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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาและประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า  
ในเครื่องปรับอากาศ และ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ และการใช้งานชุดฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติและภาค
เสาร์ -อาทิตย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
และแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าใน
เครื่องปรับอากาศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศจาก
การทดลองของผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.75 และการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า
ในเครื่องปรับอากาศ จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.47   
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ค าส าคัญ   
 การพัฒนา  ชุดฝึก  การต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to develop and assess a quality of a 
training kit for electrical circuit connection in air conditioner, and 2) to conduct a 
satisfactory study on knowledge transfer and the use of a training kit. 30 participants 
were selected purposively to participate in this study. The participants were students 
both in normal and weekend programs who were studying a course of Refrigeration 
and Air-Conditioning System from the Department of Electrical and Electronic 
Technology, Faculty of Industrial Technology, Surindra Rajabhat University. Research 
tools consisted of the training kit for electrical circuit connection in air conditioner, a 
quality assessment form, and a satisfaction assessment form on knowledge transfer 
and the use of a training kit for electrical circuits in air conditioner. Statistics used in 
data analysis were mean and standard deviation.     
 The study found that the overall quality of the training kit for electrical circuit 
connection in air conditioner evaluated by experts is at a good level ( X  = 4.34, S.D. = 
0.75. The overall satisfaction level of the sample group on knowledge transfer and the 
use of the electrical circuit training kit in air conditioning is at very good level ( X  = 
4.66, S.D. = 0.47) 
 
Keywords 
 Development, Training Kit, Electrical Circuit Connection, Air Conditioner 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากสภาวะโลกร้อนท าให้อากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  อุณหภูมิที่เพ่ิม
สูงขึ้นมักจะเกิดปัญหาโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคผิวหนัง กลาก เกลื้อน โรคเครียด หงุดหงิด ปวด
ศีรษะ เป็นลมจากอากาศร้อน (โรคฮีท สโตรค) เป็นโรคที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว 
ปัจจุบันพบว่ามีอุบัติการณ์เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น มนุษย์จึงคิดวิธีการท าความเย็นเข้ามาช่วย ซึ่งเป็น 
กระบวนการถ่ายเทความร้อนออกจากบริเวณท่ีต้องการท าความเย็น เช่น การดึงเอาปริมาณความร้อน
จากอากาศในห้องปรับอากาศออกไประบายทิ้งภายนอก ท าให้มีอุณหภูมิลดต่ าลง  เครื่องปรับอากาศ 
หรือเรียกว่า “แอร์คอนดิชันเนอร์” (Air Conditioner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับปรับอากาศในที่พัก
อาศัย ที่ท างาน เพ่ือความสุขสบายท าหน้าที่ปรับอุณหภูมิให้ต่ าลงจากอุณหภูมิปกติ เครื่องปรับอากาศ 
จึงกลายเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญและจ าเป็นต้องมีในที่พักอาศัย ส านักงาน  โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มี
การจราจรติดขัดและอากาศร้อนจัดเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ การผลิตเครื่องปรับอากาศจึงมีการ
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ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้เครื่องปรับอากาศมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวันในที่พัก
อาศัย ส านักงานและรถยนต์ 
 สืบเนื่องจากสภาวะอากาศในประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนที่กินเวลา
ยาวนานและร้อนมากขึ้น ประกอบกับครัวเรือนไทยมีก าลังซื้อมากขึ้น ท าให้เครื่องใช้ไฟฟ้ายอดนิยม
ส าหรับการท าความเย็นอย่างเครื่องปรับอากาศ มียอดขายเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี ประมาณการกัน 
ว่ายอดขายเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยพุ่งสูงเกิน 1 ล้านเครื่องต่อปีมาตั้งแต่ปี 2553 แล้ว และ
ในปี 2560 ตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศก็มีมูลค่าถึง 3.3 หมื่นล้านบาท (ศูนย์ข้อมูลและข่าว
สืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (Thai Civil Rights and Investigative Journalism [TCIJ], 2018) 

