
บทที่  1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวดท่ี 4  มาตรา 22 ถึง มาตรา 29  สรุป
แนวการจัดการศึกษา ได้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)  

1. การจัดการศึกษาต้องเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ  การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
รวมถึงจัดสภาวะแวดล้อม บรรยากาศ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้หลากหลาย   

2. มุ่งปลูกฝังและสร้างลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้กับนักเรียนโดยเน้นความรู้ คุณธรรมค่านิยมท่ี
ดีงาม และบูรณาการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมท้ังการฝึกทักษะ และกระบวนการคิดการ
จัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้โดยให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ 

3. กระบวนการเรียนรู้ มีแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา และหน่วยงาน     
ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของนักเรียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ  
การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและ 
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้
ในทุกวิชา รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียน และผู้สอน
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ และการเรียนรู้เกิดข้ึน
ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 

4. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการก าหนดบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
รัฐ และสถานศึกษาต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน  เช่น รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงมี เพื่อเป็นความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของชาติ  การ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  ฯลฯ  
 ส าหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  
2556 ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   โครงสร้างของหลักสูตรจะประกอบ 
ด้วยหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี  ฝึกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต โดยเฉพาะในหมวดวิชาชีพสาขา
งานได้ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 
เป็นวิชาชีพของสาขางานท่ีนักเรียน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้าก าลัง จะต้อง
เรียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ท่ีกล่าวมานั้น รับผิดชอบการสอนในวิชาดังกล่าว  จะใช้วิธีการน าหนังสือหรือเอกสารที่มีผู้แต่งหรือผู้
เรียบเรียงมาใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน โดยจะน ามาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือหรือ



2 

 

 

เอกสารเท่านั้น เนื่องจากหนังสือหรือเอกสารเหล่านั้นผู้แต่งหรือผู้เรียบเรียงมิได้เฉพาะเจาะจงว่าจะใช้
กับหลักสูตรใด ส่งผลให้ผู้สอนต้องเลือกใช้ต ารา หรือเอกสารที่สอดคล้องกับเนื้อหา หรือค าอธิบาย
รายวิชาท่ีก าหนดไว้ ในหลักสูตร โดยนักเรียนก็ต้องใช้ต าราหรือเอกสารหลายเล่มตามท่ีผู้สอนก าหนด   
 จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 
พบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 2104-2106 ยังไม่เอื้อ
ประโยชน์ และขาดความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ โดยเอกสารที่ใช้สอนเน้นเฉพาะเนื้อหาของภาค
ความรู้ความจ าเป็นหลัก ไม่มีรายละเอียดของการท ากิจกรรมท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เช่นการท า
กิจกรรมฝึกปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความช านาญ การบูรณาการการเรียน  การ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังพบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเนื้อหาได้น้อย เนื่องจากนักเรียนยังขาดพื้นฐานด้านการปฏิบัติงานท่ีดี 
และขาดส่ิงเร้าใจในการเรียน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า จากการเก็บข้อมูลของ
นักเรียนปีการศึกษาท่ี 2/2558 กับ 2/2559 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศ
นัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2 สาขา วิชาช่าง ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัย เทคนิค ตากท่ีเรียนวิชา
เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106  มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 17.50  จาก
จ านวนนักเรียนท้ังหมด  ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106  
              ของนักเรียนระดับช้ัน ปวช. 2 สาขางานไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก 
 

ปี 
การศึกษา 

จ านวน 
นักเรียน 

ระดับผลการเรียน 
4.0 3.5 3 2.5 2.0 1.5 1.0 0 

2/2558 55 2 - - 15 13 15 6 3 
2/2559 65 - 10 9 12 12 12 10 - 

รวม 120 2 10 9 27 25 27 16 3 
ร้อยละ 100 1.67 16.67 7.50 22.50 20.83 22.50 13.33 2.50 

รวมร้อยละ 17.50 82.50 
 

 ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จึงควรหา
รูปแบบวิธีการหลากหลายมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเอกสารประกอบการเรียนการสอนจะ
เป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นส่วนส าคัญช่วยผลักดันให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น  

จากสภาพความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยได้ตระหนัก                  
ถึงความส าคัญของแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา โดยการคิดหารูปแบบในการจัดการเรียนการสอน
วิชา เครื่องปรับอากาศ  ด้วยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและของรัฐได้ เนื่องจากรายวิชา เครื่องปรับอากาศ  เป็นวิชาท่ี
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน หากนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนแล้ว 
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ย่อมจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจน ารูปแบบกระบวนการสอนแบบ 
MIAP มาใช้ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้รับผิดชอบเป็นผู้สอนรายวิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 
2104-2106 จึงให้ความส าคัญต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จึงได้พัฒนาเนื้อหาสาระส าหรับ
การเรียนการสอน พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษารูปแบบและ
วิธีการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และได้ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการสอนวิชา
เครื่องปรับอากาศ   รหัสวิชา 2104-2106 โดยสอดแทรกกิจกรรมท่ีหลากหลาย ปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและระยะเวลา จัดท าส่ือช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน และส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักคิด รู้จักบูรณาการการเรียนกับชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการเรียนด้วยการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติในแต่ละหน่วยการเรียน ท้ังนี้ในการจัดท า เอกสารประกอบการสอน  ผู้วิจัยจึงน ารูปแบบ
กระบวนการสอนแบบ MIAP มาใช้ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
บูรณาการ สร้างองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นและ
ใช้ในการประกอบอาชีพได้ต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 2104-2106 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 
2104-2106 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 1.2.3 เพื่อ ศึกษาความก้าวหน้า ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 
 1.2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ครูผู้สอน ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชา
เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 
                     1.2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จ านวน 35 คน ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัส
วิชา 2104-2106 
 

1.3 สมมติฐาน 
 1.3.1 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ 
รหัสวิชา 2104-2106 ท่ีสร้างขึ้น ไม่ต่ ากว่าระดับมาก (ค่าเฉล่ีย > 3.50) 
 1.3.2 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 2104-2106 ท่ี
จัดสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75/75 
 1.3.3 ความก้าวหน้า ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ   
รหัสวิชา 2104-2106 ท่ีสร้างขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 1.3.4 ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ  
รหัสวิชา 2104-2106 อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย > 3.50) 
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           1.3.5 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 
2104-2106 อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย > 3.50) 
 

1.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.4.1 ประชากร 
      ประชากรท่ีใช้ในการวจัิยคร้ังนีเ้ป็นนกัเรยีนระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ   (ปวช.)   ช้ันปีท่ี 2 
สาขาวิชาช่าง ไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 
2104-2106 ภาคเรียนท่ี 2 ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คน 
 1.4.2 กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลัยเทคนิคตาก ห้อง 2/1 จ านวน  35 คน ได้กลุ่มตัวอย่างมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย  

 1.5.1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเครื่องปรับอากาศ   รหัสวิชา 2104-2106  ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ท่ีสร้างขึ้นมีเนื้อหาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา จ านวน 8 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน
ช่ัวโมงการสอน 18 สัปดาห์ 126 ช่ัวโมง ดังนี ้

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความรู้พื้นฐานในงานเครื่องปรับอากาศ 
                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  หลักการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
                  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  สารท าความเย็นและน้ ามันหล่อล่ืนคอมเพรสเซอร์ 
        หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การปฏิบัติงานท่อทองแดง 
        หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานเครื่องปรับอากาศ  
        หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ  
        หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องปรับอากาศ 

1.5.2 เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ   รหัสวิชา 2104-2106  ท่ีสร้างขึ้น แต่
ละหน่วยประกอบด้วย 

 1.5.2.1 เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ   
    1) ช่ือหน่วยการเรียน 
    2) สาระส าคัญ 
    3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    4) สาระการเรียนรู้ 
    5) เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
    6) สรุป 
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    7) แบบฝึกหัด 
    8) แบบทดสอบก่อนเรียน 
    9) แบบทดสอบหลังเรียน 
1.5.2.2 แผนการสอนรายวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 
1.5.2.3 ใบปฏิบัติงาน จ านวน 16 ใบปฏิบัติงาน 

1.5.3 กิจกรรมการเรียนการสอน ใช้กระบวนการสอนรูปแบบ MIAP   
1.5.4 ขอบเขตของระยะเวลา  การวิจัยด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 เริ่ม

