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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ 
รหัสวิชา 2104-2106  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาช่าง ไฟฟ้าก าลัง ผู้วิจัยขอ
น าเสนอผลการศึกษาตามล าดับ 5 ขั้นตอน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 
2104-2106   
 4.2 ผลการวิเคราะหห์าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัส
วิชา 2104-2106   
 4.3 ผลการวิเคราะห์หาความก้าวหน้าทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106  
 4.4 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา
เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106  
 4.5 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา
เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106  
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4.1 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเคร่ืองปรับอากาศ  รหัสวิชา   
     2104-2106 
  

ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ  
                รหัสวิชา 2104-2106 โดยผู้เช่ียวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. ค าช้ีแจงรายละเอียดการใช้เอกสารมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.42 .786 มาก 
2. ความสอดคล้องกับหลักสูตร 4.28 .755 มากท่ีสุด 
3. ก าหนดของเขตของจุดประสงค์ได้เหมาะสม   4.00 .577 มาก 
4. จุดประสงค์มีความสอดคล้องกับเนื้อหา   4.42 .786 มาก 
5. เนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย   4.57 .534 มากท่ีสุด 
6. เนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์และหลักสูตร  4.42 .534 มาก 
7.  สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ทันเวลาท่ีก าหนด   4.14 .690 มาก 
8.  กิจกรรมท่ีก าหนดให้สามารถบรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้  4.71 .487 มากท่ีสุด 

   9. กิจกรรมในเอกสารประกอบการสอนท าให้มีความเข้าใจ 
    ในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

4.85 .377 มากท่ีสุด 

   10. ความยากง่ายของกิจกรรมการเรียนรู้มีเหมาะสม 4.28 .487 มาก 
เฉล่ียรวม 4.31 .123 มาก 

 

 
จากตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องปรับอากาศ 

รหัสวิชา 2104-2106 จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน มีความคิดเห็น ว่าเอกสารประกอบการสอน วิชา
เครื่องปรับอากาศท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพ ในระดับมาก ( 31.4X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.123 (S.D. = 0.123) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 3.50 เมื่อพิจารณารายด้าน คะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 3 
ล าดับแรกคือ  
 1) กิจกรรมในเอกสารประกอบการสอนท าให้มีความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

     2) กิจกรรมท่ีก าหนดให้สามารถบรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ 
  3) เนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย 
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4.2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเคร่ืองปรับอากาศ  
     รหัสวิชา 2104-2106   
ตารางที่ 4.2  แสดงคะแนนเฉล่ียและค่าเฉล่ียร้อยละ ( 1E ) ของคะแนนระหว่างเรียนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก   

                   n=35 

คะแนน 
คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 

คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ีได้ 

รวม 
คะแนนท่ีได้ 

เฉล่ีย 
ร้อยละ 

เฉล่ียร้อยละ 
( 1
E ) 

 

ด้านทฤษฎี  
 

80 
 

1,869 
 

53.40 
 

66.75 75.31 
ด้านการปฏิบัติงาน 160 4,457 127.34 79.58 

 
    

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า คะแนนเฉล่ียระหว่างเรียนท้ังหมด ( 1E ) ซึ่งได้จากแบบทดสอบความรู้
ด้านทฤษฎีจ านวน 8 หน่วยและผลการปฏิบัติงานจ านวน 16 ใบงาน ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้
กระบวนการสอนในเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 คิดเป็นร้อย
ละ 75.31 สูงกว่าเกณฑ์ 75 ท่ีต้ังไว ้ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
 

ตารางที่ 4.3  แสดงคะแนนเฉล่ียและค่าเฉล่ียร้อยละ ( 2E ) ของคะแนนหลังเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคตาก   

                  n=35 

คะแนน 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
รวม 

คะแนนท่ีได้ 
เฉล่ีย 

ร้อยละ เฉล่ียร้อยละ 
( 2
E ) 

 

ผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎี  
 

50 
 

1,185 
 

33.86 
 

67.71 
76.06 

ผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติ  
  

50 1,477 42.20 84.40 
 

 
   

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทฤษฎี 
จ านวน 50 ข้อและการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านปฏิบัติจ านวน 1 ใบปฏิบัติงาน  ( 2E ) ของนักเรียนท่ีเรียน
โดยใช้กระบวนการสอนในเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106   คิด
เป็นร้อยละ 76.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75 ท่ีต้ังไว ้
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ตารางที่ 4.4 แสดงการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ 
               รหัสวิชา 2104-2106   
         

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 
 
คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) 

 
240 

 
180.74 

 
75.31 

คะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 2E ) 100 76.06 76.06 
 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ 
รหัสวิชา 2104-2106 คือ 75.31/76.06  สูงกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้คือ  75/75 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐาน 
 
4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของเอกสารประกอบการสอน 
    วิชาเคร่ืองปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106   
  

ตารางที่ 4.5  แสดงผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน              
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง โดยใช้กระบวนการสอน
ของเอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106  

                  n=35 

คะแนนแบบทดสอบ 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เฉล่ียร้อยละ 

คะแนนทีเฉล่ีย 
(Average T score) 

S.D. คะแนนทีเฉล่ีย 
(Average T score) 

 

คะแนนก่อนเรียน  
 

35 
 

36.00 
 

42.89 12.218 33.15 
คะแนนหลังเรียน 
  

35 53.37 57.11 

   

จากตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ท่ีเรียนโดยใช้กระบวนการสอน ของ
เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106  พบว่าในการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 36.00 ค่าคะแนนที เฉล่ีย (Average T Score) 
เท่ากับ 42.89 และในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.37 
ค่าคะแนนที เฉล่ีย  (Average T Score) เท่ากับ 57.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.218  
ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้า ทางการเรียน ด้วยค่าคะแนนทีเฉล่ีย (Average T Score) จากการ
ค านวณเพิ่มข้ึนร้อยละ 33.15 ของคะแนนก่อนเรียน 
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4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 
     วิชาเคร่ืองปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 
ตารางที่ 4.6  จ านวนและร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องปรับอากาศ 

รหัสวิชา 2104-2106 เมื่อน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 

          สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
อายุ                         อายุระหว่าง  20-30 ปี                              
        อายุระหว่าง 31-40 ปี 
                                สูงกวา่ 41 ปี ขึ้นไป 

รวม 

- 
1 
13 
14 

00.00 
07.14 
92.86 
100.00 

ต าแหน่ง                  ครู ช านาญการพิเศษ 
                                ครูช านาญการ 
                                พนักงานราชการ                                            

 รวม 

5 
8 
1 
14 

35.71 
57.14 
07.14 
100.00 

ประสบการณ์           ต่ ากว่า 5 ปี 
                                6-10 ปี 
                                11 ปี ขึ้นไป 

รวม 

- 
1 
13 
14 

00.00 
07.14 
92.86 
100.00 

  

 จากตารางท่ี 4. 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุสูงกว่า 41 ปีข้ึนไป ร้อยละ 
92.86 รองลงมาอายุ 31-40 ปี ร้อยละ  07.14 ด ารงต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  ร้อยละ 35.71  
ด ารงต าแหน่งครูช านาญการ  ร้อยละ 57.14 ด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ  ร้อยละ 07.14 มี
ประสบการณ์ในการสอนวิชา เครื่องปรับอากาศ ในช่วง  11 ปีขึ้นไป ร้อยละ 92.86  ในช่วง 6-10 ปี 
ร้อยละ 07.14   
 

ตารางที่ 4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน 
                วิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 รายด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1.  ด้านความสอดคล้องของเอกสารประกอบการสอน 
    กับจุดประสงค์ต่าง ๆ 

