
 

 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ทักษะการซ่อมบำรุงเคร่ืองปรับอากาศโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะ 
ปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ   

รายวิชาเครื่องปรับอากาศ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 
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ง 

บทคัดย่อ 
 

การว ิจ ัยในช ั ้นเร ียนนี ้ม ีจ ุดม ุ ่งหมายการว ิจ ัยเพื ่อ (1) ความหมายของการซ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศ (2) ความสำคัญของทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ  (3) กระบวนการขั้นตอน
การส ่งเสร ิมทักษะการซ่อมบำร ุงเคร ื ่องปร ับอากาศ (4) ผลการเรี ยนร ู ้ท ักษะการซ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศ/แบบวัดทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายใน
การวิจัย คือนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 20 คน ซึ่ง
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ดำเนินการวิจัยในช่วง 5 พฤศจิกายน 2564 - 14 มกราคม 2565 
จำนวน 18 สัปดาห์ นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื ่องปรับอากาศ  รายวิชา
เครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยสาระที่ใช้จัดการเรียนรู้ 1 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ร่างกายของข้าพเจ้า 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความความตรงเชิงเนื้อหา(content validity) ที่พิจารณาจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.5-1.00 .ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.40-0.59 และค่าอำนาจจำแนก(r) อยู่
ระหว่าง 0.40-0.60  และมีค่าความเที่ยง (reliability) เท่ากับ 0.71 – 1.00 สำหรับแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องปรับอากาศ ของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
แบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ  รายวิชา
เครื่องปรับอากาศ ที่มีลักษณะเป็นตัวเลือกแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา มีค่า 0.76 และมีความเที่ยงเท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 
1.นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศโดยใช้

วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ   มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศโดยใช้
วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื ่องปรับอากาศ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะหลังการทดลองผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณลักษณะความกล้าแสดงออกด้านการอ่านออกเสียงภาษาจีน  หลังการทดลองผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยชั้นเรียนนี้สำเร็จได้ตามเป้าหมายด้วยได้รับคำแนะนำ พิจารณาปรับแก้ ที่มีประโยชน์
ต่อคุณภาพงานวิจัยอย่างยิ่งจากอาจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล อาจารย์นิเทศการสอน และอาจารย์ ดิเรก 
ไชยทองงาม อาจารย์พ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ อาจารย์ผู้สอนวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง และ อาจารย์ภาณุวัตร เข็มกลัด อาจารย์ผู้สอนวิชาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ฝึกฝนประสบการณ์การทำวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่
แรกเริ่มต้นจนครบกระบวนการวิจัย จนทำให้ผู้วิจัยสามารถนำความรู้และทักษะการวิจัยมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีพครู ทุกรายวิชาที่ประสิทธิ์
ประสาทความรู้ และให้คำแนะนำปรึกษาเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในสถาบันแห่งนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือ
วัดและประเมินผล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ยุพิน 
โกณฑา อาจารย์ณัฐดนัย ลาดนาเลา 

ขอขอบพระคุณ อำนวยการ และคณาจารย์โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ 
และอำนวยความสะดวกตลอดการดำเนินงานวิจัย และขอบใจนักเรียนนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้ความร่วมมือในการทำวิจัยครั้งนี้ 

สุดท้ายขอบพระคุณบิดา มารดา ที่เป็นกำลังใจ ทำให้วิจัยฉบับนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

 
 

นาอติวรรต  ทองสุขดี 
วันที่ 10 เมษายน 2565 
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  1 

 

ทที่1 
บทนำ 

 
 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยตั ้งอยู่ในแถบภูมิประเทศเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าว
เครื่องปรับอากาศจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในอุตสาหกรรม ที่อยู่พักอาศัยและรวมถึง ในอาคาร มี
รูปแบบที่หลากหลาย เช่น แบบแยกส่วน (Split Type) แล้วแต่ลักษณะความต้องการที่นำไปติดตั้งใช้งาน
ตามลักษณะพ้ืนที่ โดยเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูง เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่ืน ซึ่งปกติแล้วการทำงานของเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงานค่าของการใช้พลังงานของระบบปรับ
อากาศ ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด ถ้าไม่มีการทำนุบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจากการตรวจสอบพบว่า
เม ื ่อเวลาผ่านไปส ิ ่ งสกปรกหร ือฝ ุ ่นละอองจะเกาะแน ่นบนแผงคอยล ์ เย ็นทำให ้การทำงาน
เครื่องปรับอากาศเกิดปัญหาตามมา เช่น คอยล์เย็น เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้นเกิดการอุดตัน เพ่ือ
การลคปัญหาคังกล่าวจะต้องมีการทำนุบำรุงรักษาเครื่องปรับ อากาศ ให้อยู่ในคุณภาพที่ดีและพร้อมต่อ
การใช้งานที่ยาวนานอย่างต่อเนื่อง 

รายวิชาเครือ่งปรับอากาศเป็นวิซาที่เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรการทำความเย็นและระบบวงจรไฟฟ้า
ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
โดยเฉพาะภาคปฏิบัติจะเป็นการฝึกปฏิบัติทักษะเกี ่ยวกับงานเครื ่องปรับอากาศ เช่น งานติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ งานซ่อมบำรุงรักษา งานระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ งานเติมสารทำความเย็น เป็น
ต้น จากทักษะการเรียนรู้ที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้น จำเป็นจะต้องอาศัยสื่ออุปกรณ์ของจริง ชุดสาธิต หรือ
ชุดฝึกปฏิบัติ ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง 

การใช้สื่อการสอนชุดฝึกทักษะในการจัดการเรียนรู้นั้นเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยเริ่มจากให้ผู้เรียนได้ดูการสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติ ขึ้งนำเสนออย่างมี
สีสันและดึงดูดความสนใจ ในรูปตัวอักษรที่ซัดเจนและการใช้อุปกรณ์ชุดต่อสายวงจรไฟฟ้าที่มีความ
สะดวกในการใช้งานสามารถมองเห็นภาพรวมของวงจรได้ รวมทั้งการบรรยายประกอบเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง จากการนำเสนอ
สื ่อที ่ได้จัดเรียงไว้เป็นลำดับขั ้นตอนให้แก่ผู้ เรียนได้เรียนรู ้และทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง โดยมี
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา ตัวอย่างวงจร ใบงาน ที่ให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสโต้ตอบกับผู ้สอนซึ ่งจะ
ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้ [2] สื่อ
การสอนชุดฝึกทักษะจึงเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการประยุกต์ใช้
ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่
เกี่ยวเนื่องไปจนถึงงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการคิด
วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ นำไปสู่การใช้งานจริงในระบบทำความ
เย็นและปรับอากาศ คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดฝึกพ้ืนฐานวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
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รายวิชาเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้รับทักษะการปฏิบัติงาน
จากการเรียนการสอนไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คำถามวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่องการพัฒนาทักษะการซ่อม
บำรุงเครื่องปรับอากาศ ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอย่างไร 
 2. ผลการเรียนรู้วิชา เครื่องปรับอากาศ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์เป็นอย่างไร 
 3. ทักษะการปฏิบัติของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ ได้ผลคะแนนตามเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือไม ่
 4. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร 
 
จุดมุ่งหมายการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่องการพัฒนา
ทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติของนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของ เด
วีส์ได้ผลตามเกณฑ์พัฒนาร้อยละ 70 ที่กำหนดไว้ 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหลังการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
เทียบกับกับเกณฑ์ 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนทักษาะปฏิบัติของเดวีส์ มีประสิทธิภาพตามเกณ์ 
2. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของ   

เดวีส์ ได้ผลตามเกณฑ์ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

1.1 ประชากร คือ นักเรียนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด 3 ห้อง รวม 55 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จัง
ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เรียนรายวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 
20104-2006 เป็นการสุ่มอย่างง่าย รวมทั้งสิ้น 20 คน 
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2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวจัดกระทำ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ

ของเดวีส์ (Davies) 
2.2 ตัวแปรตาม คือ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 
2.2.2 ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 
 

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื้อหาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุธศักราช 

2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรายวิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 
2104 – 2106   จัดเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช  2556   โดยอยู่ใน
หมวดวิชาชีพสาขาวิชา  ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   
ผู้จัดทำได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชานี้ขึ้นเพ่ือให้ตรงกับจุดประสงค์รายวิชา   สมรรถนะรายวิชา   
และคำอธิบายรายวิชาที่กำหนด   ในหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

ระยะเวลาในการทดลองใช้สมมติฐาน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 16 ชั้วโมง 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เรื่องทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศโดยเริ่ม
จากตั้งเป็นทักษะใหญ่ ๆ  มีวิธีการฝึกให้ผู้เรียนทำทักษะย่อย โดยการฝึกทักษะมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนที่สำคัญ 
ดังนี้ 

ขั้นนำ 
ครูทบทวนความรู้เดิมและบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในหน่วยที่ 8 เรื่องการซ่อมบำรุงดูแล

เครื่องปรับอากาศ 
 

     ขั้นสอน  
ขั้นที่ 1  ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทำ  

1.1ครูอธิบาย ขั้นตอนการตรวจเช็คแก้ไขปัญหา “รีโมท” เครื่องปรับอากาศ 
     1.2 ครูอธิบาย การทำความสะอาดล้างแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศ 

1.3 ครูอธิบาย ดูรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 

ขั้นที่ 2  ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย  
   จำนวนนักเรียน 20 คน ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน กลุ่มละ 5 คน จำนวน 4 กลุ่ม  

2.1 ครูสาธิต ขั้นตอน การตรวจเช็คแก้ไขปัญหา “รีโมท” เครื่องปรับอากาศ 
2.2 ครูสาธิต ขั้นตอน การทำความสะอาดล้างแผนกรองเครื่องปรับอากาศ 
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ขั้นที่ 3  ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย  
    ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการฝึกทักษะ/โดยครูคอยให้คำปรึกษา และแนะนำเพ่ิมเติม 
     3.1 การตรวจเช็คแก้ไขปัญหา “รีโมท” เครื่องปรับอากาศ 
     3.2 การทำความสะอาดล้างแผนกรองเครื่องปรับอากาศ 
     3.3 การดูรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 

ขั้นที่ 4  ขั้นให้เทคนิควิธีการ 
เมื่อนักเรียนปฏิบัติทักษะการตรวจเช็คแก้ไขปัญหา “รีโมท” เครื่องปรับอากาศและการ

ทำความสะอาดล้างแผนกรองเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งดูรักษาเครื่องปรับอากาศ ได้แล้วนั้น ครูแนะนำ
เทคนิค อย่างถูกต้องและแม่นยำเพิ่มมากข้ึน 

 
ขั้นที่ 5  ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์  

เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติการตรวจเช็คแก้ไขปัญหา “รีโมท” เครื่องปรับอากาศและการ
ทำความสะอาดล้างแผนกรองเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งดูรักษาเครื่องปรับอากาศ ได้แล้วจนเกิดความ
ชำนาญ และทำแบบฝึกหัดที่ 8.1 

 
ขั้นสรุป 

1.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา  
1.1 ขั้นตอนการตรวจเช็คแก้ไขปัญหา “รีโมท” เครื่องปรับอากาศ 
1.2 การทำความสะอาดล้างแผนกรองเครื่องปรับอากาศ 
1.3 การดูรักษาเครื่องปรับอากาศ 

2.ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัดที่ 8.1 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

 1.ได้แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้ วธิีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับ
ชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ หน่วยการเรียนรู้เรื่องการซ่อมเครื่องปรับอากาของนักเรียน 
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ที่พัฒนาขึ้นและผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว 
 2.นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้ ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องสูงขึ้นกว่าก่อน 
การพัฒนาซึ่ง นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตทั้ง การเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน 

4.ผลจากการวิจัยช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพกลุ่มเป้าหมายมี ความ 
สามารถในการพัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงเครื ่องปรับอากาศ ได ้อย่างถ ูกต้องและคล่องแคล่ว 
โดยใช้การจัด ประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึก
ทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื ่องปรับอากาศ  รายวิชา
เครื่องปรับอากาศ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จะนำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับ
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จำนวน 6 ตอน ประกอบด้วย 
  
    ตอนที่ 1 แนวคิดการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) 

ตอนที่ 2 แนวทางการจัดกิจกรรมชุดแบบฝึกทักษะเครื่องปรับอากาศ  
ตอนที่ 3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ  
ตอนที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบทางสังคม  
ตอนที่ 5 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
ตอนที่ 1 แนวคิดการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) 

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies’ Instructional Model For 
Psychomotor Domain) ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติว่า ทักษะส่วนใหญ่ 
ประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จำนวนมากการฝึกให้ผู้เรียนสามารถทำทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้
ก่อน แล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกนเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จและรวดเร็วขึ้น 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ เดวีส์ รูปแบบนี้มุ ่งช่วยพัฒนา  
ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ประกอบด้วยทักษะย่อย
จำนวนมาก กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์มีดังนี้ 

 
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) 

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ คือ ความสามารถความชำนาญ ที่
กระทำออกมาอย่างถูกต้อง คล่องแคล่วและรวดเร็ว ที่ต้องอาศัยการฝึกอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ 
จึงทำให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานโดยมีให้คำนิยามตามนี้ 

 
เดวีส์ (Davies, 1971 : 50 - 56) ได้นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ 

ปฏิบัติได้ว่า ทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จํานวนมาก การฝึกให้ผู้เรียน
สามารถปฎิบัติทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้
ผู้เรียนประสบผลสําเร็จได้ดีและรวดเร็วขึ้น 

ทิศนา แขมมณี (2551) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา       
ด้านทักษะปฏิบัติเป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนการปฏิบัติการกระทำหรือ
การแสดงออกต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิต
พิสัยหรือพุทธิพิสัย 
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อนงค์ ทิวะสิงห์ (2554, หน้า 54) ได้กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นลำดับขั้นที่ถูกต้อง ทั้งการทำงานเป็นรายบุคคล การทำงานเป็นรายกลุ่ม 
ซึ่งจะทำให้สามารถทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน คือ 
ให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่ง
สามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างชำนาญ มีการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอยู่เสมอ มี
นิสัยในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

วรีวรรณ โนงนุช (2550, หน้า 31) ได้กล่าวว่ารูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์เป็นการบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติงานที่ครูผู้สอนจะต้องแบ่งเนื้อหาของ
หน่วยใหญ่ๆออกเป็นหน่วยย่อยให้ละเอียด และมีจำนวนเนื้อหาย่อยให้มากที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนฝึก
ทักษะย่อยเหล่านั้นให้ได้ดีจนเกิดความชำนาญ ในระหว่างขั้นตอนการฝึกทักษะย่อยแต่ละส่วนนั้น 
ครูจะเป็นผู้สาธิตการปฏิบัติงานนั้นก่อนที่จะให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ แล้วปล่อยให้ฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองโดยไม่มีการสาธิตการปฏิบัติงานให้ดูเป็นตัวอย่าง เมื่อผู้สอนเห็นว่านักเรียนปฏิบัติได้จริง
แล้วจึงสอนเทคนิควิธีการที่ช่วยให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็วและมีคุณภาพที่ดีขึ้น เมื่อนักเรียนฝึก
ปฏิบัติย่อยต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบย่อยของงานทั้งหมดแล้ว จึงนำประสบการณ์เหล่านั้นมาสู่
การปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ 

 
ดังนั ้นจึงสรุปความหมายของการเร ียนรู้ทักษะปฏิบัต ิของเดวีส ์ หมายถึง 

กระบวนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ โดยผู้สอนกำหนดเนื้อหาออกเป็นหน่วยใหญ่ก่อน จากนั้น
แบ่งเนื้อหาออกเป็นเนื้อหาย่อย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเนื้อหาย่อยเหล่านั้นจนเกิดความชำนาญ ใน
ระหว่างการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนครูคอยให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติโดยไม่มีการสอน
สาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างอีก     เมื่อผู้เรียนปฏิบัติจนเกิดความชำนาญแล้วครูจึงสอนเทคนิควิธีการที่
ช่วยให้การปฏิบัติได้รวดเร็วและมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ย่อยมาเชื่อมโยง
เป็นองค์ความรู้และสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านการปฏิบัติ อันนำไปสู่การปฏิบัติ
ได้เต็มรูปแบบ 
 

1.2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่

เน้นการพัฒนาด้านทักษะปฏิบัติเป็นรูปแบบที่มุ ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู ้เรียนการ
ปฏิบัติการกระทำ หรือการแสดงออกต่างๆ ซ่ึงจำเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ที่แตกต่างไปจาก
การพัฒนาทางด้าน      จิตพิสัย หรือพุทธิพิสัย โดยทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย 
ๆ จำนวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถทำทักษะย่อย ๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกัน
เป็นทักษะใหญจ่ะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จ และรวดเร็วขึ้น 

ทิศนา แขมมณี (2551) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้าน
ทักษะปฏิบัติเป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนการปฏิบัติการกระทำหรือการ
แสดงออกต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัย
หรือพุทธิพิสัย กระบวนการเรียนการสอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตหรือการกระทำ ขั้น
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ที่ 2 ขั้นสาธิตหรือให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 4 ขั้น
ให้เทคนิควิธีการ ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่มโยงทักษะย่อย ๆ 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้/แนวทางการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
ทิศนา แขมมณี (2551) สรุปได้ว่าขั้นตอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส์ ที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทำ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้เห็นทักษะหรือ

การ กระทำที่ต้องการให้ผู ้เรียนทำได้ในภาพรวม โดยสาธิตให้ผู้เรียนดูทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ 
ทักษะหรือ          การกระทำที่สาธิตให้ผู้เรียนดูนั้น จะต้องเป็นการกระทำในลักษณะที่เป็น
ธรรมชาติ ไมช่้าหรือเร็วเกิน ปกต ิก่อนการสาธิต ครูควรให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนในการสังเกต ควร
ชี้แนะจุดสำคัญท่ีควรให้ความ สนใจเป็นพิเศษในการสังเกต                                          

ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย เมื่อผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของ
การ กระทำหรือทักษะทั้งหมดแล้ว ผู้สอนควรแตกทักษะทั้งหมดให้เป็นทักษะย่อย ๆ หรือแบ่งสิ่ง
ที่กระทำออกเป็นส่วนย่อย ๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้เรียนสังเกตและทำตามไปทีละ
ส่วนอย่างช้า ๆ  

ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการ
สาธิต หรือมีแบบอย่างให้ดู หากติดขัดจุดใด ผู้สอนควรให้คำชี้แนะ และช่วยแก้ไขจนกระทั่ง
ผู้เรียนทำได้  เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย
นั้นจนทำได้        ทำเช่นนี้ เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกส่วน 

ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว ผู้สอนอาจแนะนำเทคนิค
วิธีการที่จะ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำงานนั้นได้ดีขึ้น เช่น ทำได้ประณีตสวยงามขึ้น ทำได้รวดเร็ว
ขึ้น ทำได้ง่ายขึ้น หรือสิ้นเปลืองน้อยลง เป็นต้น 

ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู ้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียน
สามารถปฏิบัติ แต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ 
และฝึกปฏิบัติหลาย ๆ ครั้ง จนกระท่ังสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่างชำนาญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที ่1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทำ 

 
 

ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ทักษะย่อย 

 
 

ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 
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แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (ทิศนา แขมมณี, 2556:132) 
 
ตอนที่ 2 แนวทางการจัดกิจกรรมชุดแบบฝึกทักษะเครื่องปรับอากาศ  
 การนำเสนอสาระสำคัญในตอนนี้มีประกอบด้วย (1) ความหมายของชุดแบบฝึกทักษะ
เครื่องปรับอากาศ รายละเอียดมีดังนี้ 

2.1 ความหมายของชุดแบบฝึกทักษะเครื่องปรับอากาศ 
ชุดฝึกทักษะเครื่องปรับอากาศ หมายถึง ระบบปรับอากาศขนาดเล็ก ส่วนประกอบ

แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่อยู่นอกห้องเรียกว่า Outdoor Unit หรือ Condensing Unit ส่วนที่อยู่
ภายในห้องเรียกว่า Indoor Unit หรือ Evaporator Unit หรือเชิงพาณิชย์อาจเรียกว่า แฟน
คอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit, FCU) หรือ  ที่มีลักษณะเป็นตู้ ก็มีคนเรียกว่า เครื่องส่งลมเย็น (Air 
Handling Unit, AHU) ถ ือเป ็นระบบท ี ่ม ีการใช ้งานอย ่างแพร ่หลาย  อ ุปกรณ์หล ักของ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type) นั้นมีอยู ่4 ส่วน 

ภาพที่ 1 ชุดฝึกทักษะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
Refrigeration Trainer Split Air Conditioner Training System 

ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ 
 

 
 

ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ 
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ภาพที่ 2 คอมเพรสเซอร์ขอเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type) 

 
1. คอมเพรสเซอร์ (compressor) เป็นหัวใจหลักของการทำงานในระบบอัดไอ เป็น

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพ่ิมความดันของสารทำความเย็น   ทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียน
ได้ครบวงจรของระบบอัดไอ และเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานมากที่สุด คือประมาณ 80% ของ
พลังงานทั้งหมดที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ 

 

 
ภาพที่ 3 อุปกรณ์ควบแน่น (Condenser) 

หรือ คอยล์ร้อน (Condensing Unit ; CDU) 
 

2. อุปกรณ์ควบแน่น (Condenser) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยน
สถานะจากไอเป็นของเหลว โดยการใช้พัดลมดูดอากาศมาระบายความร้อนให้กับสารทำความ
เย็นในแผงคอยล์ร้อน 
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ภาพที่ 4 วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) 
 
3. วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ลดความดันของสาร

ทำความเย็นหลังจากผ่านคอยล์ร้อน ซึ่งทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวความ
ดันสูงเป็นของเหลวผสมไอ (Mixture หรือ 2-Phases) ที่มีความดันต่ำ 

 
ภาพที่ 5 อุปกรณ์ระเหย (Evaporator) 
หรือ คอยล์เย็น (Fan Coil Unit ; FCU) 

 
4. คอยล์เย็น (Evaporator) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะ

จากของเหลวผสมไอ ให้กลายเป็นไออย่างสมบูรณ์ (ไออ่ิมตัว) โดยการใช้พัดลมดูดอากาศจาก
ภายในห้องปรับอากาศผ่านแผงคอยล์เย็น ซึ่งทำให้สารทำความเย็นรับความร้อนจากอากาศและ
เดือดกลายเป็นไอ ซึ่งอุปกรณ์นี้จะมีการใช้พลังงานประมาณ 10% ไปกับพัดลมคอยล์เย็น 

 
ดังนั้นจึงสรุปความหมายของชุดแบบฝึกทักษะเครื่องปรับอากาศ หมายถึง อุปกรณ์ที่เป็น

หน่วยที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบซึ่งมีส่วนประกอบพื้นฐานทั้งหมดของเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้รับการจัดเรียงอย่างชัดเจนในลักษณะที่สามารถซ่อมแซมได้และ
ติดตั้งบนโครงแบบตั้งโต๊ะ เพ่ือให้นักเรียนสามารถควบคุมและตรวจสอบการทดลองต่าง ๆ เราได้
จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมพิเศษ เครื่องมือ และพอร์ตสังเกตการณ์ที่โปร่งใส 
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 ตอนที่ 3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ  
 

การนำเสนอสาระสำคัญในตอนนี้มี 4 เรื่อง ประกอบด้วย (1) ความหมายของการซ่อม
บำร ุงเคร ื ่องปร ับอากาศ (2) ความสำค ัญของท ักษะการซ ่อมบำร ุงเคร ื ่องปร ับอากาศ                    
(3) กระบวนการขั้นตอนการส่งเสริมทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (4) ผลการเรียนรู้
ท ักษะการซ่อมบำรุงเครื ่องปรับอากาศ/แบบวัดทักษะการซ่อมบำรุงเครื ่องปรับอากาศ 
รายละเอียดมีดังนี้ 

 
3.1 ความหมายของทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 
 

    ทักษะ (Skill) หมายถึงความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็ว
ถูกต้องแม่นยำ และความชำนาญในการปฏิบัติจนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของบุคคลทั่วไป 
          ช่าง (Handy man)  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้และชำนาญในงานหรือในศิลปะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ในการสร้าง การผลิต การซ่อมแซม บำรุงรักษา การดัดแปลงแก้ไขวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 
          งานช่าง (Handicraft) หมายถึง สิ่งที่เป็นผลเกิดจากการทำงานของช่าง งานช่างแบ่งออก
ได้หลายสาขา เช่น งานไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ ช่างยนต์ ช่างประปา เป็นต้นผู้เป็นช่างจึงมักมีคำ
ต่อท้าย เพื่อบอกประเภทหรือสาขาของงานที่ทำ เช่น ช่างเขียนแบบ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า 
ช่างประปา ช่างโลหะ ช่างคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
         ทักษะเชิงช่าง (Engineering skill) หรือทักษะปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถหรือ
สมรรถนะในการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน เพื่อสามารถปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่งบ้านเรือน ที่อยู่
อาศัย เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์.  2554: http://www.thairath.co.th) 
         ทักษะงานช่างในชีวิตประจำวัน อาจกล่าวได้ว่า เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะที่เป็นพื้นฐาน
เกี่ยวกับการสร้าง การผลิต การซ่อมแซม บำรุงรักษา การดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้าน  ที่ทุกคน
สามารถทำได้ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่เป็นงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่
ชำรุด เสียหาย หรือสร้างสิ่งของง่าย ๆ เช่น ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอ้ี รั้ว ผนัง ถนน ทางเท้าในบ้าน การ
เดินสายไฟฟ้าในบ้าน การเดินสายโทรศัพท์ การต่อประปา การดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้ไม้สอย
ภายในบ้าน ด้วยตนเอง ตลอดถึงเครื่องยนต์กลไกและเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เป็นต้น  เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
          ช่างที่ดีนอกจากจะมีความรู้ในงานของตอนเองแล้ว ยังต้องมีฝีมือหรือศิลปะในการทำงาน
ด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานช่างอาจจะได้จากการเล่าสืบต่อกันมา หรือจากการศึกษาเล่า เรียนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ประสบการณ์ในการทำงานของช่าง นอกจากจะเสริมความรู้ของช่างแล้ว 
ยังช่วยให้มีความชำนาญในฝีมือการทำงานและการแสดงความสามารถทางศิลปะอีกด้วย งานช่าง
จึงมีหลายระดับ  เริ่มจากระดับเบื้องต้น ซึ่งเป็นระดับธรรมดาสามัญทั่วไป แล้วจึงเป็นงานช่างใน
ระดับสูงยิ่งขึ้น งานช่างบางอย่างเป็นงานช่างระดับสูงมากถึงต้องศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
อนาคตต่อไป (สรพงษ์ ศรีวินิจ : 2546 – 3) 
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ดังนั้น จึงสรุปความหมายของทักษะการซ่อมบำรุงเครื ่องปรับอากาศ หมายถึง การ
ส่งเสริมให้มีสมรรถนะในการจัดระบบความคิดในการแก้ปัญหาที่ต้องใช้กลวิธีหรือเทคนิควิธีที่
เหมาะสมอีกด้วยความสามารถหรือสมรรถนะเชิงช่างนี้จะถูกนำมาใช้เมื่อมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ใน
ยามภาวะปกติอาจไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญ ทักษะเชิงช่างเป็นทักษะแฝงที่มีไว้แก้ปัญหา 

 
3.2 ความสำคัญของทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ                     

 
ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการ

ในท้องตลาด หลายคนได้ศึกษาข้อดี ข้อเสียของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก่อนตัดสินใจซื้อ เพ่ือจะได้
เครื่องปรับอากาศท่ีเหมาะสมกับความต้องการของตัวเองมากท่ีสุด แต่น้อยคนที่จะรู้จักวิธีดูแล
รักษาเครื่องปรับอากาศ เพ่ือถนอมเอาไว้ใช้ให้นานที่สุด ซึ่งในวันนี้เรามีเทคนิคง่าย ๆ ช่วยถนอม
เครื่องปรับอากาศให้ใช้งานได้นาน 

 
3.3 กระบวนการขั้นตอนการส่งเสริมทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 

 
หลักการจัดการทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศช่างการทำงานกลุ่มในองค์กร

มุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญคือความสำเร็จและคุณภาพของงาน เพ่ือให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย การ
จัดการจึงเป็นสิ่งสำคัญของการทำงาน ดังนั้นการจะทำงานช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติ
ต้องมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการงานช่าง 

ขั้นตอนการทำงานช่าง 
          ขั้นเตรียมการหรือขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนศึกษาคู่มือการใช้และการทำงาน

ของส่วนประกอบที่ต้องมีการบำรุงรักษา ผู้ปฏิบัติต้องวิเคราะห์ว่าเครื่องมือ เครื่องใช้แต่ละชนิดมี
ปัญหาเช่นใด 

          ขั้นตอนดำเนินการหรือปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการทำงานตามที่วางแผนหรือ
เตรียมไว้ โดยผู้ปฏิบัติจะลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหมดไว้ มีแบบรายการอย่างไร 

          ขั้นตรวจสอบ เปน็ขั้นตอนการตรวจสอบหรือประเมินวิธีการทำงานช่างว่ามี
ข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ส่วนใดเพ่ือแก้ไขปัญหาในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 

          ขั้นปรับปรุงและพัฒนา เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการทำงานช่าง เพราะขั้นตอน
นี้เป็นการนำผลการตรวจสอบหรือประเมินการทำงานช่าง โดยนำข้อดีหรือข้อเด่นมาพัฒนาให้ดี
ขั้น 

ขั้นตอนการส่งเสริมทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 
1. หมั่นทำความสะอาดไส้กรอง/แผ่นกรองลองสังเกตให้ดีถ้าบ้านใครอยู่ติดถนน

ที่มีรถวิ่งผ่านตลอดทั้งวัน ไส้กรองหรือแผ่นกรอง อากาศในเครื่องปรับอากาศจะสกปรก
เร็วเนื่องจากกรองฝุ่นละอองที่ปะปนอยู่ในอากาศรอบบริเวณบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นควัน
นั่นเอง ดังนั้นควรถอดไส้กรองมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่ง
ครั้ง 
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2. ล้างอัดฉีด (ล้างใหญ่)แอร์ เมื่อผ่านการใช้งานมาซัก 4-6 เดือน ควรจ้างช่าง
แอร์มาล้างทำความสะอาดคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ให้กับเครื่องปรับอากาศ ประหยัดค่าไฟ รวมถึงยืดอายุการใช้งาน 

3. เช็คระดับน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์คือสารทำความเย็น ไม่มีกลิ่น เป็นองค์ประกอบ
สำคัญของเครื ่องปรับอากาศหากใช ้ไปนาน ๆ น้ำยาจะพร่องหรือหมดไป ทำให้
เครื่องปรับอากาศทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ แอร์ไม่เย็น หรือเย็นช้า ดังนั้นหลังจากล้าง
ใหญ่ ควรให้ช่างตรวจเช็คระดับน้ำยาแอร์ทุกครั้ง 

4.สังเกตเสียงดังผิดปกติเวลาเปิดใช้ เครื่องปรับอากาศ ให้ลองฟังเสียงการ
ทำงานของเครื่อง หากพบเสียงดังผิดปกติควรรีบแจ้งช่างเพื่อทำการแก้ไข ก่อนอาการจะ
ลุกลาม 

5. เลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนในห้องแอร์เพื่อไม่ให้แอร์ทำงานหนัก
จนเกินไป ไม่ควรใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้าที ่ให้ความร้อน อาทิ ไมโครเวฟ หม้อหุ ้งข้าว เตา
แม่เหล็กไฟฟ้า เตาอบเบเกอรี่ ในห้องแอร์ 

6. เช็คหน้าต่าง ประตู ว่าปิดสนิทดีแล้วห้องท่ีใช้งานหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ต้องปิดสนิทมิดชิดเพ่ือไม่ให้แอร์ทำงานหนักจนเกินไป หากพบหน้าต่างปิดไม่สนิท ประตูมี
ช่องว่างกว้างเกินไป ให้รีบแก้ไข 

7. เลือกแอร์ ให้เหมาะสมกับขนาดของห้องถือเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับ
แรกก็ว่าได้ เพราะเราต้องรู้ว่าขนาดพ้ืนที่ห้อง ควรติดตั้งแอร์ขนาดกี่ BTU ทั้งนี้ก็เพื่อให้
แอร์ไม่ทำงานหนักเกินไปท้ังยังเปลืองค่าไฟด้วย 

8. แสงแดดต้องไม่ส่องเข้าห้องโดยตรงหากห้องอยู่ในตำแหน่งที่รับแสงแดดจาก
ดวงอาทิตย์โดยตรง ควรติดตั้งม่านบังแดดเพื่อกรองแสง เพื่อให้แสงผ่านเข้ามาในห้องให้
น้อยที่สุด เพราะจะช่วยให้ห้องเย็นเร็วขึ้น ทั้งยังช่วยให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนัก
จนเกินไปอีกด้วย 

 
4.4 ผลการเรียนรู้ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ/แบบวัดทักษะการซ่อม

บำรุงเครื่องปรับอากาศ 
แบบประเมินทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ การทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

ตอนที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบทางสังคม  
 

การนำเสนอสาระสำคัญในตอนนี้มี 4 เรื่อง ประกอบด้วย  (1) ความหมายของพฤติกรรม
ความรับผิดชอบทางสังคม(2) ความสำคัญของพฤติกรรมความรับผ ิดชอบทางสังคม(3) 
กระบวนการขั ้นตอนพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคม(4) วิธีการวัด/แบบวัดเจตคติ/
คุณลักษณะพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคม 
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5.1 ความหมายของพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคม 
     ความรับผิดชอบต่อสังคมปัจจุบันนี้กระแสสังคมได้มีการเรียกร้องให้องค์การ  ทั้ง

