เนื ้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผู ทดสอบ การลำดับเนื ้อหา             

มีความเหมาะสม ความชัดเจนของหัวขอการใหคะแนน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.33, สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.51) 

4. สรุป 

 การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับ 1 มีว ัตถุประสงคเพื ่อ 1) สังเคราะหร ูปแบบการประยุกตใชกูเก้ิลแอปพลิเคชันเพื ่อสนับสนุน                          

การใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 2) เพื่อศึกษาผล      

ความพึงพอใจการใชแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับ 1 ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชาง

ไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 แบงออกเปน 2 สวน คือ ผูใชระบบในการกรอกฟอรมการใหคะแนน และรายงาน
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สรุปผลการใหคะแนนตามหลักเกณฑ ดานการออกแบบ และเนื้อหา มีความพึงใจตอระบบงาน โดยรวมอยูใน 

ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.49  โดยแอปพลิเคชันของ Google Form ไดออกแบบฟอรมการกรอกรายละเอียด  ของ

การการทดสอบดังนี้ (1) การทดสอบความรู ความเขาใจเปนการทดสอบความรู ความเขาใจ (2) การทดสอบ

ความสามารถ เปนการทดสอบความสามารถ ซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณจนเกิดความชำนาญเพียง

พอที ่จะปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพตามขอกำหนด ถูกขั ้นตอนและเสร็จตามเวลาที ่กำหนดลักษณะ

แบบทดสอบเปนการทดสอบโดยใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติงานตามรูปแบบ กฎเกณฑ ในวิธีการทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟา        

ภายในอาคาร ระดับ 1 คะแนนเต็ม 400 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด โดยแบงออกเปน      

2 แบบทดสอบ ดังนี้ แบบทดสอบที่ 1 การเดินสายไฟฟา การติดตั้งอุปกรณ การเก็บกวาดทุกสิ่งใหเรียบรอย  

ในบริเวณทดสอบของตน การตรวจสอบวงจรและแกไข ใชเวลาในการทดสอบ 4 ชั่วโมง แบบทดสอบที่ 2    

การตอตัวนำ ใชเวลาในการทดสอบ 15 นาที (3) รายละเอียดวิธีการทดสอบใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกำหนด 2.2 การออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาอาชีพชาง

ไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 จะออกใหแก ผูผานการทดสอบ 

โดยมีเกณฑ ดังนี้ ผูเขารับการทดสอบตองทดสอบท้ังภาคความรู ความเขาใจ และภาคความสามารถโดยตองได

คะแนนไมต่ำกวารอยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือวาผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ    

สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

 

 

 

บทท่ี 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟา

ภายในอาคาร ระดับ 1 มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) เพื่อสรางแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับ 1  

2) เพื ่อสำรวจความพึงพอใจแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขา         

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 เครื่องมือในการวิจัย กลุมตัวอยาง ไดแก ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน      

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน ผู เช ี ่ยวชาญ จำนวน 6 คน รวมทั ้งสิน 26 คน             



 
 

โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจ     

ที่มีตอแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1      

สถิติท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาการวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชาง

ไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1  ผลสรุปการศึกษาไดดังนี้  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ไดทำการวิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไป

ของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการเปนผูทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร  การแจกแจงความถ่ีและแสดงผลจำนวนรอยละ ตามตารางตอไปนี้  

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ผลวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญ

อายุ 34 - 45 ป จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมา คือ อายุ 25 - 35 ป จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

15  และ อายุ 46 ปขั ้นไป จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 สวนใหญระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกวา  

จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญอาชีพ ครู/อาจารย/บุคลากรทางการศึกษา  คิดเปนรอยละ 100 

สวนใหญมีระยะเวลาการเปนผูทดสอบมาตราฐานฝมือแรงงาน 1 - 5 ป จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 

 สวนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ 

ผลวิจัยพบวา ผลความพึงพอใจของกลุ มตัวอยางมีความเห็นตอความเหมาะสมของรูปแบบ            

การประยุกตใชกูเก้ิล แอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขา      

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 โดยรวมอยูใน ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.45, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62)    

เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน อยูในระดับมากที่สุด คือ 1.2) การแบง