4.33 .148 มาก 

2.  ด้านความชัดเจนของเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน 4.63 .156 มากท่ีสุด 
3.  ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาแต่ละหน่วยในเอกสาร     4.51 .178 มากท่ีสุด 
4.  ด้านความเหมาะสมของการใช้ภาษาในเอกสาร     4.16 .187 มาก 
5.  ด้านคุณภาพของการพิมพ์และการจัดรูปเล่มของเอกสาร 4.27 .093 มาก 

   6. ด้านความสะดวกในการน าเอกสารประกอบการสอนไปใช้ 4.32 .050 มาก 
เฉล่ียรวม 4.37 .172 มาก 
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ตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน 
                วิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 รายข้อ 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. ความสอดคล้องของเอกสารประกอบการสอน 
   กับจุดประสงค์ต่าง ๆ 
    1.1 ความสอดคล้องของเอกสารประกอบการสอนกับ 
         จุดประสงค์ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 
 

4.50 

 
 

.650 

 
 

มาก 

    1.2 ความสอดคล้องของเอกสารประกอบการสอน     
         กบัจุดประสงค์ในการน าไปใช้ 

4.28 .913 มาก 

    1.3 ความสอดคล้องของเอกสารประกอบการสอน 
         กับจุดประสงค์ตามเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน 

4.21 .801 มาก 

2. ความชัดเจนของเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน 
    2.1 เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรทุกข้ันตอน 

 
4.42 

 
.646 

 
มาก 

    2.2 เนื้อหามีความชัดเจนทุกขั้นตอน 4.78 .425 มากท่ีสุด 
    2.3 เนื้อหาให้ความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน 4.57 .513 มาก 
    2.4 เนื้อหามีความสอดคล้องกันทุกขั้นตอน 4.50 .518 มาก 
    2.5 เนื้อหาอ่านเข้าใจได้ง่าย 4.71 .468 มากท่ีสุด 
    2.6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาท่ีก าหนด 4.57 .646 มาก 
    2.7 เนื้อหาสามารถน าไปใช้ปฏิบัติจริงได้ 4.85 .363 มากท่ีสุด 
3. ความเหมาะสมของเนื้อหาแต่ละหน่วยในเอกสาร  
    3.1 หน่วยที ่1 ความรู้พื้นฐานในงานเครื่องปรับฯ  

 
4.57 

 
.646 

 
มากท่ีสุด 

    3.2 หน่วยที ่2 หลักการท างานของเครื่องปรับฯ  4.50 .650 มาก 
    3.3 หน่วยที ่3 สารท าความเย็นและน้ ามันหล่อล่ืนฯ 4.21 .801 มาก 
    3.4 หน่วยที ่4 การปฏิบัติงานท่อทองแดง  4.64 .633 มากท่ีสุด 
    3.5 หน่วยที่ 5 อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานเครื่องปรับฯ  4.71 .468 มากท่ีสุด 
    3.6 หน่วยที ่6 วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ  4.35 .841 มาก 
    3.7 หน่วยที่ 7 งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  4.71 .611 มากท่ีสุด 
    3.8 หน่วยที่ 8 งานตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องฯ 4.42 .851 มาก 
4. ความเหมาะสมของการใช้ภาษาในเอกสาร   
   ประกอบการสอน 
    4.1 ภาษาท่ีใช้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษา 
    4.2 ส านวนภาษาท่ีใช้ถูกต้องเหมาะสมสัมพันธ์กัน 
    4.3 ภาษาท่ีใช้สละสลวยเหมาะสมกับเนื้อหา 
    4.4 ส านวนภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย 

 
 

4.00 
4.07 
4.42 
4.14             

 
 

.784 

.916 

.755 

.864 

 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน 
                วิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 รายข้อ (ต่อ) 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
5. คุณภาพของการพิมพ์และการจัดรูปเล่มของ  
   เอกสารประกอบการสอน 
    5.1 พิมพ์ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจัดท าเอกสาร 

 
 

4.28 

 
 

.726 

 
 