ด้านการผลิตและบริการต้องรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้นและนี่คือการรับรู้ ใหม่เกี่ยวกับบทบาท
ขององค์การที่ผู้บริหารมิอาจที่จะมองข้าม  ในปัจจุบันเป็นจำนวนมากจากส่วนต่าง ๆ ของโลกต่าง
เฝ้ามองธุรกิจการดำเนินการขององค์การต่าง ๆ  และคาดหวังว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะประพฤติ
ปฏิบัติตน  เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า  สิ่งแวดล้อม  และสาธารณชนควบคู่กับการแสวง
กำไร  พันธะนี้เรียกว่า  “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  (Social  Responsibilities)  จึงเป็นหน้าที่
ของผู้บริหารองค์การที่จะต้องทำความเข้าใจต่อพันธะทางสังคมและกฎเกณฑ์ทางจริยธรรม 
                 การที่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญ  ที่
องค์การต้องนำพิจารณานั้น  ทั้งนี้เพราะว่าความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมมีส่วนผลักดันให้
ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมได้ขยายตัวออกไป  ดังนั้น  องค์การที่จะดำรงอยู่ในสังคม  จึง
ต้องปกป้องและพัฒนาสังคมควบคู่กันกับการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน  ถ้าองค์การปราศจาก
ความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วในระยะยาวกิจการนั้น ๆ จะได้รับการปฏิเสธจากสังคม  ดังนั้น  
ผู้บริหารจึงต้องใช้ความพยายาม  เพื่อแสวงหาผลกำไรปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้แสดงถึงระดับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมแบ่งออกได้  4  ระดับ  ดังนี้                                                     
                  ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ  (Economic Responsibility) ระบบเศรษฐกิจ
แบบเสรี  บุคคลไม่เพียงแต่จะมีสิทธิในการประกอบธุรกิจการเท่านั้น  การที่องค์กรเป็นผู้ผลิตและ
ให้บริการถ้าองค์กรไม่มีผลตอบแทนหรือกำไรที่คุ้มค่าแล้ว  องค์กรก็ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้  
ดังนั้น  พื้นฐานการดำเนินการขององค์กรจึงขึ้นอยู่กับการแสวงหาผลกำไรเท่าที่จะเป็นไปได้  เพ่ือ
สร้างหลักประกันที่สำคัญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรักษาสภาวะการแข่งขันและประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน  ตลาดการค้าที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรีการดำเนินงาน  ขององค์กรจะต้องเป็นไป
ตามกลไกของตลาด  โดยที่รัฐเป็นผู้ควบคุมสาธารณูปโภคและสินค้าบางอย่างถ้าเกิดวิกฤตการณ์
ที่มีผลต่อความมั่นคง  รัฐอาจใช้วิธีกำหนดนโยบายควบคุมราคาสินค้า  ซึ่งทางองค์กรต้องปฏบิัติ
ตามท่ีรัฐกำหนด  
                 ความรับผิดชอบทางกฎหมาย  (Legal Responsibility) นอกเหนือจากการที่
องค์กรดำเนินการแสวงหาผลกำไรแล้ง  องค์กรควรมีความรับผิ ดชอบที่จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ซึ่งถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่องค์การต้องใช้พิจารณาถึงความถูกหรือความผิดที่มีต่อสังคม  
กฎเกณฑ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามกฎหมายกำหนดการที่กฎหมายต่าง ๆ ไม่
สามารถครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงานได้ทุกด้าน  ดังนั้น  กรณีที่อยู่นอกเหนือจากที่ กำหนด
ไว้ในกฎหมายองค์กรต้องวินิจฉัยว่าอะไรคือความถูกต้อง  
                 โดยทั่วไปกฎเกณฑ์ทางธุรกิจกฎหมายจะควบคุมและให้ความสำคัญ  4  กลุ่มดังนี้  
                 1.  ผู้บรโิภค  
                 2.  การแข่งขัน  
                 3.  สิ่งแวดล้อม 
                 4.  ความเท่าเทียมและความปลอดภัย  
                 ความรับผิดชอบต่อจริยธรรม  (Ethical  Responsibility) ความรับผิดชอบทาง
เศรษฐกิจและกฎหมาย  ถือว่าเป็นพันธะที่องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เพราะเป็น
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มาตรฐานความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การ  แต่จริยธรรมถือเป็น
กฎเกณฑ์ของค่านิยมทางศีลธรรมที่องค์กรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ดังนั้น  ความรับผิดชอบ
ต่อจริยธรรมจึงเป็นกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมที่องค์กรใช้ในการตัดสินใจและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า  ผู้ถือหุ้น  พนักงาน  ชุมชนและสภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน  
                 การจัดการภาคการผลิตและบริการ  องค์การมักจะเผชิญกับปัญหาด้านจริยธรรม  
เช่น  การวินิจฉัยปัญหาจริยธรรม  (Ethical Dilemmas)  เนื่องจากความซับซ้อนของปัญหามี
มากจนยากต่อการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร  ตัวอย่างเช่น  การจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้  แต่สินค้านั้นได้มาตาฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด  หรือการละเมิด
จริยธรรม (Ethical lapses)  ซึ ่งเป็นปัญหาเมื ่อองค์การดำเนินการอย่างขาดจริยธรรมที่มี
ผลกระทบต่อสังคม 
                 ความรับผิดชอบต่อจริยธรรมขององค์กรไม่อาจพิสูจน์อย่างชัดเจนต่อผลกำไรก็ตาม  
แต่ในระยะยาวแล้วองค์กาใดก็ตามท่ีไม่ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว  องค์กรนั้นก็
ไมไ่ด้รับความเชื่อถือ  ศรัทธาจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  
                 ความรับผิดชอบอย่างพินิจพิเคราะห์  (Discretionary responsibilities)เป็นความ
รับผิดชอบด้วยความสมัครใจของผู้บริหารโดยตรง  ความรับผิดชอบนี้ไม่ได้บังคับไว้ตามกฎหมาย
จะเห็นได้ว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นผู้บริหารจะเลือกทำสิ่งที่ได้ผลประโยชน์ได้กำไรแต่ต้อง
ไม่ผิดกฎหมาย  ถ้ามีความรับผิดชอบสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นความรับผิดชอบที่คำนึงถึงจริยธรรม  
โดยจะเห็นได้จากการที่ผู ้บริหารองค์กรให้ความสำคัญหรืออาจเข้าไปมีส่วนรวมในโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน  การยกระดับมาตรฐานการดำรงชีพความรับผิดชอบในขั้นนี้
องค์การมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนที่จะกลับคืนมาสู่องค์การ  แต่เป็นการให้เปล่าซึ่งบางองค์กรใช้คำ
ว่า  การคืนกำไรสู่สังคม  องค์กรที่มิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม  ที่มีประโยชน์ต่อสังคมก็ไม่ได้
หมายความว่าองค์กรนั้นขาดจริยธรรมทางธุรกิจแต่อย่างไร  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร
เป็นสำคัญ 

ดังนั้น จึงสรุปความหมายของด้านความรับผิดชอบทางสังคม หมายถึง การที่
กระแสเรียกร้องของสังคมโลกที่มีต่อจริยธรรมทางธุรกิจ  และความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น  
เนื ่องมาจากการที ่สังคมเปิดกว้างมากยิ ่งขึ ้น  และถูกเชื ่อมโยงเข้าหากันเป็นสังคมโลกและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างกำจัดถูกทำลาย  ดังนั้น  กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในแต่ละ
สังคมต่างได้รับผลกระทบเพิ ่มมากขึ ้น  จากความซับซ้อนและการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวได้
กลายเป็นพลังดันให้กิจการต่าง ๆ ต้องพิจารณาถึง  “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”   (Stakeholders)  
ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กร  และต้องพิจารณาถึงบทบาทและวิธีการที่จะ
เกี่ยวข้องกับบุคคล  กลุ่มและองค์การดังกล่าว  นอกจากนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังมีส่วนกำหนด
ระดับความสำเร็จขององค์กร  การเชื่อมโยงระหว่างกิจการและคนในสังคมที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สำคัญ ๆ ในการพิจารณาถึงกรอบของจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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5.2 ความหมายของพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคม 
พฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป  และมีการเรียกร้องให้การ

ดำเนินความรับผิดชอบที่กิจการของตนเองมีต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่ากิจการจะใหญ่  หรือเล็ก
ต้องทำการประเมินความรับผิดชอบที่กิจการของตนเองมีต่อสังคมใหม่ทั้งหมด  ดังนั้น  ผู้บริหารที่
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องทำความเข้าใจกับสิ่ งแวดล้อมอาชีวอนามัย  และ
ผลกระทบมากยิ่งขึ้น  เพราะองค์กรที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับกิจการของตนเองเท่านั้น  แต่จะต้องทำสิ่งที่ดีท่ีสุดต่อสังคม 
 
5.3 กระบวนการขั้นตอนพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น  เนื่องมาจากการที่สังคมเปิดกว้ างมากยิ่งขึ ้น  และถูก
เชื่อมโยงเข้าหากันเป็นสังคมโลกและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างกำจัดถูกทำลาย  ดังนั้น  
กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในแต่ละสังคมต่างได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้น  จากความซับซ้อนและ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้กลายเป็นพลังดันให้กิจการต่าง ๆ ต้องพิจารณาถึง  “ผู้มีส่วนได้สว่น
เสีย”   (Stakeholders)  ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กร  และต้องพิจารณาถึง
บทบาทและวิธีการที่จะเกี่ยวข้องกับบุคคล  กลุ่มและองค์การดังกล่าว  นอกจากนั้นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียยังมีส่วนกำหนดระดับความสำเร็จขององค์กร  การเชื่อมโยงระหว่างกิจการและคนใน
สังคมท่ีถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ 
 
5.4 วิธีการวัด/แบบวัดเจตคติ/คุณลักษณะพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคม 

แบบประเมินคุณลักษณะพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบทางสังคม 
 

ตอนที่ 5 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การนำเสนอสาระสำคัญในตอนนี้มี 4 เรื่อง ประกอบด้วย (1) งานวิจัยเกี่ยวกับการจัด

ประสบการณ์เรียนรู ้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) (2) งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ(3) งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับทักษะการซ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศ(4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดมี 
ดังนี้ 

 
5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดว (Davies) 

พงษศักดิ์ แดงตุย, จรีลักษณ รัตนาพันธ, เพชรผอง มยูขโชติ (2563) ผลการใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส เรื่อง การติดตั้งระบบแสงสวางใน
อาคารระดับ 1 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง การวิจัย
นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรูความเขาใจของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการ
จัดการเรียนรูทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส เรื่อง การติดตั้งระบบแสงสวางในอาคารระดับ 1 
2) ศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูทักษะปฏิบัติตามแนวคิด
ของเดวีส เรื่อง การติดตั้งระบบแสงสวางในอาคารระดับ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส กลุมตัวอยางคือ 
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นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนนิคมวิทยา  จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเรื่อง การติดตั้งระบบแสงสวางในอาคารระดับ 1 แบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติและแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบ ผลการวิจัยพบวา 1) คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดความรูความเขาใจของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกวา 

วุฒิไกร ศาสนสุพิน, ภูษิต บุญทองเถิง, ประยงค์ หัตถพรหมพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม,       
ชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์ (2562) การพัฒนาทักษะปฏิบัติวิชางานเครื ่องมือกลเบื้องต้น ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติการลับมีดกลึงปาดหน้า วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 2) เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต่อการเรียนด้วยการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการลับมีดกลึงปาดหน้า โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของเดวีส์ แบบวัดทักษะการลับมีดกลึงปาดหน้าและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบทีแบบกลุ่ม
เดียว (t –test for One Sample) 

ธนารักษ สารเถื่อนแกว, สุกัญญา สมมณีดวง และ รัตนา บุญเลิศพรพิสุทธิ์ 
(2561) การสังเคราะห รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติวิชาเครื่องปรับอากาศ ตามแนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ เดวีส แฮรโรว และซิมพสัน บทความนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ
สังเคราะห รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ เดวีส แฮรโรว และซิมพสัน เพ่ือนําไปประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอน  จากแนวคิดการจําแนกลําดับ ขั้นของพฤติกรรมดานทักษะพิสัยทั้ง 3 
แนวคิดของ เดวีส แฮรโรว และซิมพสัน สามารถสังเคราะห ลําดับขั้นของพฤติกรรมดานทักษะ
พิสัยได 6 ลําดับ ขั้นหลัก ไดแก (1) การปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน (2) การรับรู (3) ขั้นเตรียมความพรอม 
กอนลงมือปฏิบัติ (4) การทดลองปฏิบัติ (5) การฝก ซอมจนชํานาญ และ (6) การปรับประยุกต 

ทิพวรรณ มีพ่ึง, สุธ ิดา ชัยชมชื ่น (2556) ผลการใช้บทเรียนออนไลน์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ  1. พัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์รายวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ืองานอาชีพ สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2. เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์
ที่พัฒนาขึ้น 3. หาคุณภาพผลงานของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ 
ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์ที่พัฒนาขึ้นการวิจัยดำเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลังกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนภาคพิเศษ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที1่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา จำนวน 20 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. บทเรียนออนไลน์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
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และ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การทดลองดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อย
ละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test for Dependent Sample ผลการวิจัย
พบว่า 1) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับรูปแบบการ
เรียนของเดวีส์ที่พัฒนา ขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.36/85.04 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือสูงกว่า 
80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบ
ปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) คุณภาพ
ผลงานของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีมากแสดง
ให้เห็นว่าบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์ ที ่ผู ้ว ิจัยได้
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนได้ 

นิตยา นันตา (2562) ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติ
ของ   เดวีส์ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง การใช้งาน Microsoft Publisher 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใชัทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งาน Microsoft Publisher สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ประชากรเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา อำเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ แบบวัดความพึงพอใจสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าดัชนีประสิทธิผล ร้อยละค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องการใช้งาน Microsoft Publisher สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ=4.27, σ=0.41) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.23/83.84 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเท่ากับ 
0.68 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.58, 
σ=0.62) 

ดังนั ้นจึงสรุปความหมายของการเรียนรู ้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ หมายถึง 
กระบวนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ โดยผู้สอนกำหนดเนื้อหาออกเป็นหน่วยใหญ่ก่อน จากนั้น
แบ่งเนื้อหาออกเป็นเนื้อหาย่อย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเนื้อหาย่อยเหล่านั้นจนเกิดความชำนาญ ใน
ระหว่างการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนครูคอยให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติโดยไม่มีการสอน
สาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างอีก เมื่อผู้เรียนปฏิบัติจนเกิดความชำนาญแล้วครูจึงสอนเทคนิควิธีการที่
ช่วยให้การปฏิบัติได้รวดเร็วและมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนนำประสบการณ์ย่อยมาเชื่อมโ ยง
เป็นองค์ความรู้และสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านการปฏิบัติ อันนำไปสู่การปฏิบัติ
ได้เต็มรูปแบบ 
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5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 
 

การซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ  ปัจจุบันนั้นมีมากมายและหลากหลายชนิด จนบางครั้ง
อาจจะเลือกไม่หมด และที่สำคัญควรเลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไรให้เข้ากับบ้านหรือห้อง
ภายในที่อยู่อาศัยที่คุณต้องการ ซึ่งเครื่องปรับอากาศทั้งหลายนั้น สามารถจัดลำดับและจำพวก
ออกไปเป็น 6 ประเภท ดังนี้ ในเครื่องปรับอากาศทุกชนิดย่อมมีระบบและกลไกต่าง ๆ ในการ
ทำงานอย่างมากมายซับซ้อนจนตัวเราเองนั้นก็ไม่อาจจะรู้ได้อย่างลึกซึ้ง ระบบปรับอากาศใน
เครื่องปรับอากาศท่ีดีมันส่งผลให้เราได้รับความสะดวกสบายแล้วนอกเหนือจากนั้นมันมีประโยชน์
อะไรบ้างที่สามารถแยกอย่าละเอียดออกมาได้อีก ระบบปรับอากาศ ก็คือระบบที่ช่วยควบคุม
อุณหภูมิ ความชื้น และสภาพต่าง ๆ ที่อยู่ในที่นั้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศภายในห้อง หรือว่าสภาพ
อากาศความร้อนเย็นที่เหมาะกับการเก็บอาหาร แต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน ระบบ
ปรับอากาศทำงานมากกว่าการให้ความเย็นเท่านั้น 

นอกจากความเย็นภายในห้องอยู่ที่บ้านแล้ว ยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากระบบปรับ
อากาศเหล่านี้ช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นการผลิตอาหารที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำ ๆในที่
ทำงานช่วยควบคุมปริมาณความชื้นในอากาศ อย่างเช่น เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศตอนกลางคืน
ช่วงเวลานอน ถ้าชื้นมากไปก็ไม่ดีอาจจะทำให้ป่วย ระบบปรับอากาศนอกจากจะให้ความเย็น
สบาย ยังช่วยปรับสภาพความชื้นให้มันอยู่ในวาระที่เหมาะสมต่อร่างกายด้วยกลิ่นที่ไม่ดีและสิ่งที่
เจือปนอยู ่ในอากาศ ไม่ว่าจะเป็นฝุ ่น หรือกลิ ่นอาหาร กลิ ่นอับต่าง  ๆ ระบบปรับอากาศใน
เครื่องปรับอากาศสามารถทำให้มันหมดไปได้อย่างง่ายดาย อากาศในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ
ส่วนใหญ่แล้วระบบปรับอากาศก็จะบำบัดให้มันมีความสดชื่นอยู่เสมอระบบปรับอากาศใน
เครื่องปรับอากาศมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ หลากหลายในการใช้งานเพื่อให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสใน
การเลือกอย่างมากที่สุด หลากหลาย ไม่ซ้ำ ลั่นใจในคุณภาพและกลไกการทำงานของระบบปรับ
อากาศนั ้น ๆ บ้านไหนหรือห้องไหนที ่ร ู ้ส ึกว่าอากาศไม่ดี ไม่ค่อยถ่ายเทหรืออึดอัด ลอง
เครื่องปรับอากาศไปติดไว้ที่ห้อง รับรองว่าระบบต่าง ๆ จะช่วยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ประโยชน์ของ 
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ ปัจจุบันนั้นมีมากมายและหลากหลายชนิด จนบางครั้งอาจจะเลือกไม่
หมด และที่สำคัญควรเลือกเครื่องปรับอากาศอย่างไรให้เข้ากับบ้านหรือห้องภายในที่อยู่อาศัยที่
คุณต้องการ ซึ ่งเครื ่องปรับอากาศทั้งหลายนั ้น สามารถจัดลำดับและจำพวกออกไปเป็น 6 
ประเภท ดังนี้ 