ปัจจุบันจึงมีการใช้เครื่องปรับอากาศกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อมีการใช้งาน
เครื่องปรับอากาศ ก็ต้องมีการติดตั้งและบ ารุงรักษา จากสภาวะดังกล่าว การเรี ยนการสอนของ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาขาวิชาที่เปิดการสอน
ในสาขาวิชาชีพทางด้านช่างเทคนิคหรือช่างอุตสาหกรรม  มีความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นนักวิ จัยและพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี โดยมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (Bachelor of Technology Program in electrical and electronic 
technology, 2016)    

การจัดการเรียนการสอนทางสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการบรรจุ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบท าความเย็นและระบบปรับอากาศไว้เพ่ือรองรับกับการติดตั้ง การใช้งาน  
และการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่เพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและเน้นทางด้านปฏิบัติควบคู่กันไป ซึ่งในด้านปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยสื่อการสอน 
เพ่ือใช้ฝึกทักษะการเรียนรู้  ซึ่งในการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียนและการใช้สื่อการเรียนการสอน 
จะท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ และช่วยให้ผู้สอนประหยัดเวลา  
ในการอธิบาย (Angwatthanakun, 1997)  ดังนั้น การน าเอาสื่อการสอนเข้ามาช่วย จึงเป็นแนวทาง
ที่ดีและยังเป็นการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนอีกวิธีหนึ่ง โดยจะส่งผลให้คุณภาพการเรียนการ
สอนดีขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีสื่อการสอนที่ดีและมี
คุณภาพ จึงได้ท าการพัฒนาชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศขึ้น เพ่ือน ามาใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบท าความเย็นและระบบปรับอากาศ ที่สามารถลงมือ
ปฏิบัติ ฝึกทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการ
สุดท้าย เมื่อท าการฝึกผู้เรียนสามารถเห็นผลของการฝึกได้ทันที  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในทางทฤษฎีที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.  ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพหรือไม่ 
 2.  การถ่ายทอดความรู้และความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก  
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาและประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า
ในเครื่องปรับอากาศ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เพ่ือพัฒนา  หาคุณภาพและหาความพึงพอใจชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งาน คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
            1.1  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา ภาคปกติและภาคเสาร์ -อาทิตย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
จ านวน 82 คน     
   1.2  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา ภาคปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาระบบเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ จ านวน 30 คน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
  2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.1  ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
   2.2  แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 

  2.3  แบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
  3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.1  การสร้างชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
     การสร้างชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ มีขั้นตอนในการออกแบบ
และพัฒนาชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุดฝึกในแบบต่าง ๆ พร้อมสืบค้นข้อมูล ทีเกี่ยวข้องจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 
ให้มีความเหมาะสมกับการใช้เป็นสื่อในการสอน  โดยในการออกแบบคณะผู้วิจัยได้ค านึงถึง ในเรื่อ ง
การฝึกทักษะในการต่อวงจรไฟฟ้า การเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการใช้งาน การเคลื่อนที่ได้ง่าย มีความสะดวกในการใช้งาน และบ ารุงรักษา   
  3.1.2 ท าการออกแบบโครงสร้างชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการร่างแบบโครงสร้างชุดฝึก ก าหนดจุดในการวางจุดต่อวงจรไฟฟ ้า และวาง
อุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น  คอยล์เย็น (Evaporator) คอยล์ร้อน (Condenser)   ท่อน้ ายาท าความเย็นท่อ
น้ าทิ้ง  เลือกใช้เหล็กแบบกล่องมาจัดท าเป็นโครงสร้าง เนื่องจากมีความแข็งแรง สามารถรับน้ าหนัก
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อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ใช้ไม้อัดชนิดหนาขึ้นรูปชุดฝึก  และออกแบบให้มีลิ้นชักในการจัดเก็บอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการใช้งาน  และเสริมด้วยล้อเหล็กเพ่ือให้สามารถเคลื่อนที่ไปใช้ฝึกทักษะในที่ต่าง ๆ ได้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1  โครงสร้างชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
 