ต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 รวมเวลา 7 เดือน 
  

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องปรับอากาศ   รหัสวิชา 
2104-2106   
 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 
2104-2106  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ  ความก้าวหน้าทางการ
เรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนวิชา เครื่องปรับอากาศ  ระดับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ และระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน การสอน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ  ดังแสดงในภาพที่ 1.1 ดังนี้     
                  

           ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาเครื่องปรับอากาศ 
    รหัสวิชา 2104-2106 

 

1. คุณภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องปรับ- 
อากาศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย > 3.50) 
2. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา  
เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 ท่ีจัดสร้างขึ้น 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 7 5/75 
3. ความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
จากการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องปรับอากาศ  
มีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
4. ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อเอกสารประกอบ  
การสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ อยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉล่ีย > 3.50) 
5. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบ  
การสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ อยู่ในระดับมาก  
(ค่าเฉล่ีย > 3.50) 
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1.7 ค าจ ากัดความที่ใช้ในงานวิจัย 

 1.7.1 เอกสารประกอบการสอน  หมายถึงเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ  
รหัสวิชา 2104-2106 จ านวน 3 หน่วยกิต เรียน 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ใช้ประกอบการสอนนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

1.7.2 ความก้าวหน้าในการเรียน  หมายถึง ผลต่างของคะแนนเฉล่ียร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง   
ท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน วิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 ด้วยแบบทดสอบ           
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นชุดเดียวกัน 
 1.7.3 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน  หมายถึงประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 2104-2106 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 75/75 
   75 แรก หมายถึง นักเรียนสามารถท าคะแนนความรู้ด้านทฤษฎีจ านวน 8 หน่วยการ
เรียนรู้  คะแนนผลการปฏิบัติงาน 16 ใบปฎิบัติงาน ระหว่างเรียนได้ถูกต้องเฉล่ียร้อยละ 75 
   75 หลัง หมายถึง นักเรียนสามารถท าคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ทฤษฎีจ านวน 50 ข้อ และคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านปฏิบัติจ านวน 1 ใบงาน หลัง
เรียนได้ถูกต้องเฉล่ียร้อยละ 75 
 1.7.4 ความพึงพอใจของ ผู้เช่ียวชาญ ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน หมายถึง  ความรู้สึก          
เห็นด้วย เหมาะสม และพึงพอใจของ ผู้เช่ียวชาญ ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา
เครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 2104-2106 เมื่อน าไปตรวจประเมิน 
 1.7.5 ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน หมายถึง  ความรู้สึก          
เห็นด้วย เหมาะสม และพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ  
รหัสวิชา 2104-2106 เมื่อน าไปประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.7.6 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน หมายถึง  ความรู้สึก เห็น-
ด้วย พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วย ของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ   
รหัสวิชา 2104-2106      
 1.7.7 แบบทดสอบก่อนเรียน หมายถึง ข้อทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 8 หน่วยการเรียนรู้ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นในแต่ละบทเรียนเพื่อน ามาทดสอบนักเรียนก่อนท่ีจะเรียน
หน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ  เป็นการวัดความรู้พื้นฐานในการเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 1.7.8 แบบทดสอบหลังเรียน  หมายถึง ข้อทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 8 หน่วยการเรียน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อน ามาทดสอบนักเรียนหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ  
เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความก้าวหน้าในการเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

1.7.9 กิจกรรมการเรียนการสอน จัดท าด้วยกระบวนการสอนรูปแบบ MIAP หมายถึง การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 4 ขั้นตอน เริ่มด้วย การสร้างความสนใจ การให้เนื้อหา        
ท่ีเพียงพอ การน าความรู้ท่ีได้รับไปฝึกหัดแก้ปัญหา และการตรวจสอบผลในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่ง
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ท่ีนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ 
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1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.8.1 สถานศึกษามีเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 2104-2106 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาช่าง ไฟฟ้าก าลัง ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานส าหรับใช้ใน
การประกอบการเรียนการสอน  

1.8.2 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีท่ี 2 สาขา วิชาช่าง ไฟฟ้าก าลัง  
วิทยาลัยเทคนิคตาก   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องปรับอากาศ  รหัสวิชา 2104-2106  สูงขึ้น
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้เป็นพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 1.8.3 เป็นแนวทางในการน าวิธีการและผลจากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอนในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
 
 