เคร ื ่ องปร ับอากาศแบบต ิดผน ัง  เคร ื ่ องปร ับอากาศประเภทน ี ้ เ ร ียกว ่า เป็ น
เครื่องปรับอากาศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเพราะมีรูปร่างที่กะทัดรัด เล็ก
และเหมาะสมกับพื้นที่ห้องที่มีขนาดเล็ก ข้อดี: มีรูปแบบที่ทันสมัย มีแบบสวยๆ ให้เลือกมากมาย 
ติดตั้งง่ายและทำงานเงียบกว่าเครื่องปรับอากาศชนิดอื่น ๆ ข้อเสีย: ไม่เหมาะกับการทำงานหนัก 
คอลย์เย็นกระจายลมได้น้อยกว่าเครื่องปรับอากาศชนิดอื่น ไม่เหมาะกับ ร้านอาหารหรือห้อง
ประชุมขนาดใหญ่ พื้นที่เหมาะสม: ห้องนอน ห้องรับแขกขนาดเล็ก ห้องทำงาน ห้องนั่งเล่นเป็น
ต้น 
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เครื่องปรับอากาศแบบตั้งหรือแบบแขวน เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับห้องที่มีพื้นที่
ขนาดเล็กไปจนถึงห้องที่มีพื ้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการที่จะกระจายความเย็นได้ทั่วห้อง ข้อดี: 
สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนหรือตั้งพื้น ใช้งานได้หลากหลายเข้ากันได้ทุกสถานที่ การระบาย
อาการหรือกระจายความเย็นดีเพราะมีมอเตอร์และแผงคอล์ยขนาดใหญ่ ข้อเสีย: ไม่มีรูปแบบให้
เลือกมากนั้น เนื่องจากมอเตอร์ใหญ่จึงมีเสียงดังกว่าแบบติดผนัง พ้ืนที่เหมาะสม: ห้องนอนขนาด
กลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องนั่งเล่นเป็นต้น เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น เครื่องปรับอากาศที่มีลักษณะเหมือนกับตู้ มีขนาดสูงแต่
ไม่เกิน 2 เมตร มีกำลังแรงลมที่แรงพอสมควร เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีคนเข้าออกบ่อยครั้ง ข้อดี: 
ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องทำการยึดกับพื้นให้ยุ่งยาก สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำความเย็นได้เร็ว มีลม
แรงเพราะใบพัดที่ใหญ่ ข้อเสีย: เปลื้องพื้นที่ใช้สอยเพราะมีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีเสียงดังอีกด้วย 
พ้ืนที่เหมาะสม: ร้านอาหาร ร้านค้าขนาดใหญ่ หรือโชว์รูม 

เครื่องปรับอากาศแบบผังฝ้าเพดาน เครื่องปรับอากาศที่เน้นพื้นที่ใช้สอยและความ
สวยงามซึ่งไม่เห็นพื้นที่ของเครื่องปรับอากาศ หรือเห็นน้อยที่สุด ข้อดี: มีความสวยงามและ
ประหยัดพื้นที่ โดยสามารถทำตู้เพื่อซ่อนเครื่องปรับอากาศเอาไว้ได้หรือสามารถฝังเอาไว้ บน
เพดาน ข้อเสีย: ติดตั้งค่อนข้างยาก เพราะจะต้องฝังเข้ากับตู้ ทำการบำรุงรักษายาก อาจจะมี
ปัญหาน้ำรั่วได้ง่าย พื้นที่เหมาะสม: เหมาะสมกับห้องนอน ห้องรับแขกหรือห้องส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
กับบีทีย ู

ดังนั้นจึงสรุปความหมายของทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รวมคอนเดนซิ่งและ
แฟนคอลย์เข้าอยู่เอาไว้ในเครื่องเดียว โดยที่จะต้องติดตั้งโดยการฝังเอาไว้ในกำแพงห้องโดยไม่
ต้องเดินท่อน้ำยา ข้อดี: ประหยัดพื้นที่เพราะจะต้องเจาะเข้าไปในกำแพงและไม่ต้องติดตั้งคอน
เดนซิ่ง ยูนิต มีความเย็นสูงกว่าในแบบอื่น เนื่องจากไม่มีความร้อนเข้ามาแทรกตามท่ อน้ำยา 
ข้อเสีย: มีเสียงดังมากจากทำงานของคอมเพรสเซอร์ จึงมีการสั่นสะเทือนในบางครั้งอาจจะรุนแรง
มาก ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ มักเกิดปัญหาจากการติดตั้ง พื้นที่เหมาะสม: ในปัจจุบันไม่นิยมใช้
เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้แล้ว 
 
เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ เรียกว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่สะดวกสบายสามารถใช้ได้ทุกที่
เพียงแค่เสียบปลั๊กเท่านั้นเอง ข้อดี: มีขนาดกะทัดรัด ไม่ต้องติดตั้ง สามารถใช้ได้ทุกที่ ข้อเสีย: 
ใช้ได้กับห้องที่มีแต่ขนาดเล็กเท่านั้น หากห้องใหญ่อาจจะไม่เย็นนัก พ้ืนที่เหมาะสม: ห้องที่มีพ้ืนที่
จำกัดหรือห้องขนาดเล็ก ประโยชน์ของการดูแลเครื่องปรับอากาศ 

ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ภายในเครื่อง 
ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 
ประหยัดค่าไฟ 
ลดการลงทุนในการซื้อเครื่องใหม่ 
ลดการสร้างขยะให้กับโลก 
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5.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องปรับอากาศ หรือแอร์ ก็เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่มีวันเสื่อมสภาพตามการ

ใช้งาน ยิ่งช่วงไหนอากาศร้อนเปิดแอร์ทั้งวันตัวเครื่องก็ยิ่งต้องทำงานหนัก หากไม่ใส่ใจดูแลรักษา
อย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่ตามมาคงหนีไม่พ้นสารพัดปัญหาน่าปวดหัว ทั้งแอร์ไม่เย็น แอร์กินไฟ หรือ
แอร์น้ำหยด แทนที่จะรอให้ปัญหาเหล่านี้มากวนใจในวันที่ร้อนอบอ้าว บี.กริม เทรดดิ้ง มีเทคนิค
ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศง่ายๆ ไม่ง้อช่าง สำหรับเป็นแนวทางในการถนอมและยืดอายุการใช้
งาน ช่วยประหยัดค่าไฟไปด้วยในตัว หากใช้คู่กับเครื่องฟอกอากาศยิ่งทำให้คุณภาพอากาศดี
ยิ่งขึ้นไปอีกก่อนอื่นมาทำความเข้าใจการทำงานและส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศคร่าวๆ 
เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าแต่ละส่วนทำงานอย่างไรบ้าง 

ระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศส่วนมากประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ 
1. ส่วนที่อยู่ภายในอาคาร เรียกว่าชุดคอยล์เย็น หรือแฟนคอยล์ยูนิต (Fan coil 

unit) มีหน้าที่ส่งอากาศเย็นเข้าสู่ภายในอาคาร ประกอบด้วยคอยล์เย็น ใบพัดลมคอยล์
เย็น มอเตอร์พัดลม และแผ่นกรองอากาศ 

2. ส่วนที่อยู่ภายนอกอาคาร เรียกว่าชุดคอยล์ร้อน หรือคอนเดนซิ่งยูนิต 
(Condensing unit) หรือที่มักเรียกกันว่าคอมแอร์ ทำหน้าที่ช่วยระบายความร้อนจาก
เครื่องปรับอากาศออกสู่ภายนอก ประกอบด้วยคอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์ พัดลม
คอยล์ร้อน มอเตอร์ และแผงไฟฟ้า 

ทั้งสองส่วนนี้เชื่อมต่อกันด้วยท่อทองแดงและสายไฟ โดยชุดคอยล์เย็นจะช่วยดูดซับความร้อน
ภายในห้องและระบายออกทางชุดคอยล์ร้อน จากนั้นอากาศเย็นที่เกิดจากน้ำยาแอร์ที่ผ่านการลด
อุณหภูมิและลดความดันด้วยคอมเพรสเซอร์ก็กลายเป็นลมแอร์เย็นเป่าเข้ามาในห้อง 
เครื่องปรับอากาศล้วนต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ เทคนิคต่อไปนี้เป็นวิธีการดูแล
และล้างแอร์บ้านในเบื้องต้นที่ทำได้ด้วยตนเอง เพื่อคงอากาศดีภายในบ้านของคุณในทุก ๆ วัน 

เพ่ือความปลอดภัยควรปิดสวิตช์หรือดึงเบรกเกอร์ลงทุกครั้งก่อนการถอดทำความ
สะอาดหรือการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศลักษณะใดก็ตาม ไม่ควรฉีดน้ำเข้าไปยังบริเวณ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตัวเครื่อง และควรใช้บันใดที่แข็งแรงในการปีนถอดหรือใส่อุปกรณ์ หากไม่มี
ความชำนาญ แนะนำให้ล้างเฉพาะแผ่นกรองอากาศและพ้ืนผิวภายนอกเท่านั้น และเรียกใช้
บริการช่างแอร์สำหรับล้างส่วนอื่นทุก ๆ 6-12 เดือนเพ่ือป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วนอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายใน 

 
1. หม่ันถอดล้างแผ่นกรองอากาศ 

แผ่นกรองอากาศหรือฟิลเตอร์แอร์ เป็นชิ้นส่วนสำคัญท่ีคอยทำหน้าที่ดักจับฝุ่นละอองใน
อากาศไม่ให้เข้าไปถึงคอยล์เย็น หากไม่ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอจะเกิดการสะสมอุดตันของ
ฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักและไม่เย็นเท่าท่ีควร หรืออาจทำให้
มีน้ำแข็งเกาะที่คอยล์เย็น และมีน้ำหยดจากตัวเครื่องฟิลเตอร์มีลักษณะเป็นแผ่นตะแกรงที่มักทำ
จากใยสังเคราะห์และมีโครงเป็นพลาสติก อยู่ใต้บริเวณหน้ากากหรือฝาหน้าของแอร์ โดยเมื่อยก
ฝาหน้าของเครื่องขึ้นก็จะเจอกับฟิลเตอร์ทันที ทั้งนี้เครื่องปรับอากาศบางรุ่นอาจมีฟิลเตอร์ 2 ชนิด 
คือฟิลเตอร์แบบหยาบสำหรับกรองฝุ่นขนาดกลาง-ใหญ่ และฟิลเตอร์แบบละเอียดสำหรับกรอง
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ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งแบบหลังจะไม่สามารถถอดออกมาล้างได้และต้องแกะออกจากฟิลเตอร์
หยาบก่อนล้างทุกครั้ง การถอดล้างฟิลเตอร์แบบหยาบมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ทำได้ดังนี้ 

1.ถอดฟิลเตอร์ด้วยความระมัดระวังเพ่ือป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย 
2.ฉีดล้างด้วยน้ำแรงดันปานกลางและแปรงขนนุ่มขัดเบาเพ่ือกำจัดฝุ่น 
3.ตากให้แห้ง แล้วใส่กลับเข้าตามเดิม 
ความถี่ในการถอดล้างฟิลเตอร์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของฟิลเตอร์ ความถี่ใน

การเปิดใช้งาน หรือสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกบ้าน โดยหากเป็นห้องที่อยู่ติดถนนหรือภายใน
บ้านมีฝุ่นเยอะ ควรถอดฟิลเตอร์ออกมาล้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่หากฝุ่นไม่เยอะหรือไม่ได้
ใช้งานบ่อยอาจถอดล้าง 3-4 ครั้งต่อปี 

 
2. ทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น 

แผงคอยล์เย็น มีลักษณะเป็นท่อที่ขดไปมาตามความยาวของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะถูก
ห่อหุ้มไว้ด้วยแผ่นครีบอะลูมิเนียมบาง ๆ เป็นซี่ถี่ ทำหน้าที่เป็นตัวสร้างความเย็น โดยภายในจะมี
สารทำความเย็นไหลเวียนอยู่ ทำงานร่วมกับพัดลมในการรับและส่งลมเย็นเข้าสู่ห้องเมื่อถอด
หน้ากากของเครื่องออกจะเห็นแผงคอยล์เย็นได้ทันที บางรุ่นอาจอยู่บริเวณใต้ฟิลเตอร์ และจะ
สังเกตได้ถึงฝุ่นผงขนาดเล็กที่สามารถลอดผ่านฟิลเตอร์เข้ามา ซึ่งเมื่อนานไปจะจับตัวหนาขึ้นจน
อากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ทำให้ประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นลดลงได้เช่นเดียวกับ
ปัญหาฟิลเตอร์ตัน 

ขั้นตอนการทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นมีดังต่อไปนี้ 
1.ใช้แปรงสีฟันลากตามแนวของแผ่นครีบอะลูมิเนียมจนทั่วเพ่ือกำจัดฝุ่นที่เกาะอยู่ 

2.จากนัน้ใช้น้ำฉีดหรือราดเบาๆ เพ่ือให้ฝุ่นออกไปตามน้ำ และต้องระวังไม่ให้น้ำกระเซ็น
เปียกส่วนด้านในที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่อง 
3.หากฝุ่นเกาะตัวเหนียวจนไม่สามารถล้างด้วยน้ำได้ ควรใช้สเปรย์โฟมล้างแอร์สำหรับ

แผงคอยล์เย็นเพ่ือช่วยขจัดคราบให้หลุดได้ง่ายขึ้น โดยฉีดให้ทั่วบริเวณแล้วรอจนแห้ง แล้วฉีดน้ำ
ล้างออก ซึ่งน้ำที่ฉีดล้างจะไหลลงถาดรองรับน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศไปเอง 

4.หากครีบอะลูมิเนียมงอหรือโค้งจนปิดกั้นจนลมแอร์ออกมาไม่สะดวกอาจใช้หวีคอยล์

ค่อยๆ แปรงดัดให้กลับมาตรงดังเดิม แต่ควรทำอย่างระมัดระวังเพราะบริเวณนี้มีความคม อาจทำ
ให้บาดมือได้ทั้งนี้ สเปรย์โฟมที่ใช้ต้องเป็นน้ำยาทำความสะอาดที่ระบุให้ใช้กับแผงคอยล์เย็นได้ 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายและไม่ทำความเสียหายต่อส่วนประกอบของ
เครื่องปรับอากาศ 

 
3. กำจัดฝุ่นบริเวณใบพัดลมคอยล์เย็น 

ใบพัดลมคอยล์เย็นหรือ โบลเวอร์ คือบริเวณที่มีลมเย็นออกมา มีลักษณะเป็นช่องๆ เรียง
ตัวตามแนวยาว ทำหน้าที่ช่วยให้เกิดการไหลเวียนของลม บริเวณนี้มักจะมีฝุ่นผงมาเกาะตัว ส่งผล
ให้ร่องดักลมของใบพัดอุดตัน ส่งลมเย็นออกไปได้น้อยลง ทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้นในการทำความ
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เย็น และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เครื่องปรับอากาศกินไฟมากขึ้น นอกจากนี้ฝุ่นหนาที่จับตัวอาจ
ทำให้ใบพัดมีน้ำหนักเพ่ิมข้ึนและเสียสมดุลจนเกิดเสียงดังขณะเครื่องทำงานได้ 

1. ในเครื่องปรับอากาศบางรุ่นอาจมีแผงกนัใบพัดคอยล์เย็น ให้ถอดส่วนนี้ออกก่อน 
2.ใช้น้ำฉีดชำระฝุ่นบริเวณใบพัดลมคอยล์เย็น 
3.อาจตามด้วยสเปรย์ล้างแอร์สำหรับใบพัดคอยล์เย็นรอให้โฟมแห้งแล้วจึงฉีดน้ำล้างอีกที 
4.น้ำที่ล้างบริเวณนี้จะไหลออกมาจากเครื่องปรับอากาศ เพ่ือไม่ให้เลอะเทอะควรใช้ถุง

ล้างแอร์ครอบบริเวณด้านใต้เพ่ือรองรับน้ำที่ล้างด้วย 
 

4. ล้างถาดรองรับน้ำทิ้งและตรวจสอบท่อน้ำทิ้ง 
นอกจากแผงคอยล์เย็นและใบพัดลมคอยล์เย็น ถาดรองรับน้ำและท่อน้ำทิ้งก็เป็นอีกส่วน

ที่ควรได้รับการดูแลไปพร้อมกัน เพราะเป็นบริเวณท่ีน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำไหลไป
รวมกัน ซึ่งนานวันอาจเกิดเป็นเมือกและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่
ส่งผลต่อสุขภาพของคนในบ้านได้ 

วิธีการทำความสะอาดถาดรองรับน้ำสามารถใช้แปรงขนแข็งขัดถูหรือจะถอดออกมาล้าง
แล้วค่อยใส่กลับเข้าไปตามเดิมก็ได้ ส่วนการทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งอาจใช้เครื่องเป่าลมหรือใช้
น้ำที่มีแรงดันฉีดเข้าไปภายในท่อ แต่จะทำได้เมื่อมั่นใจว่าไม่มีรอยรั่วตามท่อเท่านั้น และควร
ตรวจดูว่าท่อมีความโค้งงอซึ่งอาจเป็นจุดสะสมของน้ำหรือสิ่งสกปรกหรือไม่ 

 
5. หม่ันเช็ดทำความสะอาดบริเวณโครงเครื่อง  

หน้ากากรับลมและหน้ากากจ่ายลมตัวเครื่องปรับอากาศบริเวณท่ีเป็นโครงสร้างหรือ
พ้ืนผิวภายนอกนั้นควรมีการทำความสะอาดหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดถูเป็นประจำ หรือจะถอดออกมา
ล้างก็ได้ 

 
6. ดูแลบริเวณชุดคอยล์ร้อนอย่าให้มีสิ่งกีดขวาง 

ไม่ใช่แค่ชุดคอยล์เย็นเท่านั้นที่ต้องหมั่นดูแล ชุดคอยล์ร้อนที่อยู่บริเวณนอกบ้านเป็นอีก
ส่วนที่ไม่ควรละเลยเช่นกัน เพราะฝุ่นและสิ่งสกปรกต่าง ๆ อาจเข้าไปอุดตันหรือขัดขวางช่องทาง
ระบายลมร้อนและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้เย็นน้อยลงหรือ
กินไฟมากกว่าปกติสำหรับการดูแลชุดคอยล์ร้อนนั้นควรดูให้พื้นที่โดยรอบสะอาด ไม่มีเศษใบไม้ 
ขยะ หรือสิ่งกีดขวางทางระบายลมของเครื่อง และสามารถกำจัดฝุ่นที่สะสมตามชุดคอยล์ร้อนด้วย
ตนเองเบื้องต้นโดยใช้น้ำฉีดล้างตามแนวด้านข้างและด้านหลังในทิศทางเฉียงไปทางพ้ืน โดยไม่
ต้องถอดฝาเครื่อง และห้ามฉีดไปยังภายในบริเวณตัวเครื่องโดยตรงเพราะอาจเปียกแผงไฟฟ้าและ
เกิดความเสียหายได้ 
 
7. เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นระยะ 

แม้จะเป็นช่วงฤดูหนาวที่อากาศไม่ร้อนหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน ก็ควรคอยเปิดใช้
งานเป็นระยะๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าตัวเครื่องยังทำงานเป็นปกติ และเพ่ือป้องกันแมลงหรือสัตว์เล็กเข้า
ไปทำรัง ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องและนำมาซึ่งกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ 
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8. ลดภาระของเครื่องปรับอากาศให้มากที่สุด 
ระหว่างเปิดใช้งานควรตรวจสอบหน้าต่างและประตูให้ปิดสนิทและไม่ควรใช้ เครื่อง ใช้

ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนซึ่งจะส่งผลให้เครื่องปรับอากาศ ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อลดอุณหภูมิ 
ห้อง เช่น ไมเครเวฟ เตาอบ หม้อหุงข้าว เป็นต้น 

 
9. ตรวจสอบโหมดการตั้งค่าของรีโมท 

การตั้งค่าโหมดการทำงานให้เหมาะสมกับอากาศและการใช้งานมีส่วนช่วยถนอมการใช้
งานเครื่องปรับอากาศและช่วยประหยัดค่าไฟได้ อาจตั้งโหมดประหยัดพลังงานหรือตั้งเวลาเปิด
ปิดอัตโนมัติในทุก ๆ วัน เพ่ือจำกัดช่วงเวลาในการใช้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบการทำงานของ
รีโมทโดยสังเกตจากหน้าจอแสดงผล และควรเก็บให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยงเพ่ือป้องกันการตั้ง
ค่าท่ีคลาดเคลื่อน หรือหากไม่ได้ใช้รีโมทเป็นเวลานานก็ควรถอดถ่านออก 
การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นประจำนั้น นอกจากจะช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าแล้ว ยัง
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพอากาศท่ีดีภายในบ้าน ให้คุณสูดอากาศสดชื่น ไร้กลิ่นอับ นอนหลับสบาย
ยิ่งขึ้น แถมลดการเกิดภูมิแพ้ได้อีกด้วย 

ดังนั้นจึงสรุปความหมายของทักษะการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตรวจเช็คล้าง
เครื่องปรับอากาศ เป็นประจำทุกปีโดยช่างเทคนิคด้วย เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องอาศัย
ความชำนาญ เพ่ือความปลอดภัยของตัวคุณเอง และการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดต่อ
ตัวเครื่อง 

 
5.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม  

       Kotler and Lee (2005) นิยามความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเป็น
บรรษัทบริบาล คือการยอมรับพันธกิจว่าปรับปรุงตามความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น โดยอาศัย
ดุลพินิจอย่างอิสระในการเลือกแนวปฏิบัติทางธุรกิจและแบ่ง CSR เป็น 7 ประเภทคือ 1.ส่งเสริม
การรับรู้ประเด็นทางสังคม (Cause Promotion) คือการจัดหาเงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากร
ในองค์กรเพื่อการรับรู้ต่อประเด็นปัญหาทางสังคม 2.การตลาดที่เกี ่ยวโยงกับประเด็นสังคม 
(Cause-Related Marketing) เป็นการอุดหนุนหรือบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์
ในการช่วยเหลือหรือแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมเฉพาะ ให้สหรับการกุศลเท่านั้ น ไม่มี
วัตถุประสงค์หาก าไร 3.การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) 
เป็นการสนับสนุนการพัฒนาหรือการท าให้เกิดการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้าน
สาธารณสุข ด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ไขปัญหาสังคมที่เน้นการเปลี่ยนแปลง
พฤต ิกรรม (Behaviour Change) เป ็นหล ัก 4.  การบร ิจาคเพ ื ่ อการก ุศล (Corporate 
Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือไปที่ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงิน
หรือวัตถุสิ่งของ ส่วนมากจะเป็นไปตามกระแสความต้องการจากภายนอกหรือมีผู ้เสนอให้ทำ
มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กรเอง ทำให้ไม่เกิดการ
เชื ่อมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก 5.การอาสาช่วยเหลือชุมชน 
(Community Volunteering) เป็นการสนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงานหรือคู่ค้า ร่วมสละเวลา
และแรงงานในการท างานให้แก่ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่และเพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทาง
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สังคมที่องค์กรให้ความสนใจ โดยองค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือร่วมมือกับองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง และอาจเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมอาสาดังกล่าวนั้นเอง 6. การประกอบธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) เป็นการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจอย่างพินิจพิจารณาทั้งในเชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม หรือ
ช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมนั้น ๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการยกระดับสุขภาวะ
ของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 7.การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามก าลัง
ซ ื ้ อของคน ในระด ับฐ านราก (Developing and Delivering Affordable Products and 
Services) เป็นการใช้กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดที่
เรียกว่า The Bottom of the Pyramid (BOP) ในราคาที่ไม่แพง เหมาะกับกำลังซื้อของผู้บริโภค
ในระดับล่าง ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 Kotler (1996) ได้ให้นิยามค าว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง องค์รวมของความเชื่อความคิด
และความประทับใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทัศนคติของคนเราที่มีต่อสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันธ์กับ
ภาพลักษณ์นั้น ๆ จากการที่เราสร้างภาพขึ้นจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การได้เห็น การได้ยิน 
การลิ้มรส การดมกลิ่น และการสัมผัส 

สุภัทรา หุ่นนอก (2554) ได้ให้นิยามความหมายของการรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง 
บทบาทหน้าที่ของบุคคลหรือองค์กรที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการด าเนินธุรกิจหรือองค์กร
ที่ไม่สร้างปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีจิตส านึกที่ดีในการเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

เกศมณี พฤกษาประดับกุล (2553) ได้ศึกษา การให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธนาคารออมสิน และรูปแบบการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารออม
สิน ผลการศึกษาพบว่าธนาคารออมสินให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมคือ การท าเพ่ื อ
สังคม มุ่งส่งเสริมพฤติกรรมการออมในหมู่ประชาชน สนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่
ผู้ด้อยโอกาส สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม 

บำรุงศาสนา สร้างคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี สนับสนุน
การศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ส่วนรูปแบบกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารออมสินแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ ความ
รับผิดชอบด้านสังคมและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม 

ชลลดา ศุภการวิศิษฎ์ ม่า (2556) ได้ศึกษาการให้ความหมาย การมีส่วนร่วมและรูปแบบ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงาน เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น 
จำกัด พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองของพนักงานคือ การแสดงความรับผิดชอบแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากองค์กรการรักษาผลประโยชน์ให้เกิดแก่คนในสังคม การคืน
กำไรสู่สังคมและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร พนักงานต้องการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของ
องค์กร คือส่งเสริมประเด็นทางสังคมเช่นการบริจาค อาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนและการปลูก
จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมมาขององค์กร 
 สมฤดี พุฒิมานรดี (2553) ได้ศึกษา การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย รูปแบบ 
และกิจกรรมการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในทัศนคติของพนักงานบริษัท
เสริมสุข จ ากัด (มหาชน)สาขานครปฐม ผลการศึกษาพบว่า พนักงานให้ความหมายความ
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รับผิดชอบต่อสังคมคือ การคืนกำไรสู่สังคมดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนและสังคม การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท ที่มาของความหมายเกิดจากความให้
ความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างพนักงาน บริษัทและสิ่งแวดล้อม ส่วนกิจกรรมในทัศนคติ
ของพนักงานคือ การส่งเสริมการรับรู้ปัญหาทางสังคม การตลาด ช่วยแก้ปัญหาสังคม อาสา
ช่วยเหลือสังคม 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงกึ่งทดลอง ที่ใช้แบบแผนการวิจัยแบบวัดผลก่อนและหลังทดลอง 1 กลุ่ม 

(One group pretest-posttest design) เป็นการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์  (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ  เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอน
การดำเนินงานที่นำเสนอประกอบด้วย 

1. แบบแผนการวิจัย  
2. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
4. ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้  
5. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
6. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
7. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  

Mr. Panuwat Khemklad
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบเบื้องต้น (Pre-experimental Research)
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1. แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (R&D: Research and Development) ผู้วิจัยได้กำหนดแบบ
แผนการวิจัยประกอบด้วย  

1.1 การพัฒนารูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ เรื่อง ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 

1.2 การพัฒนารูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ รายวิชาเครื่องปรับอากาศ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 

 
ขั้นพัฒนา (D) ขั้นวิจัย (R) 

 
 

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ร่วมกับชุด
แบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

การนำกระบวนการการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอน
แบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบ
ฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ   
รายวิชาเครื่องปรับอากาศที่พัฒนาจากขั้นตอนแรกไป
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
 

1. ร่างแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอนคุณภาพ 
2. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปทดลองใช้
กับกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย 
3. ตรวจสอบคุณภาพพร้อมปรับปรุงคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมการสู่การนำไปใช้
พัฒนานักเรียน 
 

1. ทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับความรู้ ทักษะการซ่อม
บำรุงเครื่องปรับอากาศ 
2. ทดลองนำแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของ 
เดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนาผู้เรียนระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ตลอดกระบวนการ 
4. ตรวจสอบประสิทธิภาพหรือความสำเร็จของการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
(Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ ด้วยการรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้
หลังพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ และทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
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2. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 ห้อง 
ผู้ชาย 19 คน ผู้หญิง 1 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เรียน
รายวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 20104-2006 เป็นการสุ่มอย่างง่าย  

 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะ
การประกอบคอมพิวเตอร์พีซีและการบำรุงรักษาของผู้เรียน ชันมัธยมศึกษาที่ 3 ของโรงเรียนบํารุงศาสน์วิทยา 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และการวัดประเมินทักษะการ
ประกอบคอมพิวเตอร์พีซีและการบำรุงรักษา รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ในตารางที่ 3.1 
   
ตารางท่ี 3.1 กำหนดการสอน 

เนื้อหา 
จำนวนเวลา

เรียน (ชั่วโมง) 
สัปดาห์
ที่สอน 

วันที่สอน 

1. ความรู้เบื้องต้นเครื่องปรับอากาศ 
- ทดสอบก่อนเรียน 30 ข้อ 
- ความรู้เบื้องต้นเครื่องปรับอากาศ 

 
2 

 
1 

 
5 พ.ย. 2564 
 

2. เครื่องมืองานเครื่องปรับอากาศ 
- ชื่อเครื่องมืองานเครื่องปรับอากาศ 
- การทำงานของเครื่องมืองานเครื่องปรับอากาศ 

 
2 

 
1 

 
19 พ.ย. 2564 

 
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 
- หลักการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 

 
4 

 
2 

 
26 พ.ย. 2564 
3 ธ.ค. 2564 

 
4. วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 
- รูปแบบวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 
- การทำความสะอาดวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 

 
4 

 
2 

 
24 ธ.ค. 2564 
7 ม.ค. 2565 

 
5. การตรวจซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 
- ความรู้เกี่ยวกับทักษะการการตรวจซ่อมบำรุง

เครื่องปรับอากาศ 
- ทดสอบหลังเรียน 30 ข้อ 

 
4 

 
2 

 
14 ม.ค. 2565 

รวม 16 8  
 

4. ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ผู้วิจัยนำมาใช้ในกระบวนการพัฒนาผู้เรียน โดยได้แบ่งขั้นตอนการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-

Based Learning) ไว้ทั้งหมด 4 ขั้น สรุปดังนี้ 
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ขั ้นที ่ 1 การเตรียมบริบทตามสภาพจริง: การเรียนรู ้ตามสถานการณ์จริง (Prepare Real Learning 

Context: Situated Learning) เตรียม (Prepare) ผู ้สอนจัดหาแหล่งเรียนรู้ข้อมูลกรณีศึกษาหรือ  ผู ้เชี ่ยวชาญ 
เพ่ือให้ข้อความรู้ตามสภาพจริงในประเด็นที่จะเรียนรู้  

ขั้นที่ 2 การตั้งเป้าหมาย: การเรียนรู้แบบนำตนเองและการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Set Goals: Self-Directed 
Learning/Co-operative Learning) กำหนด (Set) ผู้สอนช่วยผู้เรียนในการกำหนดจุดมุ่งหมายและขอบข่าย การ
เรียนรู้ เลือก (Choose) ผู้เรียนเลือกกิจกรรมหรือโครงการที่ตนสนใจ นำเสนอ (Present) นำเสนอกิจกรรมต่อผู้สอน
และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรับแก้  

ขั้นที่ 3 การวางแผนการดำเนินการ: การเรียนรู้แบบร่วมกัน (Plan Working Process: Collaborative 
Learning) ทำงานกลุ่ม (Group Work) ผู้เรียนแบ่งกลุ่มการทำงาน เรียนรู้ (Learn) ผู้เรียนปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมแรง
รวมพลัง โดยมีผู้สอนและ ผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแลให้คำแนะนำ  

ขั้นที่ 4 การติดตามและประเมินผล: การเรียนรู้แบบโครงงาน (Follow Up and Assess: Project-Based 
Learning) ตรวจสอบ (Check) ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันตรวจสอบกระบวนการทำงาน ติดตาม (Follow Up) 
ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของ ผลงาน ปรับปรุง (Revise) ผู้เรียนปรับปรุงแผนงาน ผลิต 
(Produce) ผู ้เรียนดำเนินการจนได้ผลงาน ประเมิน (Assess) ผู ้สอนและผู ้เชี ่ยวชาญประเมินผลงานเทียบกับ
เป้าหมาย ที่กำหนดให้ 

 
5. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (2) การตรวจสอบคุณภาพของแผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น (3) ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ของแผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

 
5.1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
การวิจัยครั้งนี้ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 

โดยใช้แบบฝึกทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์พีซีและการบำรุงรักษา ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้ 
  5.1.1 ศึกษาหลักสูตร หลักการโครงสร้างจุดมุ่งหมายหลักสูตร จุดประสงค์รายวิชา เพื่อวิเคราะห์
จดุประสงค์การเรียนรู้ และเป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนการดัดการเรียนรู้ และการเรียนการสอนให้ตอบสนอง
จุดประสงค์ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การวัดและประเมินผล เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน ใน
การศึกษาความสอดคล้องสัมพันธ์กันกับองค์ประกอบแต่ละส่วนของหลักสูตร 
  5.1.2 กำหนดกรอบความคิดกระบวนการที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียน ได้
เรียนรู้ก่อนหลัง โดยพิจารณาขอบข่ายเนื้อหา  
  5.1.3 กำหนดผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน เมื่อได้เรียนรู้ตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนด  
  5.1.4 กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน เลือกใช้เทคนิควิธ ีการที ่เหมาะสม สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา สอดคล้องกับนักเรียน โดยฉพาะการเน้นให้นักเรียนฝึกกันคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ตัวอย่างที่หลากหลายสร้างสรรค์และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  5.1.5 กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับเนื้อหา และจุดประสงค์ 
ในแต่ละจุดประสงค์จะใช้เวลาสอนกี่คาบ และวางแผน/โครงการสอนให้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค์
การเรียนรู้และจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
  5.1.6 ร่างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  สาระสำคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอน และการวัดประเมินผล พร้อมเอกสารประกอบ
ได้แก่ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใบงาน   ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ 
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5.2 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการดังนี้ 

5.2.1 นำแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับร่าง ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดย
มีผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 ท่าน  

5.2.2 ปรับปรุงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
5.2.3 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ จำนวน 1 แผน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

และการบำรุงรักษา ซึ่งอยู่ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อนำผล
การจัดการเรียนรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมแบบ
สาธิต 

 
5.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ใช้เกณฑ์ประเมินจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

จำนวน 3 ท่านโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 

 4.50 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
 3.50 4.49 หมายถึง ระดับมาก 
 2.50 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 1.50 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 
 1.00 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 
ผลตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น พบว่าภาพรวมมีผลประเมินอยู่ในระดับ ระดับ

เหมาะสมมาก เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้นี้สามารถปฏิบัติได้จริง และเพียง
พอที่จะส่งผลให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้  กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ กำหนด
แนวทางท่ีเป็นไปได้ มีผลประเมินระดับดี 

 
6.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) แบบประเมิน
ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ (3) แบบประเมินคุณลักษณะพฤติกรรมด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

6.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6.1.1 ลักษณะของแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมีลักษณะ

เป็นแบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก, ข, ค และ ง จำนวน 30 ข้อ   
6.1.2 กระบวนการสร้างแบบทดสอบ (1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน

การเรียนรู้ และคู่มือครูการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ช่างอุตสาหกรรม (2) ศึกษาและวิเคราะห์
เนื้อหา และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ช่างอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื ่องปรับอากาศ  รายวิชาเครื่องปรับอากาศ ของ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ฉบับร่าง) วิชา
เครื่องปรับอากาศ โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์  (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ  รายวิชาเครื่องปรับอากาศ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (4) ปรับปรุง
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คุณภาพของแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู ้เช ี ่ยวชาญและตามผลการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบ 

6.1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ (1) นำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบด้านความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยพิจารณาจาก
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) (2) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไปทดสอบ (try out) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างแต่ใช้วิธีสอน
แบบเดียวกัน และนำแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ตอบ
มากกว่า 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน(3) นำผลการทดสอบเบื ้องต้นก่อนพัฒนามาวิเคราะห์คุณภาพของ
แบบทดสอบด้านความเท่ียง (reliability) ค่าความยากง่าย (p) และอำนาจจำแนก (r) ของข้อสอบ 

6.1.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบมี
รายละเอียดดังภาคผนวก ทั้งนี้ สรุปได้ดังนี้ (1) ผลจากการตรวจสอบของผู้เชี ่ยวชาญได้ค่า IOC ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนมีค่าระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 คัดเลือกเป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ฉบับละ 30 ข้อ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการ
ตรวจสอบคุณภาพ พบว่า ค่าอำนาจจำแนก (r) -0.11 ถึง 0.66 ผลการพิจารณาค่าอำนาจจำแนก (r) มีค่าที่
ปรับระหว่าง -0.11 - 0.49 หลังปรับปรุงค่า (r) อยู่ระหว่าง 0.50 - 1.00 และ ความเที่ยง (สูตร KR-20) อยู่
ที่ 0.63-0.78(3)  ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบ โดยสรุปพบว่า แบบทดสอบ
แบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก, ข, ค และ ง จำนวน 30 ข้อ มีบางข้อ ตัวลวงมีความยากง่ายไม่
เหมาะสม (4) ปรับปรุงข้อสอบแบบปรนัยตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  