  3.1.3 ออกแบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ วงจรพัดลมคอยล์เย็น วงจร
การปรับความเร็วรอบพัดลม วงจรพัดลมคอยล์ร้อน วงจรคอมเพรสเซอร์ และวงจรแมกเนติกส์ 
จากนั้นก าหนดวางจุดการต่อวงจรไฟฟ้า ในการฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ   
  3.1.4 น าแบบโครงสร้างและแบบวงจรไฟฟ้าชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในครื่องปรับ
อากาศ เสนอที่ปรึกษางานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องปรับอากาศตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม 
  3.1.5 ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบโครงสร้างและแบบวงจรไฟฟ้าชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษางานวิจัย และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เครื่องปรับอากาศ 
  3.1.6 ท าการสร้างชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ตามแบบที่ได้
ออกแบบไว้ พร้อมจัดท าคู่มือแนะน าการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
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ภาพที่ 2  แบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศท่ีสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4  ตัวอย่างคู่มือแนะน าการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
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 3.2  การสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
           การสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจร ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศมี
ขั้นตอนในการสร้าง ดังต่อไปนี้ 
   3.2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบสอบถาม
แบบประเมิน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าใน
เครือ่งปรับอากาศ 
   3.2.2  ก าหนดประเด็น และขอบเขตที่จะท าการประเมินตามวัตถุประสงค์ให้
ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ ได้แก่ การออกแบบชุดฝึก  การเลือกใช้อุปกรณ์ การจัดวางอุปกรณ์ 
การน าไปใช้งาน การบ ารุงรักษา และความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ 
   3.2.3  สร้างแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ
ฉบับร่าง เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับ
การพิจารณา มีดังนี้ ดีมาก ดี  ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด    
   3.2.4  น าแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศฉบับ
ร่าง เสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย พิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถามในเรื่องที่ต้องการศึกษาภาษาที่
ใช้ชัดเจนหรือไม่ พิมพ์ผิดหรือสะกดผิดหรือไม่   
   3.2.5  น าแบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
มาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดพิมพ์เป็นแบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการ
ประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศจากผู้เชี่ยวชาญ ต่อไป 
  3.3  การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก  
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
       การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก 
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ มีข้ันตอนในการสร้าง ดังต่อไปนี้ 
  3.3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ  หลักการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจเพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างและศึกษารูปแบบที่ เหมาะสมกับ
ลักษณะของการวิจัยครั้งนี้ 
  3.3.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจ  
ในการอบรม  การถ่ายทอดความรู้  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดประเด็นข้อ
ค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการในการประเมิน 
  3.3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก  
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศฉบับร่าง ให้ครอบคลุมประเด็นในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ ด้านการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน 
การน าเสนอ/การใช้งาน 
  3.3.4  น าแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศฉบับร่าง เสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัยพิจารณาความเหมาะสม  
ในประเด็นข้อค าถามในเรื่องท่ีต้องการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษางานวิจัย 
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  3.3.5  น าแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศฉบับร่างมาปรับปรุงแก้ไข  ตามค าแนะน าจากที่ปรึกษางานวิจัย 
  3.3.6  น าแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศฉบับร่าง ไปจัดพิมพ์เป็นแบบประเมินความพึงพอใจฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศต่อไป 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 ในการด าเนินงานวิจัย คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า
ในเครื่องปรับอากาศ และประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  4.1  คณะผู้วิจัยประสานงานผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์ที่ท าการสอนในรายวิชา ที่
เกี่ยวข้องกับระบบท าความเย็นและระบบปรับอากาศ มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญา
ตรีหรือเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในด้านเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ มาไม่น้อย
กว่า 5 ปี  จ านวน 5 ท่าน นัดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินคุณภาพ 
  4.2  คณะผู้วิจัยได้ท าการแนะน าและอธิบายการข้อมูลการออกแบบและการสร้าง 
พร้อมทั้งข้อมูลวิธีการใช้งาน งบประมาณและการบ ารุงรักษาชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
จากนั้นผู้เชี่ยวชาญทดลองต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในแต่ละวงจร รวมไปถึงการซักถามข้อ
สงสัยกับคณะผู้วิจัย จากนั้นจึงท าการประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การออกแบบโครงสร้าง การเลือกใช้ การจัดวางอุปกรณ์ การน าไปใช้ง าน การ
บ ารุงรักษา และความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ ตามระดับน้ าหนักคะแนนความคิดเห็น 
  4.3  คณะผู้วิจัยขออนุญาตประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
  4.4  คณะผู้วิจัยติดต่อประสานงาน นัดวันเวลา และสถานที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
  4.5  คณะผู้วิจัยจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการถ่ายทอดความรู้
และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ  ได้แก่ กระดาษ  ปากกา สื่อบรรยาย 
Power point  เอกสารประกอบการบรรยาย Projector  ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ และ
คู่มือแนะน าการใช้งานชุดฝึก เป็นต้น   
  4.6  คณะผู้วิจัยด าเนินการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานจากชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า
ในเครื่องปรับอากาศให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในวิธี แบบกลุ่ม (Group 
Method) (Yusuk, 2012) เริ่มจากการสอนในด้านทฤษฎีให้กับกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้พ้ืนฐานของ
เครื่องปรับอากาศ  อุปกรณ์ต่าง ๆ วงจรไฟฟ้าภายในเครื่องปรับอากาศ จากนั้นสาธิตการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศให้กลุ่มตัวอย่างได้ดู  ได้แก่  การต่อวงจรพัดลมคอยล์เย็น  การต่อ
วงจรการปรับความเร็วงรอบพัดลม  การต่อวงจรพัดลมคอยล์ร้อน  การต่อวงจรคอมเพรสเซอร์ และ
การต่อวงจรแมกเนติกส์  เป็นต้น  พร้อมทั้งตอบข้อค าถามตามที่กลุ่มตัวอย่างได้ซักถามกับคณะผู้วิจัย 
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ภาพที่ 5  การถ่ายทอดความรู้ ในด้านทฤษฎีให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  กลุ่มตัวอย่างทดลองต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศเป็นรายบุคคล 
 