มาก 
    5.2 ภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน 4.21 .699 มาก 
    5.3 เว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง 4.35 .841 มาก 
    5.4 พิมพ์ไม่ผิด ไม่ตก ไม่มีรอยขูดลบ 4.14 .662 มาก 
    5.5 รูปเล่มสวยงาม 4.35 .744 มาก 
6. ความสะดวกในการน าเอกสารประกอบการสอนไปใช้ 
    6.1 รูปเล่มและขนาดพอเหมาะแก่การน าไปใช้ 

 
4.28 

 
.913 

 
มาก 

    6.2 น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก 4.35 .744 มาก 
เฉล่ีย 4.37 .172 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 และ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน ท่ีมีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 พบว่าครูผู้สอนท่ีน าเอกสารประกอบการ
สอนวิชาเครื่องปรับอากาศไปใช้ในการสอน  มีความคิดเห็นว่าเป็นเอกสารประกอบการสอนท่ีมีความ
เหมาะสมพึงพอใจในระดับมาก ( 37.4X ) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 3.50   เมื่อพิจารณารายด้าน
คะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 3 ล าดับแรกคือ  
  1) ด้านความชัดเจนของเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน  

     2) ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาแต่ละหน่วยในเอกสารประกอบการสอน   
     3) ด้านความสอดคล้องของเอกสารประกอบการสอนกับจุดประสงค์ต่าง ๆ  
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4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 
     วิชาเคร่ืองปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 
 

ตารางที่ 4.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา   
                เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 รายข้อ 

 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1.  ด้านครูผู้สอน 
    1.1 ความรู้ความสามารถของครูในวิชาท่ีสอน 

 
4.57 

 
.698 

 
มากท่ีสุด 

    1.2  การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน 4.17 .746 มาก 
   1.3  การพูด มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.51 .562 มากท่ีสุด 
2.  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
    2.1 การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเรียน 

 
4.22 

 
.910 

 
มาก 

   2.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการ ฝึกทักษะ 
การปฏิบัติงาน 

4.28 .710 มากท่ีสุด 

   2.3  การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  4.22 .770 มาก 

3.  ด้านสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ์ 
   3.1 สถานท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  มีความเหมาะสม 

 
4.31 

 
.796 

 
มาก 

 3.2  ความเหมาะสมของวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ 4.60 .553 มาก 
 3.3  ความหลากหลายของส่ือการเรียนการสอน 4.25 .657 มาก 

4.  ด้านรูปแบบกิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีความเหมาะสมกับความรู้    
          ความสามารถของนกัเรยีน  
 4.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจัดขึ้น  
   4.3  กระบวนการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นช่วยให้     
      นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากขึ้น 

 
4.22 

 
4.28 
4.20 

 
.942 

 
.621 
.759 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

5. ด้านการวัดและประเมินผล 
    5.1  มีการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 
4.42 

 
.698 

 
มาก 

    5.2  ประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย 4.34 .639 มาก 
      5.3  วิธีการประเมินผลมีความเหมาะสมกับความรู้  

ความสามารถของนักเรียน 
4.11 .796 มาก 

เฉล่ีย 4.31 .082 มาก 
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ตารางที่ 4.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอน 
     วิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 รายด้าน 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1.  ด้านครูผู้สอน 4.41 .216 มาก 
2.  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.24 .032 มาก 
3.  ด้านสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ์ 4.39 .183 มาก 
4.  ด้านรูปแบบกิจกรรม 4.23 .043 มาก 
5.  ด้านการวัดและประเมินผล 4.29 .162 มาก 

เฉล่ียรวม 4.31 .082 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4. 9 และ 4.10 ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 พบว่านักเรียนท่ีใช้เอกสารประกอบการ
สอนวิชาเครื่องปรับอากาศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง มี
ความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการสอนวิชา เครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104-2106 ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ในระดับมาก ( 31.4X ) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 3.50  เมื่อพิจารณาจากรายด้าน   
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจใน 3 ล าดับแรก คือ  
 1) ด้านครูผู้สอน 
          2) ด้านสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ์ 
          3) ด้านการวัดและประเมินผล 