 
6.2 แบบประเมินทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 

ต่อการการจัดการเรียนรู้ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของ
เดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื ่องปรับอากาศ  รายวิชาเครื่องปรับอากาศ ของ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 

6.2.1 ลักษณะของแบบประเมินทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ (ตั้งแต่ 1-5) จำนวน 5 ด้าน 30 ข้อ 

6.2.2 กระบวนการสร้างแบบประเมินทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (1) ศึกษาวิธีการสร้าง
เครื่องมือวัดแบบประเมินทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ จากเอกสารการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
(2) วิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมินทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์เนื้อหาที่
สามารถนำไปใช้กับทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ (3) กำหนดหัวข้อที่ใช้ในการสร้างแบบประเมินทักษะ
การประกอบคอมพิวเตอร์ (4) สร้างแบบประเมินทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมแบบสาธิต (5) ปรับปรุงคุณภาพของแบบประเมินทักษะการ
ประกอบคอมพิวเตอร์ตามผลการตรวจสอบคุณภาพ 

 
 4.50 5.00 หมายถงึ ระดับมากท่ีสุด 
 3.50 4.49 หมายถึง ระดับมาก 
 2.50 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 1.50 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 
 1.00 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการประเมินทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์  (Davies) 

ร่วมกับชุดแบบฝึกทกัษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ  รายวิชาเครื่องปรับอากาศ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 3พบว่ารายการประเมินส่วนมากอยู่ในระดับมาก 

6.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ (1) นำแบบ
ประเมินทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ที ่พัฒนาขึ ้นไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความเที ่ยงตรงของ
แบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา และลักษณะการใช้คำถาม  (2) ตรวจสอบความ
เชื่อมั่นของแบบประเมินทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ หาความสอดคล้องโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) (3) มีการปรับปรุงคุณภาพของแบบประเมินทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ 
พบว่าแบบประเมินทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมมีคุณภาพเพียงพอใน
การนำไปใช้ 

7. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการพัฒนาแผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 

2 เป็นการนำแผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ รายละเอียดดังนี้  
ระยะที่ 1 การพัฒนาแผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 

1. ร่างแผนการจัดการเรียนรู้การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา โดยใช้แบบฝึก
ทักษะประกอบการจัดกิจกรรมแบบสาธิต 

2. นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการ 
เรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที ่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จำนวน 3 ท่าน  แล้วนำผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไข 

3. นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือนำผลการจัดการเรียนรู้ ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการจัดการเรียนรู้
มาปรับปรุงคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมแบบสาธิต 

4. นำผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงคุณภาพของแผนนำปรับมาใช้จริง 
ระยะที่ 2 การนำแผนหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้มีดังนี้ 

1. ดำเนินการวัดผลการเรียนรู้ก่อนการพัฒนาหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา โดยใช้

แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมแบบสาธิตที่วางไว้ในกำหนดการจัดการเรียนรู้ 
3. วัดผลระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
4. วัดผลการเรียนรู้ช่วงหลังการพัฒนาหรือหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดกระบวนการพัฒนา 
5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ

ฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมแบบสาธิตโดยใช้การทดสอบทีเทส (t-test) 
6. สรุปผลการจัดการเรียนรู ้ของนักเรียนเมื ่อได้ร ับการจัดการ เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ประกอบการจัดกิจกรรมแบบสาธิต 
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

8.1 ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
(Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ   ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

8.2 ดำเนินการวัดผลการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนตลอด
กระบวนการพัฒนา 

8.3 ดำเนินการวัดผลหลังการพัฒนาด้วยการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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9. การวิเคราะห์ข้อมูล  

9.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผน การจัดการเรียนรู้ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยใช้
ว ิธ ีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื ่องปรับอากาศ รายวิชา
เครื่องปรับอากาศ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 9.2 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายการวิจัย โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ  
 9.3 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 9.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอน
แบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ รายวิชาเครื่องปรับอากาศ 
โดยใช้สถิตินอนพาราเมติก (Non-Paramatrics Statics) คือ Wilcox Sign Rang Test  
 9.5 วิเคราะห์คะแนนผลทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 9.6 เปรียบเทียบทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
แบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ รายวิชาเครื่องปรับอากาศ 
โดยใช้สถิตินอนพาราเมติก (Non-Paramatrics Statics) คือ One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

Mr. Panuwat Khemklad
โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน ด้วยสถิติทดสอบที (Dependent Samples t–test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

Mr. Panuwat Khemklad
โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 1 กลุ่ม ด้วยสถิติทดสอบที (One Sample T-Test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาผลการเรียนรู้  ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่อง ปรับอากาศโดยใช้ วิธี
สอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับ อากาศรายวิชา
เครื่องปรับอากาศ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โดย โดยใช้ วิธีสอนแบบทักษะ ปฏิบัติของเดวีส์ 
(Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม เครื่องปรับการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตาม วัตถุประสงค์การวิจัยแบ่ง เป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างวิจัย 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังการได้รับการ

จัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศระหว่างก่อนเรียนและหลังการได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบวิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการ
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
 

ตารางที่ 4.1 ลักษณะพื้นฐานของตัวอย่างวิจัย (N=20) 
 

               คุณลักษณะ                         จำนวนนักเรียน (n)              ร้อยละ 
เพศ  

   ชาย                                          19                         99.0 
  หญิง                                           1                          1.0 
                รวมทั้งสิ้น                                        20                          100 
            
  จากตารางที่ 4.1 ลักษณะพ้ืนฐานของตัวอย่างในงานวิจัยฉบับนี้ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 1.0 
(1 คน) และ เพศชาย ร้อยละ 99.0 (19 คน) 

 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังการได้รับ

การจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
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ทำตารางใหม่
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาเครื่องปรับอากาศ 

 
ตัวแปร M SD t* df p 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
(Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศหลังเรียน 

15.2 4.32 

6.68    5.00   <.001 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์ 
(Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศก่อนเรียน 

11.2 1.94 

  
จากตารางที ่ 4.2 พบว่า นักเรียนที ่ได้รับการจัดการเรียนรู ้โดยใช้แบบฝึกทักษะผลการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศระหว่างก่อนเรียนและหลังการได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ 
 
ตัวแปร M SD t* df p 

คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 15.2 2.23 4.58 5.00 <.001 

หมายเหตุ: *เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนน 20 คะแนน (ร้อยละ 70)  
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 โดยที่คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศของนักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 มีคะแนนเฉลี่ย 15.2  คะแนนจากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีระดับ 11.2 คะแนนขึน้ไป และมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ  รายวิชาเครื่องปรับอากาศ ของ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลการเรียนรู้  ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่ อง 
ปรับอากาศโดยใช้ วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับ อากาศ
รายวิชาเครื่องปรับอากาศ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โดย โดยใช้ วิธีสอนแบบทักษะ ปฏิบัติของ
เดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม เครื่องปรับการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องปรับอากาศ ทักษะทักษะการซอ่มบำรุงเครื่องปรับอากาศ และ
ความกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ  ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 20 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง ดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 7 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง และทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาเครื่องปรับอากาศ โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) ก่อนและหลังการทดลอง โดยหลัง
การทดลองได้ทำการทดสอบทักษะการซ่อมบำรุงเครื่อง ปรับอากาศและประเมินความกล้าแสดงออก จากนั้น
ดำเนินการนำข้อมูลที ่ได้จากการทดสอบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือผ่านร้อยละ 70 โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) หลังการทดลอง ทดสอบสมมติฐาน และ
สรุปผลจากค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย การพัฒนาผลการเรียนรู้ ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ  รายวิชาเครื่องปรับอากาศ ของนักเรียน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการรายวิชาเครื่องปรับอากาศ ก่อนและหลังการ
ทดลองที่ได้รับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึก
ทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และนักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 100% 
 2. ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศโดยของนักเรียนกลุ่มทดลองที่
ได้รับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อม
เครื่องปรับอากาศพบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70/70 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ  รายวิชาเครื่องปรับอากาศ ของ
นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลการวิจัย ตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
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 สมมติฐานที่ 1 คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องปรับอากาศ หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05   

สมมติฐานที่ 2 คือ นักเรียนมีทักษะทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 ขึ้นไป  
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึก
ทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนการทดลองมีค่า เฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 11.2 
คะแนน (คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับน้อย) และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเท่ากับ 25.3 คะแนน (คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับมาก) 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึก
ทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศหลังการทดลองผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 มีคะแนนเฉลี่ย 25.2  คะแนนจากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ระดับ 21 คะแนนขึ้นไป และมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึก
ทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศมีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณลักษณะความกล้าแสดงออกด้านการอ่านออกเสียงภาษาจีน 
หลังการทดลองผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีคะแนนเฉลี่ย 17.2 คะแนน จากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ระดับ 14 
คะแนนขึ้นไป และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากผลการวิจัย พบว่า การวิจัยนี้สอดคล้องและเป็นไปตามทั้งสามสมมติฐาน โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องปรับอากาศ ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และ
โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ  หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05   
 
 การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับ
ชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ  เป็นที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องปรับอากาศ
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการ
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ  หรือกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นกระบวนการที่นักเรียนร่วมกิจกรรมเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการฝึกทักษะผ่านกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งการ
เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม 
ช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประเด็นเรื่องที่ศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับ
แนวทางในการแก้ปัญหาทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
ผ่อนคลายยังช่วยทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกด้านการซ่อมเครื่องปรับอากาศได้  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือก การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ โดยใช้วิธีสอนแบบทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานเป็นรูปแบบกิจกรรมที่มีการบริหารสมองทำให้นักเรียนมีความผ่อนคลายซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศเชิงบวกสอด
คล้างกับ วิทยา เชียงกุล (2548,น.124-126)ที่กล่าวว่าการสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน จะทำให้นักเรียนรู้สึก
ผ่อนคลาย มีทัศนคติทีดี ทำให้ผู้เรียนพร้อมเปิดใจที่จะรับการจัดการเรียนรู้ อารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการ
เรียนรู้ ถ้ามีทัศนคติในทางบวกก็จะส่งผลให้อารมณ์ดีอารมณ์ขัน สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน นักเรียน
รู้สึกเป็นกันเองและมีทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศมากขึ้น และยังสอดคลอดกับแนวคิดของเคนย์และเคนย์ 
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(Caine,1990) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานเป็นวิธีการลดความกดดัน ความกลัวในการฝึกปฏิบัติ ผู้วิจัย
พบว่าวิธีการนี้ดึงดูดความสนใจของนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนทำให้
นักเรียนตื่นเต้น ตื่นตัว จากการถูกกระตุ้นด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตลอดเวลา จะช่วยให้นักเรียนได้รับองค์
ความรู้ใหม่ๆ ช่วยฝึกความสามารถในทักษะการอ่านออกเสียงที่เกิดจากการปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
สำคัญนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดประโยชน์  นอกจากนั้นยังช่วยฝึกทักษะการซ่อม
บำรุงเครื่องปรับอากาศ และยังช่วยให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน 
  
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 
1. ในการใช้ชุดฝึกทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประกอบการเรียนการนั้นครูควรชี้แจงถึง

จุดมุ่งหมายของการใช้ชุดฝึกทักษะโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) ร่วมกับ
ชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทั้งยังช่วยในการจดจําได้ด้วย 

2. ครูควรอธิบายวิธีการเทคนิคต่าง ๆ โดยเน้น ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้
นักเรียนตระหนักถึงทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ที่ถูกวิธี    

 
ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1.ผู้วิจัยควรมีการศึกษาติดตามความคงทนของความสามารถในการการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ของนักเรียนต่อไป 

2.ควรมีการศึกษาผลของการใช้แบบฝึกทักษะโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) 
ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นอ่ืน เนื่องจากอาจมี
บริบทในการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

3. อาจมีการนำแนวคิดการใช้แบบฝึกทักษะโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของ เดวีส์ (Davies) 
ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศน เพื่อสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้อีกหลายด้านต่อไป 

4.ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นการใช้แบบฝึกทักษะโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies) 
ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื ่องปรับอากาศ ที่แตกต่างจากนักเรียนในสายสามัญ 
เพราะฉะนั้นในการนำผลวิจัยไปใช้ควรที่จะคำนึงถึงบริบทเบื้องหลังของนักเรียน 

5. อาจมีการนำแนวคิดการใช้แบบฝึกทักษะโดยใช้วิธีสอนแบบทักษะปฏิบัติของ 
ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะเฉพาะด้าน  เนื่องจาก
การใช้แบบฝึกทักษะการซ่อมเครื่องปรับอากาศ นั้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ซึ่ง
สามารถช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถทางวิชาการของนักเรียนได้ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 
1. อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง 

 อาจารย์ประจำวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

 
2. อาจารย์ยุพิน โกณฑา 

 อาจารย์ประจำวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

 
3. อาจารย์ดิเรก  ไชยทองงาม  
   อาจารย์พ่ีเลี้ยงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
สถานบันการอาชีวศึกษา  ภาคกลาง ๕ 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
101 ม.1 ต.ทองมงคล   
อ.บางสะพาน   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
77230 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 

ภาคผนวก ข-1  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเครื่องปรับอากาศ กลุ่ม วิชาอุตสาหกรรม หน่วยที่  8 เรื่อง การซ่อม
บำรุงเครื่องปรับอากาศ 

ภาคผนวก ข-2  การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
ภาคผนวก ข-3  สรุปผลการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ 
ภาคผนวก ข-4  ตารางแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความยากและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ 

แบบเลือกตอบ 
ภาคผนวก ข-5  ตารางแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความยากและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ ปรนัย

แบบถูกผิด 
ภาคผนวก ข-6  ตารางแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความยากและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบแบบ

อัตนัย 
ภาคผนวก ข-7  ตารางสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ 

พัฒนาขึ้น 
ภาคผนวก ข-8   การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ 
ภาคผนวก ข-9   การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล 
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ภาคผนวก ข-1 

แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตามสภาพจริง 
1.ชื่อวิชา เครื่องปรับอากาศ (ภาคทฤษฎี) รหัสวิชา ๒0104-2007 จำนวน 3 หน่วยกิต ๗ ชั่วโมง 
2.คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ   โครงสร้างส่วนประกอบของ
เครื่องปรับอากาศแบบต่าง ๆ  อุปกรณ์ควบคุม  การใช้อินเวอร์เตอร์ในระบบปรับอากาศ  การคำนวณหาขนาด
เครื่องปรับอากาศ  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบต่าง ๆ  การทำสุญญากาศ  การบรรจุสารทำความเย็น  การ
ตรวจสอบหาข้อบกพร่องและการแก้ไขข้อบกพร่อง  และการบริการเครื่องปรับอากาศ 
3.จุดประสงค์รายวิชา 

3.1  รู้  เข้าใจหลักการทำงานโครงสร้างและส่วนประกอบองระบบเครื่องปรับอากาศ 
3.2  มีทักษะเกี่ยวกับการติดตั้ง   ซ่อมบำรุง  บริการ  และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
3.3  มีเจตคตแิละกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   มีความละเอียดรอบคอบ   ปลอดภัย   เป็นระเบียบ  
สะอาด   ตรงต่อเวลา   มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 

4.สมรรถนะรายวิชา 
4.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 
4.2  ประกอบ  ติดตั้ง  และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ 
4.3  ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้อแนะนำในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้อง จำนวน       2       ชั่วโมง 

1. สาระสำคัญ 
             ในการศึกษาระบบการปรับอากาศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์  มีความจำเป็นต้อง
ศึกษาเรื่องกการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการปรับอากาศ   อันเนื่องจากในเครื่องปรับอากาศจะ
ประกอบด้วย 3 วงจรร่วมกันทำงานคือ  วงจรสารทำความเย็น วงจรไฟฟ้าและวงจรอากาศ   ซึ่งทั้ง 3 วงจรอาจจะมี
วงจรใดวงจรหนึ่งที่ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงาน  ทำให้ความเย็นได้รับค่าน้อยหรือไม่มีเลย  จึงต้องได้รับการแก้ไขใน
ปัญหาที่เกิดขึ้น   โดยในการเรียนภาคทฤษฎีจะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   คุณธรรม  จริยธรรม  
ความเป็นประชาธิปไตยและการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดมาสอดแทรกไว้ตามความเหมาะสม 

2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 

        2.1   แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการปรับอากาศ 
        2.2   จัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
        2.3    เข้าเรียนตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองที่ได้รับมอบหมาย 
        2.4    แสดงพฤติกรรมถึงความมีวินัย ความสนใจใฝ่รู้  
 
 3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          จุดประสงค์ทั่วไป 

3.1 เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อแนะนำในการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการ
ปรับอากาศ 
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3.2 เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการนำเครื่องมือในงานระบบการปรับอากาศ ไปใช้งานให้ตรงกับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
            3.3 เพ่ือให้มีวินัย   ความสนใจใฝ่รู้   ความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
 