    4.7  คณะผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศกับชุดฝึก 
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศเป็นรายบุคคล ได้แก่ การต่อวงจรพัดลมคอยล์เย็น การต่อวงจร
การปรับความเร็ววงรอบพัดลม การต่อวงจรพัดลมคอยล์ร้อน การต่อวงจรคอมเพรสเซอร์ และการต่อ
วงจรแมกเนติกส์ เป็นต้น 
    4.8  เมื่อทดลองต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศเสร็จแล้ว  คณะผู้วิจัยได้ด าเนิน 
การแจกแบบประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าใน
เครื่องปรับอากาศให้กับกลุ่มตัวอย่าง ประเมินในด้านกระบวนการขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการน าเสนอ/การใช้งาน 
    4.9  กลุ่มที่ตัวอย่าง ท าการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดและการใช้งานชุดฝึก
การต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ตามระดับน้ าหนักคะแนน 
    4.10  คณะผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และประเมินความ
พึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ และการใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศจากกลุ่ม
ตัวอย่าง มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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 5.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
            5.1  การวิเคราะห์คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ/ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ และ
การใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ  เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ (Chanchalo, 1999) 

  ระดับคะแนนเท่ากับ 5  คือ  ความคิดเห็นดีมาก 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 4  คือ  ความคิดเห็นดี  
  ระดับคะแนนเท่ากับ 3  คือ  ความคิดเห็นปานกลาง 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 2  คือ  ความคิดเห็นน้อย 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 1  คือ  ความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 และเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ /ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ และ
การใช้งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ  จัดระดับค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ คือ (Chanchalo, 
1999) 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 4.50-5.00  เท่ากับ  ความคิดเห็นดีมาก  
  ระดับคะแนนเท่ากับ 3.50-4.49  เท่ากับ  ความคิดเห็นดี 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 2.50-3.49  เท่ากับ  ความคิดเห็นปานกลาง 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 1.50-2.49  เท่ากับ  ความคิดเห็นน้อย 
  ระดับคะแนนเท่ากับ 1.00-1.49  เท่ากับ  ความคิดเห็นน้อยที่สุด 
   5.2   การหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)    
   5.3  การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพ ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

รวม  S.D. หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

 1. การออกแบบโครงสร้างมีความเหมาะสม 3 4 5 5 5 22 4.40 0.89 ด ี
 2. โครงสร้างมีความคงทนและแข็งแรง 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 ดีมาก 
 3. การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ มีความ
เหมาะสม 