หมวดหมู ชัดเจน (คาเฉลี ่ย 4.75, สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.44) รองลงมาคือ ดานการรับรู ถึงความงาย              

ในการใชงาน 1.1) ความงายในการใชงาน ดานการออกแบบ 2.3) ความเหมาะสมกับเนื้อหา 2.4) ภาษาสื่อ

ความเขาใจถูกตองอยูในระดับมากที่สุด คือ (คาเฉลี่ย 4.65, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48) 2.6) การจัดวาง

ตำแหนงของสวนตาง ๆ บนหนาจอมีความเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด คือ (คาเฉลี่ย 4.60, สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.75) ดานเนื ้อหาการใหคะแนน 3.3) ลำดับของหัวขอการใหคะแนน อยู ในระดับมากที ่สุด            

คือ (คาเฉลี่ย 4.55, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51) ดานการรับรูถึงความงายในการใชงาน 1.3 ใชงานไดราบรื่น 

ตอเนื่อง ไมติดขัด อยูในระดับมาก  คือ (คาเฉลี่ย 4.50, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51)  ดานการออกแบบ            

2.2) ลำดับการแสดงขอมูล 2.5) รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก คือ (คาเฉลี่ย 4.40,                

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60)  ดานเนื้อหาการใหคะแนน  2.1) ความสวยงาม 3.1) ความถูกตองของหัวขอ

การใหคะแนน อยูในระดับมาก คือ (คาเฉลี่ย 4.35, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74)   

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูเช่ียวชาญ 
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  1. แบบประเมินดานเนื้อหา การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 มีว ัตถุประสงคในการรวบรวมความคิดเห็นของผู  เช ี ่ยวชาญ                        

ทางดานเนื้อหา เกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 เพ่ือนำขอเสนอแนะเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งข้ึน  

 2. แบบประเมินนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ประเมินคุณภาพดานเนื้อหา สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1  

ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  

 สรุปผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน มีความเห็นตอความเหมาะสม                

ของเนื้อหา การประยุกตใชกูเก้ิลแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 โดยรวมอยูใน ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.57, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54) 

เมื ่อพิจารณารายดานพบวา ความถูกตองของหัวขอการใหคะแนน ปริมาณเนื ้อหามีความเหมาะสม                     

และความงายในการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากัน โดยอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.83 ,สวนเบี่ยงเบน 0.40) 

รองลงมาคือ เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.67, สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.51) เนื้อหามีความถูกตองและชัดเจน และ ความถูกตองเหมาะสมของคะแนน อยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.50, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54) และ เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผูทดสอบ การลำดับ

เนื้อหามีความเหมาะสม ความชัดเจนของหัวขอการใหคะแนน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.33, สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.51) 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย   
 การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับ 1 ของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากจะชวยใหกรอกคะแนน

ไดอยางสะดวกและรวดเร ็วแลวระบบในงานวิจ ัยนี ้สามารถชวยแกปญหาตาง ๆ ที ่อาจเกิดขั ้นจาก               

การคำนวณผิดพลาดจากคน โดยระบบดังกลาว สามารถกรอกคะแนน และขอมูลของผูเขารวมการทดสอบ

มาตรฐานฝมือแรงงาน ไดอยางครบถวน อีกทั้งสามารถออกรายงานไดอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดประสิทธิภาพ

มากข ึ ้นในการให ตรวจสอบ และ ค นหาข อม ูล ผ านระบบออนไลน จากโปรแกรม Google From                         

และ Google Data Studio สามารถตรวจสอบผลคะแนนผาน หรือไมผาน ซึ ่งจากผลการวิจัยโดยรวม                

อยูในระดับมาก อีกท้ังใบใหคะแนนแบบเดิมเกิดความลาชาในการใหคะแนน ความลาชาในการรวมผลคะแนน 

ความผิดพลาดของการใหคะแนนจากผูทดสอบท่ีอาจจำหลักเกณฑการใหคะแนนผิดพลาด ซ่ึงสงผลเสียถึงผูเขา