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          1.   สามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการปรับอากาศได้   
          2.   สามารถนำความรู้เกี่ยวกับระบบการทำความเย็นไปใช้ร่วมกับงานทางภาคปฏิบัติได้            
          3.   เข้าชั้นเรียนตรงเวลาและแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
          4.   มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
          5.   มีความละเอียดรอบคอบในการสังเกตหรือทำงาน 
          6.   แสดงความคิดเห็น   ยอมรับความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการทำงาน 
          7.   ใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.  สาระการเรียนรู้ 
            4.1 การกรองอากาศ, เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ 
                    4.1.1 การใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการปรับอากาศ 
                   กิจกรรมที่  8 – 1, 8 - 2  ศึกษาการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการปรับอากาศ 
      เนื้อเรื่องย่อ 
                 การใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการปรับอากาศ  ประกอบด้วย 
                 1. ลำดับขั้นตอนก่อนการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยการเตรียมเพื่อการใช้งาน การใช้
งาน   การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา   และการบริการ          
                 2. ข้อแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเม่ือใช้เครื่องปรับอากาศ 
                 3. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานเต็มประสิทธิภาพและมีอายุ
การใช้งานยาวนาน   จึงควรหมั่นดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ    
                 4. ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาเบื้องต้น ประกอบด้วยสาเหตุต่าง ๆ พร้อมคำอธิบาย 
                 5. การแก้ไขข้อขัดข้องในเครื่องปรับอากาศ    เนื่องจากในเครื่องปรับอากาศจะประกอบด้วย 3 
วงจรร่วมกันทำงานคือ วงจรสารทำความเย็น วงจรไฟฟ้าและวงจรอากาศ   ซึ่งทั้ง 3 วงจรอาจจะมีวงจรใดวงจรหนึ่ง
ที่ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงาน ทำให้ความเย็นได้รับค่าน้อยหรือไม่มีเลย   ซึ่งลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้
เจ้าของบ้านหรืออาคารที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องแจ้งศูนย์บริการหรือช่างที่มีความชำนาญมาแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน เจ้าของไม่ควรแก้ปัญหาด้วยตนเอง   เพราะอาจเกิดอันตรายกับตัวเครื่องปรับอากาศได้ 
                   6. ตัวอย่างการแก้ข้อขัดข้องในเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอาการต่าง ๆ วิธีตรวจหาสาเหตุ
และการแก้ไข 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
         สอนครั้งที่ 17, 18   ชั่วโมงที่ 1 - 2   
         จัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบบรรยาย 
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               ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ครูผู้สอนจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้,อุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้
มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม   มีการเข้าสอนตรงเวลา   ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมของตัวนักเรียน
รวมทั้งเครื่องมือ  วัสดุ – อุปกรณ์   ที่นักเรียนจำเป็นต้องมีการเตรียมมา บันทึกเอกสารประจำชั้นเรียนให้เรียบร้อย   
จากนั้นจึงนำเข้าสู่ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.  ขั้นนำสู่บทเรียน 
                   1.1   แนะนำให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเรียนรายวิชาเครื่องปรับอากาศ 
                   1.2   แนะนำเอกสารอ้างอิงและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม
เรื่องเอกสารอ้างอิงและเอกสารอื่น ๆ หลังจากนั้นให้สรุปจดบันทึกไว้ 
         2.  ขั้นปฏิบัติกิจกรรม 
                   2.1    แนะนำเอกสาร  
                  2.2   อธิบายการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการปรับอากาศ 
        3.  ขั้นสรุป 
                   3.1   นักเรียนสรุปผลการเรียน 
                   3.2    ครูผู้สอนเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบาย
สถานศึกษา   ในส่วนของความละเอียด ความรอบคอบ ความปลอดภัย   ความมีวินัย   ความสนใจใฝ่รู้   ความเป็น
ประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด 
         4.   ขั้นประเมินผล 
                       4.1    ทดสอบใบทดสอบความรู้ที่ 8     
                   4.2   ใบประเมินผลที่ 8                 

              4.3   ทำการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

          การบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          1. ความมีเหตุผล 
                    -    อธิบายการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการปรับอากาศ        
          2. ความพอประมาณ 
                    -   นักเรียนจัดแบ่งเวลาได้เหมาะสมระหว่างการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
          3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
                    -   นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
          4. เงื่อนไขความรู้ 
                    -    ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการปรับอากาศ                                            
          5. เงื่อนไขคุณธรรม 
                    -   นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบ   และแสดงพฤติกรรมถึงความมีวินัย   ความสนใจใฝ่รู้  

          การบูรณาการกับมาตรฐานสถานศึกษา   
          1. ด้านประชาธิปไตย 
                    -   มีการเปิดโอกาสนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น   และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
          2. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
                    -   นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบ   และแสดงพฤติกรรมถึงความมีวินัย   ความสนใจใฝ่รู้    
          3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

https://rd.apowersoft.com/4sxg


    
                   -   นักเรียนใช้เวลาว่างในการทบทวนความรู้ต่าง ๆ  รวมทั้งทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
          สื่อสิ่งพิมพ์ 
                   -   เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ฯ  ภาคทฤษฎี 
                    -   เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ฯ  ภาคปฏิบัติ 
                    -  ระบบ GOOGLE CLASSROOM/MEET/YouTube 
  -  Power Point 

กิจกรรมเสนอแนะ / งานที่มอบหมาย 
          ก่อนเรียน 
      เครื่องปรับอากาศเมื่อมีการใช้งานไปช่วงหนึ่ง  ต้องมีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ให้นักเรียนลองศึกษา
รายละเอียดตามหัวข้อดังกล่าว 
         ขณะเรียน 
         ให้นักเรียนได้ยกตัวอย่างเอกสารตัวอย่าง  ที่แนบมากับเครื่องปรับอากาศที่มีการติดตั้งใหม่  มาบอกเล่ากับ
เพ่ือนในห้อง 
         ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ  และการเรียนรู้ที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้  
           หลังเรียน 
           หลังจากนักเรียนได้ศึกษาความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศมาครบถ้วนแล้ว  ให้นักเรียนำความรู
ดังกล่าวไปใช้ร่วมกับงานทางภาคปฏิบัติต่อไป 
7. หลักฐาน  
          หลักฐานความรู้ 
                   -   ผลการสังเกต 
                    -   ผลการมอบหมายงาน 
                    -   ผลการทดสอบจากใบทดสอบฯ 
                    -   ผลการประเมินผลจากใบประเมินผลฯ 

8. วัดและประเมินผล 
          8.1   เครื่องมือประเมิน 
                    -    ใบทดสอบความรู้ที่ 8            
                    -    ใบประเมินผลที่ 8            
          8.2   วิธีการประเมิน 
                   -   ประเมินกิจนิสัย   โดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น   ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม   ความรับผิดชอบ   ความมีระเบียบวินัย   ความประพฤติ   การแต่งกาย   
การปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ  ของโรงงาน   การตรงต่อเวลา   การเตรียมพื้นฐานความรู้   คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน
ทั่วไป 
                -   ประเมินผลการเรียน  โดยการสังเกตความรู้ความเข้าใจในการเรียน   การนำไปใช้   งานที่
มอบหมายหรือกิจกรรมหลังเรียน   ประเมินความรู้โดยใช้ใบทดสอบความรู้ที่  8  ประเมินคุณภาพการเรียน  ตาม
หัวข้อของใบประเมินผลที่  8 
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9. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 

 9.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้      -        คะแนน 
ทักษะ      -        คะแนน 
จิตพิสัย      -        คะแนน 
รวม       -        คะแนน 

 9.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๔๙ ลงมา ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
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10. บันทึกหลังการสอน 
ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
……………………………………………………………………………………………………...........……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………
……………………………………………...........……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………
ผลการเรียนของนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………...........……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
ผลการจัดกิจกรรมการสอนของครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ 

                                                                                
 (นายอติวรรต ทองสุขดี) 
      ตำแหน่งครูผู้สอน 
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ภาคผนวก ข-2 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
ตอนที่ 1 ประเมินโดยเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ  
เกณฑ์พิจารณา    

 -1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่า ข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  0   หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อคำถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
+1 หมายถึง เมื่อแน่ใจว่า ข้อคำถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงแบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ  

จุดประสงค์ที่ ข้อคำถาม ผลพิจารณา 

กลุ่ม รายวิชา เครื่องปรับอากาศ ชั้น ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564 
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง ข้อแนะนำในการใช้งานและให้บริการ การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการปรับอากาศ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เรื่อง ข้อแนะนำในการใช้งานและให้บริการ การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบการปรับอากาศ 

ข้อสอบชุดที่ 1 
    ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัย จำนวน 30 ข้อ (15 คะแนน) 
1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ 
   

1. วิธีการปรับอากาศของ โจเชฟ แมคครีตี้ คือ  

ก. สร้างฉนวนกันความร้อน   

ข. ฉีดละอองน้ำในอากาศ 

ค. ใส่น้ำแข็งภายในห้อง     

ง. ใช้พัดลมดูดอากาศ 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ  

2. อุณหภูมิปกติของร่างกายคนเราคือ  
 
ก. 97 องศา   ข. 97.6 องศา 

ค. 98 องศา   ง. 98.6 องศา 

+1 0 -1 

 
 
  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 
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จุดประสงค์ที่ ข้อคำถาม ผลพิจารณา 

1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ  

3. ความชื้นสัมพันธ์ที่ 50% R.H. หมายถึง  

ก.ความชื้นที่อยู่ในอากาศ    

ข. อากาศมีไอน้ำอยู่ครึ่งหนึ่ง ณ จุดนั้น 

ค.ความชื้นโดยทั่วไป    

ง.ความชื้นที่สัมพันธ์แบอุณหภูมิ 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ  

4. ความร้อนสัมผัส หมายถึง  

ก. ปริมาณความร้อนที่ทำให้มนุษย์รับรู้  

ข. ความร้อนท่ีระบายออกจากวัตถุ 

ค. ความร้อนท่ีใช้เปลี่ยนน้ำให้เป็นไอ  

ง. ความร้อนท่ีมีอยู่ในอากาศ 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความเข้าใจ) 

1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ  

5. อุณหภูมิที่มีความสบายต่อร่างกายอยู่ระหว่าง  

ก. 20-22 องศา      

ข. 23-25 องศา 

ค. 25-27 องศา      

ง. 27-30 องศา 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ  

6. สมัยโบราณบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นมี
วิธีการถนอมอาหาร คือ  

ก.แช่น้ำ   ข.แช่อิ่ม 

ค.แช่ตู้เย็น   ง. แช่แข็งหรือหมกหิมะ 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ)  
1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ 

7. การทำความเย็นเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมชนิดใดบ้าง   

+1 0 -1 
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จุดประสงค์ที่ ข้อคำถาม ผลพิจารณา 

  ก. อุตสาหกรรมเคมี     ข. โรงแยกก๊าซ 

ค. การขนส่งอาหารแช่แข็ง  ง. ถูกทุกข้อ 

    

 

ระดับขอ้สอบ : (การนำไปใช้) 

1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ  

8. ข้อใดไม่จัดอยู่ในอุปกรณ์หลักของ
เครื่องปรับอากาศ  

ก. คอมเพรสเซอร์     

ข. คอนเดนเซอร์ 

ค. ตัวควบคุมน้ำยา    

ง. สารความเย็น 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ (ความรู้ความจำ) 

1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ  

9. สิ่งใดที่ช่วยช่างบริการระบบ
เครื่องปรับอากาศ 
  
ก. Filter   ข. Safety Valve 

ค. Strainer   ง. Sight Glass 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ  

10. เครื่องมือชนิดใดจัดเป็นเครื่องมือเฉพาะ  

ก. ประแจชนิดต่าง ๆ   ข. ตะไบ 

ค. ปั๊มสุญญากาศ   ง. ค้อน 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

11. อุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งโลหะเพื่อให้ผิดงานเรียบ 
คืออะไร  

ก. ตะไบ   ข.คัตเตอร์ 

ค.รีมเมอร์   ง.สลัก 

+1 0 -1 

 
 
 
 
 
 
 
  

ระดับข้อสอบ : (ความเข้าใจ) 
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จุดประสงค์ที่ ข้อคำถาม ผลพิจารณา 

 
 
 
  

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

12. ท่อของแมนิโฟลด์เกจที่ใช้ในการซ่อมและ
บริการ คือ  

ก. ท่อด้านซ้ายของแมนิโฟลด์ เกจ   

ข. ท่อด้านขวาของแมนิโฟลด์ เกจ 

ค. ท่อกลางของแมนิโฟลด์ เกจ   

ง. ใช้ได้ทุกท่อของเกจ 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความเข้าใจ) 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

13. ข้อใดไม่จัดอยู่ในระบบการทำความเย็นที่ไม่
ใช้กลไก  

ก. การทำความเย็นแบบอัดไอ    

ข. การทำความเย็นแบบดูดซึม 

ค. การทำความเย็นแบบใช้ไอน้ำ    

ง. แบบใช้การขยายตัวของอากาศ 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

14. ระบบการทำความเย็นแบบดูดซึมใช้สาร
ชนิดใดเป็นสารทำความเย็น  

ก. ไฮโดรเจน    

ข. แอมโมเนีย 

ค. ดูดรับความชื้น    

ง. สารทำความเย็น เบอร์ R-12 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

15. การดึงเอาปริมาณความร้อนออกจากพื้นที่
เป็นหลักการข้อใด  

+1 0 -1 
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จุดประสงค์ที่ ข้อคำถาม ผลพิจารณา 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

ก. การทำความเย็น  ข. ความร้อนแฝง 

ค. ตัวควบคุมน้ำยา  ง. การระเหิด 

  

 

ระดับข้อสอบ : (ความเข้าใจ)  
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

16. สารทำความเย็นจะกลายเป็นไอบริเวณใด  

ก. อิแวโพเรเตอร์     

ข. คอมเพรสเซอร์ 

ค. คอนเดนเซอร์     

ง. เอกซ์แพนชันวาล์ว 
 

+1 0 -1 

 
 
 
 
 
  

ระดับข้อสอบ : (ความเข้าใจ) 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

17. ท่อที่ต่อระหว่างท่อพักน้ำยาเหลวกับเอกซ์
แพนชันวาล์ว คือ  

ก. ท่อทางเดินน้ำยา     

ข. ท่อซักชัน 

ค. ท่อดิสชาร์จ      

ง. ท่อลิควิค 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความเข้าใจ) 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

18. น้ำยาจะถูกส่งผ่านดิสชาร์จไปยังคอนเดนเซอร์
ในสถานะใด  

ก. ของเหลวอุณหภูมิ ความดันสูง    

ข. ของเหลวอุณหภูมิต่ำ ความดันต่ำ 

ค. ก๊าซอุณหภูมิต่ำ และความดันต่ำ   

ง. ก๊าซอุณหภูมิสูงและความดันสูง 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

19. ฉนวนที่นิยมใช้ระบบทำความเย็น คือ  +1 0 -1 
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จุดประสงค์ที่ ข้อคำถาม ผลพิจารณา 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

ก. ยางและโฟม      

ข. พลาสติกและโฟม 

ค. โฟมและใยแก้ว     

ง. ใยแก้วและพลาสติก 
 

 

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ)  
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

20. หน้าที่สำคัญของคอมเพรสเซอร์ คืออะไร  

ก. ระบายความร้อน     

ข. ดูดความชื้น 

ค. กักเก็บสารความเย็น     

ง. ดูดและอัดสารความเย็น 
 

+1 0 -1 

 
 
 
 
 
 
 
  

ระดับข้อสอบ : (ความเข้าใจ) 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

21. สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อประกอบเครื่องเสร็จ คือ 
ก. ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกตัวว่าเชื่อมต่อแน่นหนา
และถูกต้อง    
ข. เปิดเครื่องทำการทดสอบ 
ค. ทำความสะอาดพ้ืนที่     
ง. เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

22. ข้อดีของคอมเพรสเซอร์แบบสวอชเพลต คือ  

ก. มีขนาดใหญ ่     

ข. ฉุดแรงเครื่องยนต์มาก 

ค. ความเย็นจำนวนบีทียูมากกว่า    

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
 

+1 0 -1  

ระดับขอ้สอบ : (ความเข้าใจ) 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

23. เมื่อลูกสูบเคลื่อนตัวลงในจังหวะดูด ข้อใด
ถูกต้อง 

ก. ความดันในกระบอกสูบลดลง    

ข. ลิ้นด้านดูดเปิด 

+1 0 -1  
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จุดประสงค์ที่ ข้อคำถาม ผลพิจารณา 

ค. สารความเย็นเข้าในกระบอกสูบ   

ง. ถูกทุกข้อ 
 
ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

24. หน้าที่ของชุดความคุมน้ำยา คือ 

ก. ลดความดันสารความเย็น    

ข. เพ่ิมความดันของสารความเย็น 

ค. ถ่ายเทความร้อนจากสารความเย็น   

ง. ดูดความชื้นภายในระบบ 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

25. ถ้าลิ้นของเอกซ์แพนชันวาล์วเปิดมาก จะมี
ผลคือ  

ก. การทำความเย็นเพิ่มข้ึน    

ข. การทำความเย็นคงท่ี 

ค. การทำความเย็นลดลง     

ง. ความชื้นในระบบลดลง 
 

+1 0 -1 

 
 
 
 
 
 
 
  ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ)  

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

26.หน้าที่ของคอนเดนเซอร์ คือ  
 
ก. ดูดความร้อนจากภายนอกเข้าระบบ  

ข. ทำให้สารความเย็นเดือดเป็นไอ 

ค. ระบายความร้อนออกจากสารความเย็น  

ง. เปลี่ยนสถานะของเหลวให้เป็นไอ 
 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

3. นักเรียนมีทักษะในการให้บริการ
อย่างถูกต้อง 

27.ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของระบบการ
บริการ  
ก. ผู้รับบริการ     
ข. ผลิตภัณฑ์บริการ 

ค. ผู้ปฏิบัติงานบริการ    
ง. ผู้บริหาร  

+1 0 -1  
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จุดประสงค์ที่ ข้อคำถาม ผลพิจารณา 

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

3. นักเรียนมีทักษะในการให้บริการ
อย่างถูกต้อง 

28. การบริการที่จำแนกตามความสำคัญของ
การบริการในฐานะท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ของ
หน่วยงานแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 

ก. 2 ประเภท     
ข. 4 ประเภท 

ค. 3 ประเภท     
ง. 5 ประเภท  

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ)  
3. นักเรียนมีทักษะในการให้บริการ
อย่างถูกต้อง 