4 3 3 5 5 20 4.00 1.00 ด ี

 4. การจัดวางอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 4 4 2 4 4 18 3.60 0.89 ด ี
 5. ความเหมาะสมในการน าไปใช้ 4 4 5 5 5 23 4.60 0.55 ดีมาก 
 6. มีวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4 4 4 5 4 21 4.20 0.45 ด ี
 7. มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 3 5 5 4 4 21 4.20 0.84 ด ี
 8. มีความสะดวกต่อการบ ารุงรกัษา 4 5 5 5 5 24 4.80 0.45 ดีมาก 
 

X
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

รวม  S.D. หมายเหตุ 
1 2 3 4 5 

 9. คู่มือที่ใช้ในการติดตั้งมีความเหมาะสม 5 3 5 5 5 23 4.60 0.89 ดีมาก 
 10. มีการลงทุนคุ้มค่ากับประโยชน์ที่
ได้รับ 

4 4 4 5 4 21 4.20 0.45 ด ี

คะแนนเฉลี่ย 4.34 0.75 ด ี
 

การวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศของ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้  

จากตารางที่ 1 จะพบว่าผลการประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.75 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ๆ พบว่า มีหัวข้อการประเมิน ที่จัดอยู่ในระดับที่ดีมาก จ านาน 4 ข้อ ซึ่งจัด
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ โครงสร้างมีความคงทนและแข็งแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.45  มีความสะดวกต่อการบ ารุงรักษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.45  ความเหมาะสมในการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.55  และคู่มือที่ใช้ในการติดตั้ง มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.89 ตามล าดับ และจัดอยู่ในระดับที่ดีจ านวน 6 
ข้อ ซึ่งจัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การออกแบบโครงสร้าง มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.89 มีวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.45 มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.84 มีการลงทุนคุ้มค่ากับประโยชน์ที่
ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.45 การเลือกใช้อุปกรณ์   
ต่าง ๆ มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 1.00 และ
การจัดวางอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 
0.89  ตามล าดับ 

 2.  ผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ  

 

รายการประเมิน รวม X  S.D. ระดับ 

 1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ 
1.1 รูปแบบและขั้นตอนการถ่ายทอดความรู ้ 139 4.63 0.49 

ดีมาก 

1.2 ระยะเวลาด าเนินการมคีวามเหมาะสม 143 4.77 0.43 ดีมาก 
1.3 เปิดโอกาสให้มสี่วนร่วม/ซักถาม 142 4.73 0.45 ดีมาก 
2. ด้านการให้บริการ 
2.1 การให้บริการที่สุภาพและเป็นมิตร 146 4.87 0.35 

ดีมาก 

2.2 มีความรู้และประสบการณ ์ 139 4.63 0.49 ดีมาก 
2.3 มีความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู ้ 135 4.50 0.51 ด ี
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 ความเหมาะสมของสถานท่ี 139 4.63 0.49 

ดีมาก 

3.2 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 141 4.70 0.47 ดีมาก 
3.3 ความเหมาะสมของสื่อหรือเอกสารประกอบ หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ 142 4.73 0.45 

ดีมาก 

4.ด้านการน าเสนอ/การใช้งาน 
4.1 เนื้อหาในการน าเสนอมีความชัดเจน/น่าสนใจ/เข้าใจง่าย 140 4.67 0.48 

ดีมาก 

4.2 เทคนิคท่ีใช้ในการน าเสนอ 133 4.43 0.50 ด ี
4.3 การด าเนินเรื่องมีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับเวลา 140 4.67 0.48 ดีมาก 
4.4 ประโยชน์และความรู้ทีไ่ดร้ับ 140 4.67 0.48 ดีมาก 
4.5 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน/การเรียน/ 
การท างาน/การประกอบอาชีพ 140 4.67 0.48 

ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย  4.66 0.47 ดีมาก 
 
จากตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ

วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ๆ พบว่า มีหัวข้อการประเมิน ที่จัดอยู่ในระดับ 
ที่ดีมาก จ านาน 12 ข้อ ซึ่งจัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การให้บริการที่สุภาพและเป็นมิตร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.35  ระยะเวลาด าเนินการมีความ
เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.43  เปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วม/ซักถาม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.45 ความเหมาะสม
ของสื่อหรือเอกสารประกอบ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.45 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.47 เนื้อหาในการน าเสนอมีความชัดเจน/น่าสนใจ/เข้าใจ
ง่าย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.48 การด าเนินเรื่อง มีความ
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ต่อเนื่องและเหมาะสมกับเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.48 
ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.48  
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน/การเรียน/การท างาน/การประกอบอาชีพมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.48  รูปแบบและขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.49  มีความรู้และ  ประสบการณ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.49  ตามล าดับ และมีความสามารถ
ในการ ถ่ายทอดความรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.51 
ตามล าดับ และมีหัวข้อการประเมิน ที่จัดอยู่ในระดับที่ดี จ านาน 1 ข้อ ได้แก่ เทคนิคที่ใช้ในการ
น าเสนอ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.50  