รับการทดสอบได ดังนั้นทางผูวิจัยจึงไดสรางแอปพลิเคชัน การกรอกฟอรมและใบสรุปรายงานดวยโปรแกรม  
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Google Data Studio โดยผูเขารับการทดสอบตองทดสอบท้ังภาคความรู ความเขาใจ และภาคความสามารถ

โดยตองไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 70 ของคะแนนทั้งหมด จึงถือวาผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

แหงชาติ สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร สอดคลองกับ  

ผลการประเมินผลความพึงพอใจท่ีของผูใชแอปพลิเคชันเทคโนโลยีออคเมนตเตดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบการปลูก

ขาวตนเดียว ในรูปแบบ 3 มิติ โดยใชแบบประเมินผลอัตราสวน 6 อันดับ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ตอแอปพลิเคชันเทคโนโลยีออคเมนตเตดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบการปลูกขาวตนเดียวอยูในระดับมากทุกดาน 

(คาเฉลี ่ย 4.98 S.D. = 0.84) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากตอดานคู มือการใชงาน (คาเฉลี่ย 5.02         

S.D. = 0.84) ดานเนื้อหา(คาเฉลี่ย 4.99 S.D. = 0.80) ดานความพึงพอใจตอแอปพลิเคชันในภาพรวม (คาเฉลี่ย 

4.99 S.D. = 0.83) ดานการใชงาน (คาเฉลี่ย 4.99 S.D. = 0.86) และดานการออกแบบ (คาเฉลี่ย 4.94      

S.D. = 0.84) ตามลาดับ (การพัฒนาแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีออคเมนตเตดเรียลลิตี้ เรื่อง ระบบการปลูก

ขาวตนเดียว ในรูปแบบ 3 มิติ (ภูริพจน แกวยอง ศัชชญาส ดวงจันทร, 2562) 

 

5.3. ขอเสนอแนะ 

 การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับ 1 ของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื ่องจากมีรายละเอียด             

ของขอสอบจำนวนหลายขอ ทำใหการใชเครื ่องมือในโปรแกรมของ Google From และ Google Data 

Studio มีขอจำกัด ผู ว ิจ ัยแนะนำเข ียนโปรแกรมเฉพาะ ในการจัดการฐานขอมูล การออกรายงาน                         

ท่ีสามารถรองรับการทำงานใหละเอียดเพ่ิมมากข้ึน   

 ขอเสนอแนะในครั้งตอไป 

 1. ในงานวิจัยนี ่ใช Google From ในการออกแบบฟอรมการเก็บขอมูลลงใน ฐานขอมูล Excel                      

โดยการออกรายงาน ดวย Google Data Studio  เนื่องจากขอจำกัดของโปรแกรม ในการใชกลองขอความ

จำนวนมาก จึงเปนขอจำกัด เกินจำนวนมาก ทำใหการออกรายงาน คอนขางลาชา   

 2. การออกรายงานทุกครั้งตองทำการอัพเดท ทุกครั้งกอนใชงาน ทำใหเกิดขอผิดพลาดทางโปรแกรมได   

ถาไมไดทำการ Refresh 
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  ดำเนินการโดย  ผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 เลมท่ี 132 ตอนพิเศษ 269 หนา 6 วันท่ี 27 ตุลาคม 2558 คนหาเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2563  

  จาก  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/269/6.PDF 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑการใชจายเงินเพ่ือชวยเหลือ 

 หรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 

 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ระดับ 1 เลม 136 ตอนพิเศษ 57 ง  หนา 23 วันท่ี 8 มีนาคม 2562 คนหาเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2565                                 

จาก http://www3.mol.go.th/content/63384/1506049208 

ภูริพจน แกวยอง ศัชชญาส ดวงจันทร. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีออคเมนตเตด    

 เรียลลิตี้ เรื่อง ระบบการปลูกขาวตนเดียว ในรูปแบบ 3 มิติ 

ศศิธร รักการงาน. (2558) การศึกษาความเปนไปไดในการใชเว็บแอปพลิเคชันสงขอมูลคำส่ังซ้ือ   
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 กรณีศึกษา: ฝายจัดซ้ือบริษัท ABC. นิพนธหลกัสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ โซอุปทานคณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา 

สมเกียรติ ใจดี. (2558). ชุดการเรียนรูการพัฒนาแอปพลิเคชันวิชวลซีชารปเพ่ือการเช่ือมตอ 

 ไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F4550 

อรณัฏฐ สุริยะพิชิตกุล. (2559). การออกแบบและสรางชุดทดลองการแทรกสอดของเสียง โดยใช 

  แหลงกำเนิดเสียงโดยใชแหลงกำเนิดเสียงจากแอปพลิเคชันของสมารทโฟน 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

ประเมินและตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนน 

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 

 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

 

1. ผศ.อนุรักษ เกษวัฒนากุล อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

    คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2. นายจักรเพชร จุลพรหม ครูฝกฝมือแรงงาน ช.3 

สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานเพชรบุรี 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

3. นายสุวัฒน เจริญพิบูลย นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน ชำนาญการ 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 4 ราชบุร ี

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อ 

 

  1. อาจารย ดร.วิชิตา ตุงคัษฐาน   อาจารยประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

  2. อาจารย ดร.วริยา เย็นเปง อาจารยประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

  3. อาจารยเกรียงไกร จริยะปญญา อาจารยประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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แบบประเมินดานเนื้อหา 

การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนน 

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 

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

คำช้ีแจง 

1. แบบประเมินดานเนื้อหา การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 มีวัตถุประสงคในการรวบรวมความคิดเห็นของผู เช ี ่ยวชาญทาง                 

ดานเนื้อหา เกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขา       

ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 เพ่ือนำขอเสนอแนะเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งข้ึน  

2. แบบประเมินนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ประเมินคุณภาพดานเนื ้อหา สอบถามความคิดเห็นของผู เชี ่ยวชาญ เกี ่ยวกับ                   

การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1  

ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  

3. คาระดับความคิดเห็นในแบบประเมินมี 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก  

ระดับ 4 หมายถึง ดี  

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง  

ระดับ 2 หมายถึง พอใช  

ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

ขอความกรุณาทานผูเชี่ยวชาญชวยใหขอเสนอแนะ เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุง  

 

 

 

ลงชื่อ ………………………………………… ผูวิจัย  

           (นายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์) 
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แบบประเมินดานเนื้อหา 

การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนน 

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 
......................................................................................................................... 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ของการพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงตามความคิดเห็น

ของทาน 

 

ลำดับ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก 

 

5 

ดี 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

พอใช 

 

2 

ควร

ปรับปรุง 

1 

1 เน้ือหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค      

2 เน้ือหามีความเหมาะสมกับระดับของผูทดสอบ      

3 เน้ือหามีความถูกตองและชัดเจน      

4 ปริมาณเน้ือหามคีวามเหมาะสม      

5 การลำดับเน้ือหามคีวามเหมาะสม      

6 ความถูกตองเหมาะสมของคะแนน      

7 ความถูกตองของหัวขอการใหคะแนน      

8 ความชัดเจนของหัวขอการใหคะแนน      

9 ความงายในการใชงาน      

รวม      

 

 

ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐาน     

ฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงชื่อ……………………………………....ผูประเมิน  
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     (………………………………………..)  

              ผูเชี่ยวชาญดานดานเนื้อหา 



 
 

แบบประเมินดานเทคนิคการผลิตส่ือ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนน 

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 

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

คำช้ีแจง 

1. แบบประเมินดานเทคนิคการผลิตสื่อ การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 มีวัตถุประสงคในการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ทางดานเทคนิคการผลิตสื่อ เกี่ยวกับประเมินการพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 เพื่อนำขอเสนอแนะเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสมบูรณ

ยิ่งข้ึน  

2. แบบประเมินนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ สอบถามความคิดเห็นของผูเชี ่ยวชาญ 

เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

ระดับ1  

ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  

3. คาระดับความคิดเห็นในแบบประเมินมี 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก  

ระดับ 4 หมายถึง ดี  

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง  

ระดับ 2 หมายถึง พอใช  

ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

ขอความกรุณาทานผูเชี่ยวชาญชวยใหขอเสนอแนะ เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุง  
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          (นายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์) 



 
 

แบบประเมินดานเทคนิคการผลิตส่ือ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนน 

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 
......................................................................................................................... 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อ ของการพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรง

ตาม    ความคิดเห็นของทาน 

 

ลำดับ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก 

 

5 

ดี 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

พอใช 

 

2 

ควร

ปรับปรุง 

1 

1 ดานการรบัรูถึงความงายในการใชงาน      

 

1.1 ความงายในการใชงาน      

1.2 ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการนำเสนอ      

1.3 การแบงหมวดหมูชัดเจน      

1.4 ใชงานไดราบรื่น ตอเน่ือง ไมตดิขัด      

2 ดานตัวอักษร      

 

3.1 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร      

3.2 ความชัดเจนของตัวอักษร      

3.3 ความเหมาะสมของสตีัวอักษร      

 3.4 ลำดับการแสดงขอมูล      

3 ดานตำแหนงการจัดวาง      

 

3.1 การจัดวางตำแหนงบนหนาจอมีความเหมาะสม      

3.2 ลำดับการแสดงขอมูล      

3.3 ความสวยงาม      

รวม      

 

ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะของผู เชี ่ยวชาญดานการผลิตสื ่อ การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบ

มาตรฐาน     ฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ……………………………………....ผูประเมิน  
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     (………………………………………..)  

                      ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อ 

 

 

 

 

 

การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนน 

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 

 

สวนท่ี 1 คำถามเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม           

คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย   ลงใน (  ) หนาขอท่ีตรงกับความเปนจริงของตัวทานท่ีสุด  

1. เพศ                 

(  ) ชาย               (  )  หญิง 

2.  อายุ                        

      (  )  ต่ำกวา 25 ป    (  )  25 – 35  ป 

       (  )  35 – 45 ป     (  )  46 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา              

       (  )  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา  

       (  )  ปริญญาตรี หรือสูงกวา 

      (  )  อ่ืนๆ  

4. อาชีพ                       

      (  )  ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (  ) ครู / อาจารย / บุคลากรทางการศึกษา 

      (  )  หนวยงานเอกชน    (  ) อ่ืนๆ 

5. ระยะเวลาการเปนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร 

    (  )  นอยกวา 1 ป (  )  1 -  5 ป  (  )  มากกวา 5 ป 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  คาระดับความพึงพอใจในแบบประเมินมี 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก  

ระดับ 4 หมายถึง ดี  

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง  

ระดับ 2 หมายถึง พอใช  

ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

 

ลำดับ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก 

5 

ดี 

4 

ปาน

กลาง 

3 

พอใช 

2 

ควร

ปรับปรุง 

1 

1 ดานการรบัรูถึงความงายในการใชงาน      

1.1 ความงายในการใชงาน      

1.2 การแบงหมวดหมูชัดเจน      

1.3 ใชงานไดราบรื่น ตอเน่ือง ไมตดิขัด      

2 ดานการออกแบบ      

2.1 ความสวยงาม      

2.2 ลำดับการแสดงขอมูล      

2.3 ความเหมาะสมกับเน้ือหา      

2.4 ภาษาสื่อความเขาใจถูกตอง      

2.5 รูปแบบตัวอักษรมคีวามเหมาะสม      

2.6 

การจัดวางตำแหนงของสวนตางๆ บนหนาจอมีความ

เหมาะสม      

3 ดานเน้ือหาการใหคะแนน      

3.1 ความถูกตองของหัวขอการใหคะแนน      
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3.2 ความชัดเจนของหัวขอการใหคะแนน      

3.3 ลำดับของหัวขอการใหคะแนน      

รวม      

 

โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอ การพัฒนาแอปพลิเคชันใหคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ1 

(  ) พึงพอใจ     (  ) ไมพึงพอใจ 

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

                                              ขอขอบคุณท่ีสละเวลาเพ่ือกรอกแบบสอบถาม 

                                                           นายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์ หัวหนาโครงการวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์ 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr.CHANYOOT ARUNSAWAT 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.(เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏ

เพชรบุรี ;2545 

ปริญญาโท คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยี  

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ;2560 

ตำแหนงปจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

รักษาการในตำแหนงหัวหนาศูนยฝกอบรมและทดสอบทักษะ

อาชีพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประวัติการทำงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหนงอาจารย สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ;2547 – 2557 

 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

;2547 – ปจจุบัน 
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