29. ข้อใดคือคุณสมบัติเบื ้องต้นของพนักงาน
บริการที่ควรมี  

 
ก. รักในงานบริการ     
ข. ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
ค. มีความรู้ในงานที่ให้บริการ    
ง. ถูกทุกข้อ  

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

3. นักเรียนมีทักษะในการให้บริการ
อย่างถูกต้อง 

30.ใครไม่มีคุณสมบัติเป็นพนักงานบริการที่ดี  
 

ก. ชบายิ้มแย้มและสร้างความเป็นกันเองกับลูกค้า 

ข. ทองกวาวมีความรู้ในงานที่ให้บริการเป็นอย่างดี 
ค. กุหลาบมองลูกค้าด้วยหางตาเมื่อลูกค้าเดินจาก
ไป 

ง. มะลิมีทัศนคติต่องานบริการดีไม่โกรธเวลาลูกค้า
ต่อว่า  

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (การนำไปใช้) 

 
 
ข้อสอบชุดที่ 2 

     ตอนที่ 1 แบบทดสอบปรนัยแบบถูกผิด จำนวน 10 ข้อ (5 คะแนน) 
 
 
 
 

……….1) วาล์วปลดความดันหรือเรียกอีกชื่อว่า
Safety Valve 

+1 0 -1  
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จุดประสงค์ที่ ข้อคำถาม ผลพิจารณา 

1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ 
3. นักเรียนมีทักษะในการให้บริการ
อย่างถูกต้อง 

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

……….2) โซเลนอยด์วาล์วมีหลักการควบคุมการ
ปิดเปิดวาล์วไหลจากซ้ายไปขวา 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

……….3) หน้าที่ของอีวาพอเรเตอร์กรองสิ่ง
สกปรกที่ปะปนมา 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

……….4) สารความเย็นสถานะก๊าซความดันสูง
อยู่ช่วงท่อดิสชาร์จ 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ)  
……….5) Ammonia เป็นสารความเย็นชนิดที่
นิยมใช้กับห้องเย็นขนาดใหญ ่ 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

……….6) การหาจุดรั่วนั้นสิ่งสำคัญ คือระบบ
ต้องมีความดัน 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

………..7) การทำสุญญากาศในระระปรับอากาศ 
คือการไล่อากาศและความชื้นออกจากระบบ 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 
...….…8) การบริการคือการสร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้า ในขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการหรือภายหลัง
จากลูกค้ามารับบริการแล้ว 

+1 0 -1 

 

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

………..9) World Trade Organization 
(WTO) ได้จำแนกประเภทของการบริการไว้ 10 
สาขา 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 

……….10) กรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ
ควรทำความสะอาด ทุก 2 สัปดาห์ 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (ความรู้ความจำ) 
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จุดประสงค์ที่ ข้อคำถาม ผลพิจารณา 

ข้อสอบชุดที่ 3  ตอนที่ 1 แบบทดสอบแบบเขียนตอบ จำนวน 2 ข้อ (10 คะแนน) 

1. นักเรียนสามารถอธิบายกระบวน
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ 
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขั้นตอน
การแก้ไขข้อขัดข้องในระบบ
เครื่องปรับอากาศ  

1. จงอธิบายขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนัง 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (การนำไปใช้) 

2. จงบอกเครื่องมือและวิธีการใช้งานในการ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 

+1 0 -1  

ระดับข้อสอบ : (การนำไปใช้) 

 
ลงชื่อ................................................................................ 

                                                               (………………………………………………….) 
ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rd.apowersoft.com/4sxg


    
ภาคผนวก ข-3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ  
ด้านความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้เช่ียวชาญ 

  ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ  

ข้อสอบข้อที่ +1 0 -1 

 

∑𝐑   

 

IOC สรุปคุณภาพ 

1 2 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
2 1 2 0 3 1.00 ใช้ได้ 
3 0 1 2 3 1.00 ใช้ได้ 
4 3 0 0 3 1.00 ใช้ได้ 
5 2 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
6 0 2 1 -1 -0.33 ปรับปรุง 
7 1 1 1 0 0.00 ปรับปรุง 
8 2 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
9 3 0 0 2 0.67 ใช้ได้ 
10 2 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
11 1 2 0 1 0.33 ปรับปรุง 
12 1 0 2 -1 -0.33 ปรับปรุง 
13 2 0 1 1 0.33 ปรับปรุง 
14 2 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
15 0 2 1 -1 -0.33 ปรับปรุง 
16 1 1 1 0 0.00 ปรับปรุง 
17 2 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
18 3 0 0 2 0.67 ใช้ได้ 
19 1 1 1 0 0.00 ปรับปรุง 
20 2 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
21 3 0 0 2 0.67 ใช้ได้ 
22 2 0 1 1 0.33 ปรับปรุง 
23 2 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
24 0 2 1 -1 -0.33 ปรับปรุง 
25 1 1 1 0 0.00 ปรับปรุง 
26 3 0 0 3 1.00 ใช้ได้ 
27 2 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
28 0 2 1 -1 -0.33 ปรับปรุง 
29 1 1 1 0 0.00 ปรับปรุง 
30 2 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการพิจารณาค่า IOC  
- ข้อสอบข้อทีผ่านเกณฑ์ 0.5 ได้แก่ 
ข้อที ่1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27 และข้อที่ 30 
- ข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่าเกณฑ์ 0.5 ได้แก่ 
ข้อที ่6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 28 และข้อที่ 29  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rd.apowersoft.com/4sxg


    
ภาคผนวก ข-4 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความยากและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
จำนวน 30 ข้อ (วิเคราะห์ 25 %) 

 

ข้อที่  p r สรุปผลคุณภาพ 
1 ก 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ข* 0.83 0.33 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกค่อนข้างดี 
ค 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกค่อนข้างดี ,  ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนก
ได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง ทั้ง
ข้อ ก และ ข้อ ง  

2 ก 0.67 -0.67 ตัวลวงมีค่ายากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย 
ข 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค* 0.25 -0.50 ตัวถูกมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง ,ตัวลวงมีค่ายากง่ายพอเหมาะ, มีค่า
อำนาจจำแนกได้น้อย, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง, ตัวลวงค่าความ
ยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

3 ก 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง* 0.92 0.17 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง,    ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่า
อำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย 
ต้องปรับปรุง ทั้ง ข้อ ข และ ข้อ ค 

4 ก 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค* 1.00 0.00 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง, และตัวลวงค่าความยากไม่
เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง ทั้งข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ง  

5 ก* 0.83 0.33 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 
ข 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่า
อำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ทั้งข้อ ค และ ข้อ ง 
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ข้อที่  p r สรุปผลคุณภาพ 

6 ก 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค* 1.00 0.00 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถกูมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม
, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง ทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ ง 
 

7 ก 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค* 0.42 0.88 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ง 0.42 0.50 ตัวลวงมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มี
ค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก และตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง ทั้งข้อ ก 
และ ข้อ ข 

8 ก* 0.58 0.50 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ข 0.17 0.00 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.25 0.50 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจ
จำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก และตัวลวงค่าความยาก
ไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง  

9 ก 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข* 1.00 0.00 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม
, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง ทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ ง 
 

10 ก 0.17 0.33 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 
ข 0.17 0.33 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 
ค* 0.67 0.67 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่า
อำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี ทั้งข้อ ก 
และ ข้อ ข 

11 ก 0.17 0.00 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข* 0.58 0.17 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.17 0.00 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
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ข้อที่  p r สรุปผลคุณภาพ 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงมีค่าข้างยาก, มี
ค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง ทั้งข้อ ก ข้อ ค และข้อ ง  

12 ก 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข* 0.67 0.67 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ค 0.33 0.67 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจ
จำแนกได้ดีมาก และตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง ทั้งข้อ 
ก และข้อ ง 

13 ก 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข 0.33 0.67 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ค* 0.67 0.67 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจ
จำแนกได้ดีมาก และตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง ทั้งข้อ 
ก และข้อ ง 

14 ก 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข* 0.58 0.83 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ค 0.25 0.50 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ง 0.17 0.33 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่า
อำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก และตัวลวงมีค่า
ข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 

15 ก 0.17 0.00 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข* 0.67 0.33 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี  
ค 0.17 0.33 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจ
จำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
และตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี   

16 ก 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.33 0.33 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 
ง* 0.58 0.50 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่า
อำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และ
ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 

 
 

 

https://rd.apowersoft.com/4sxg


    
ข้อที่  p r สรุปผลคุณภาพ 
17 ก 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ข 0.25 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค* 0.58 0.50 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ง 0.17 0.33 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่า
อำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และ
ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี  

18 ก 0.17 0.33 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 
ข* 0.58 0.83 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกไดด้ีมาก 
ค 0.25 0.50 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่า
อำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี ทั้งข้อ ก 
และข้อ ค  

19 ก 0.42 0.50 ตัวลวงมีค่ายากง่านพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ข 0.17 0.33 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 
ค* 0.42 0.83 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงมีค่ายากง่านพอเหมาะ, มีค่า
อำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี และตัวลวงค่าความยาก
ไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

20 ก* 0.92 0.17 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่า
อำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย 
ต้องปรับปรุงทั้งข้อ ค และข้อ ง 

21 ก* 0.67 0.67 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ข 0.25 0.50 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ค 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจ
จำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงค่าความยาก
ไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

22 ก 0.17 0.33 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 
ข* 0.75 0.50 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ค 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
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ข้อที่  p r สรุปผลคุณภาพ 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้
ค่อนข้างด,ี ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงค่าความยากไม่
เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

23 ก 0.25 -0.17  ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข* 0.50 0.00 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.25 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง, ตัวลวงค่าความยากไม่
เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย 
ต้องปรับปรุง ทั้งข้อ ก และข้อ ค 

24 ก 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข 0.17 0.33 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 
ค* 0.75 0.50 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้
น้อย ต้องปรับปรุง, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี และตัวลวงค่าความยากไม่
เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

25 ก* 0.67 0.33 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 
ข 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.25 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, 
มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้อง
ปรับปรุง ทั้งข้อ ข และข้อ ค 

26 ก* 0.75 0.17 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข 0.25 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่า
อำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย 
ต้องปรับปรุงทั้งข้อ ค และข้อ ง 

27 ก 0.17 0.33 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 
ข* 0.83 0.33 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 
ค 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี, ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนก
ได้ค่อนข้างดี และตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง ทั้งข้อ ค 
และข้อ ง 
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28 ก* 0.50 0.33 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี 

ข 0.33 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง 0.08 0.17 ตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายพอเหมาะ, มีค่าอำนาจจำแนกได้ค่อนข้างดี, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, 
มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง และตัวลวงมีค่าข้างยาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้อง
ปรับปรุง ทั้งข้อ ค และข้อ ง 

29 ก 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง* 1.00 0.00 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่า
อำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง ทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค  

30 ก 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ข 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ค 0.00 0.00 ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง 
ง* 1.00 0.00 ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 

ตัวถูกมีค่าความยากง่ายมาก, มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก, ตัวลวงค่าความยากไม่เหมาะสม, มีค่า
อำนาจจำแนกได้น้อย ต้องปรับปรุง ทั้งข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค  
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ภาคผนวก ข-5 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความยากและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบปรนัยแบบถูกผิด 
จำนวน 10 ข้อ (วิเคราะห์ 27 %) 
 

ข้อที่ p r สรุปผลคุณภาพ 
1 0.50 0.93 เป็นข้อสอบที่มีคา่ยากง่ายพอเหมาะ , มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 

2 
0.87 -0.63 เป็นข้อสอบที่มีค่ายากง่ายมาก , มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย ต้อง

ปรับปรุง 
3 0.67 0.00 เป็นข้อสอบที่มีค่ายากง่ายพอเหมาะ , มีค่าอำนาจจำแนกได้น้อย 

ต้องปรับปรุง 
4 0.74 0.79 เป็นข้อสอบที่มีค่ายากง่ายพอเหมาะ , มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
5 0.74 0.79 เป็นข้อสอบที่มีค่ายากง่ายพอเหมาะ , มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
6 0.50 0.59 เป็นข้อสอบที่มีค่ายากง่ายพอเหมาะ , มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
7 0.34 0.85 เป็นข้อสอบที่มีค่าข้างยาก , มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
8 0.50 0.65 เป็นข้อสอบที่มีค่ายากง่ายพอเหมาะ , มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 
9 0.25 0.21 เป็นข้อสอบที่มีค่าข้างยาก , มีค่าอำนาจจำแนกพอใช้ 
10 0.87 0.63 เป็นข้อสอบที่มีค่ายากง่ายมาก , มีค่าอำนาจจำแนกได้ดีมาก 

ขั้นตอนการดำเนินการ  
1. ตรวจข้อสอบนำมารวมกัน แบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต่ำ สัดส่วนแบ่ง 27% จัดเรียงคะแนนตามลำดับเลขท่ี 
2. คำนวณ ค่าความยาก  p จากสูตร จำนวนคนตอบถูกทั้งหมดในข้อนั้น/จำนวนผู้ทำข้อสอบทั้งหมด เช่น 

18/30 = 0.6 เกณฑ์ค่าความยาก 0.2 -0.8 หรือ 20% - 80%  (p ของตัวถูก) 
ค่าความยาก  p   

13/24 = 0.54    
ค่า r  จากสูตร จำนวน กลุ่มสูงที่ตอบถูก – กลุ่มต่ำท่ีตอบถูก / จำนวนทั้งหมดของกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ำ จาก
ตัวอย่าง 15 – 3 = 12/15 = 0.8 เกณฑ์ค่าอำนาจจำแนก 0.2 ขึ้นไป ค่ายิ่งใกล้ 1 เท่าไหร่ยิ่งดี มีค่าอำนาจ
จำแนกที่ดี (r ของตัวถูก) 
 ค่า r  

12-6  =  6    = 0.50    
12       12 
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ภาคผนวก ข-6 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความยากและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบแบบอัตนัย 

ข้อ คะแนนเต็ม 

กลุ่มสูง 
𝑵𝑯 = 12 

กลุ่มต่ำ 
𝑵𝑳  = 12 𝑷𝑯 𝑷𝑳 𝑷𝒊 𝑹𝒊 การแปลความหมาย 

∑𝐻 ∑𝑇𝐻 ∑𝐿 ∑𝑇𝐿 

1 5 51 60 21 60 0.85 0.35 0.60 0.50 
ข้อสอบยากง่ายพอเหมาะ, 
จำแนกได้ดีมาก 

2 5 42 60 22 60 0.70 0.37 0.53 0.33 
ข้อสอบยากง่ายพอเหมาะ,  
จำแนกได้ค่อนข้างดี 
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1. ภาคผนวก ข-7 

ตาราง 4 สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น 
คุณภาพแบบทดสอบ

แต่ละด้าน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพ 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
ความตรงเช ิงเน ื ้อหา 
(ว ัดจากค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อ
คำถามกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ (IOC)) 

IOC= 0.33 จำนวน 2 ข้อ (ข้อ13 
และ ข้อ 21) 
IOC= 0.66 จำนวน 1 ข้อ (ข้อ 1) 
IOC= 1.00 จำนวน 4 ข้อ (ข้อ 2 ข้อ 
3 ข้อ 4 และ ข้อ 26) 

- ไม่มีการปรับปรุงเนื่องจากผลการ
หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ผ่าน
เกณฑ์ทั้งหมด  
 

ความยาก (p) p = 0-0.19 = ไม่มี 
p = 0.20-0.39 จำนวน 1 ข้อ (ข้อ 
2) 
p = 0.40-0.59 จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 
7 , 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 
และ ข้อ 28) 
p = 0.60-0.79 จำนวน 9 ข้อ (ข้อ 
1 0 , 12, 13, 15, 21, 22, 24, 25 
และ ข้อ 26) 
p = 0.80-1.00 จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 
1 , 3, 4, 5, 6, 9, 20, 27, 29 และ 
ข้อ 30) 

- ผลการพิจารณาค่าความยาก  
p = 0.80-1.00 จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 
1 , 3, 4, 5, 6, 9, 20, 27, 29 แล ะ 
ข้อ 30) อยู่ในเกณฑ์ที่ข้อสอบยาก
ง่ายมาก 
 
-ผลการพิจารณาค่าความยาก (p) 
ไมม่ีข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์  

อำนาจจำแนก (r) ค่าอำนาจจำแนกจะอยู่ระหว่าง  
( r ) -0.50 ถึง 0.00 

- ผลการพิจารณาค่าอำนาจจำแนก 
(r) มีค่าที่ (-0.50) – (0.83) 

ความเท่ียง 
(สูตร KR-20) 

0.80 
-ไม่มีการปรับปรุงเนื่องผ่านเกณฑ์

การพิจารณาท่ี 0.7 ขึ้นไป 
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ภาคผนวก ข-8 

การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ 
วิเคราะห์แบบทดสอบปรนัย จำนวน 30 ข้อ (วิเคราะห์ 25 %) 
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1. วิเคราะห์แบบทดสอบปรนัยแบบถูกผิด จำนวน 10 ข้อ (วิเคราะห์ 27 %) 
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1. ภาคผนวก ข-9 

การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล 
- ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนกลุ่มทดลอง 
- ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ และทักษะการปฏิบัติเพ่ือทดสอบความรู้ใน

การประกอบคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการทดสอบของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้ทดสอบ
ประกอบคอมพิวเตอร์ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล    นายอติวรรต  ทองสุขดี 
วันเดือนปีเกิด    22 กุมภาพันธ์ 2533 
สถานที่เกิด     โรงพยาบาลบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    190 หมู่ 8  ตำบลกำเนิดนพคุณ  

อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 77230 

ปฏิบัติหน้าทีง่านปัจจุบัน   ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
สถานบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๕ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
101 หมู่ที่ 1 ตำบลทองมงคล 
อำเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
77230 

ประวัติการศึกษา    พ.ศ.2555 ปริญญาตรี  
คณะอุตสากรรมและเทคโนโลยี 
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวังไกลกังวล 
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