 
อภิปรายผล 

การประเมินคุณภาพชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ใน
ระดับที่ดี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลมีค่าน้อย แสดงให้เห็นว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อคุณภาพของชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศไปในแนวทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wangprasœt & Phromchai (2010) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
สร้างและหาคุณภาพชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์  มีผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตระบบ
ปรับอากาศในรถยนต์ในภาพรวม จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ช านาญงานอยู่ในระดับที่ดีมาก ทั้งในด้านการ
ออกแบบและโครงสร้าง ด้านการเลือกใช้วัสดุ และด้านคุณภาพของเครื่องจักร สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เนื่องมาจากการพัฒนาชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ที่คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการนั้น มี
การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพกว่าชุดฝึกรุ่นเก่า ซึ่งชุดฝึกในรุ่นเก่ามีการน าเอาปลั๊ก Banana 
มาใช้ในการทดลองต่อวงจรชุดฝึก เวลาทดลองต่อวงจรอาจจะท าให้เกิดการหลวมของปลั๊ ก Banana 
และจะให้เกิดการสปาร์ค (Spark) หรือเกิดประกายไฟ อันจะท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ทดลองได้ และ
อาจจะท าให้ชุดคอมเพรสเซอร์ของชุดคอยล์ร้อนเกิดการช ารุดและเกิดการเสียหายได้ ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นปลั๊ก Banana แบบมีพลาสติกหุ้มทั้งหมด เวลาท าการต่อวงจรจะ
แน่นและไม่ท าให้เกิดประกายไฟ และมีความปลอดภัยต่อผู้ทดลอง อันจะท าให้ช่วยรักษาชุด
คอมเพรสเซอร์คอยล์ร้อนให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้น และเพ่ิมเติมในส่วนของกระจกมองการไหลของน้ ายาท า
ความเย็น เพ่ือให้ผู้ทดลองได้มองเห็นสถานะของน้ ายาท าความเย็น และจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวกับชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ พบว่า ได้มีการน าคอมเพรสเซอร์คอยล์ร้อน มาติดตั้งด้านหน้า เมื่อ
คอมเพรสเซอร์ท างานและระบายลมร้อนออกมา อาจจะท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ทดลอง ดังนั้น 
คณะผู้วิจัยจึงได้น าชุดคอมเพรสเซอร์คอยล์ร้อนย้ายมาไว้ด้านหลังชุดฝึก เพ่ือท าให้คอมเพรสเซอร์
คอยล์ร้อนระบายลมร้อนออกไปด้านหลัง และจะท าให้ผู้ทดลองเกิดความปลอดภัย ในการทดลอง 
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยยังได้ติดตั้งรีเลย์เข้าไปเพ่ือใช้ในการหน่วงเวลาการท างานของชุดคอมเพรสเซอร์คอยล์
ร้อน เพ่ือป้องกันชุดคอมเพรสเซอร์คอยล์ร้อนไม่ให้เกิดการช ารุดหรือเสียหาย  อีกทั้งคณะผู้วิจัยยังได้
พัฒนาชุดฝึกให้ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยการออกแบบให้มีรูปวงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เห็น
เด่นชัด มีคู่มือที่ใช้ในการแนะน าการต่อวงจรไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา ภาพนิ่งประกอบที่
จ าเป็นในการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย
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ในการต่อวงจรไฟฟ้า ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Wongkhiat et al. (2015) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาชุดฝึกการเขียนจอทัชสกรีน
ของ PLC ส าหรับควบคุมมอเตอร์ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัย เพราะผู้เรียนได้ลงมือทดลองและเรียนรู้ได้จากของจริง ตลอดจนก่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง
แท้จริง 

 การประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งานชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ อยู่ในระดับดีมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีลักษณะการกระจาย
ตัวของข้อมูลมีค่าน้อย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้
งานชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Wannakayont et al. (2017) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดความรู้จากชุดสาธิตเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม ผลการประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้และการใช้งาน ชุดสาธิต
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จากกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับดีมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก ใน
การถ่ายทอดความรู้โดยใช้ชุดฝึก ท าได้ง่ายต่อการเรียนรู้ มีคู่มือและวีดีโอที่ใช้ในการติดตั้ง ซึ่งประกอบ
ไปด้วยเนื้อหาและภาพประกอบ ตั้งแต่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม กระบวนการเริ่มต้นในการติดตั้งจนถึงขบวนการสุดท้ายของการติดตั้ง อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง เช่น จานรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องวัด
สัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์ เข็มทิศ อุปกรณ์วัดมุม ประแจ และเครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น จะ
รวบรวมอยู่ในกล่องเก็บอุปกรณ์ซึ่งออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและการขนย้าย และสาเหตุที่เป็น
เช่นนี้เนื่องมาจาก ในการถ่ายทอดความรู้ คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ในแบบวิธีแบบกลุ่ม 
(Group Method)  โดยการสาธิตให้ดู และให้ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ทดลอง  ฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า
ในเครื่องปรับอากาศ ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทั้งผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอดความรู้ เป็นวิธีที่ไม่
สิ้นเปลืองเวลาและไม่เปลืองค่าใช้จ่าย  ถ่ายทอดความรู้ครั้งเดียวได้จ านวนผู้รับถ่ายทอดความรู้เป็น
จ านวนมาก สอดคลองกับ Yusuk (2012) ที่ว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีแบบกลุ่ม (Group 
Method) เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีที่ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร หรือผู้สอน สามารถใช้ได้
ดีกับการถ่ายทอดที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการตัดสินใจรับความรู้หรือเทคโนโลยีรวมไปถึงการถ่ายทอดที่
มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะ (Skill) เหมาะส าหรับสถานการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ เวลา และ
งบประมาณจ ากัด แต่มีจ านวนบุคคลเป้าหมายที่ต้องการรับเทคโนโลยีอยู่เป็นจ านวนมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
        1.  ควรมีการทดลองในการต่อวงจร และทดลองการใช้งานจริงประกอบกับชุดฝึกการต่อ
วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ เพ่ือให้เห็นภาพการท างานจริง และท าให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 2.  ควรพัฒนา ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ ให้เป็นต้นแบบของสื่อในการเรียน
การสอนในรายวิชาระบบเครื่องท าความเย็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีการน าเอานวัตกรรมการศึกษามาใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการพัฒนาให้มีการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอเตอร์หรือ
เครื่องปรับอากาศแบบศูนย์รวม หรือระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศในรถยนต์  เป็นต้น 
 2.  เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องควรมีการ
ปรับปรุงอุปกรณ์และเนื้อหาให้ทันสมัย และทันต่อความก้าวหน้าของเครื่องปรับอากาศในและใน
อนาคต ควรมีการพัฒนาชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศให้มีความหลากหลายในแต่ละ
ชนิดของเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศเทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกมา เพ่ือให้ทัน
ต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และท าให้เกิดแรงจูงใจ และเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้  
 3.  ควรมีการพัฒนาสื่อด้านอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเป็น
บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เลือกสื่อต่าง ๆ ในการเรียนรู้ เพ่ือเป็น 
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
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Pho ̜̄.So ̜̄. so ̜̄ngphanha ̄rō̜iha ̄sipka ̄o [Bachelor of Technology Program in 
electrial and electronic technology, New course, 2016]. Program in electrial 
and electronic technology, Faculty of Industrial Technology, Surindra 
Rajabhat University. 

Chanchalo, S. (1999). ka ̄n wat læ pramœ ̄nphon [Measurement and Evaluation]. 
Bangkok: Bangkok Media Promotion Center. 

Thai Civil Rights and Investigative Journalism (TCIJ). (2018) . pramānka ̄n yo ̜̄t kha ̄i 
khrư ̄ang prap ʻa ̄ka ̄t nai Thai pi ̄ so ̜̄ngphanha ̄ro ̜̄isi ̄sipka ̄o –  
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