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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงคเพื่อ 1)การออกแบบและพัฒนาชุดลางเคร่ืองปรับอากาศ 2)เพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพของชุดลางเคร่ืองปรับอากาศ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดลาง

เคร่ืองปรับอากาศ ขอบเขตของการวิจัยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ขอบเขตดานเนื้อหา 1.1)ชุด

ลางเครื่องปรับอากาศสรางโดยการนําเอาอุปกรณแผนอะคลีลิคมาทําเปนโครงสรางเปนกลองขนาด

กวาวxยาวxสูงคือ 35x45x60 และภายในกลองประกอบดวย ปมน้ํา1 ตัวขนาด 12v Switching 12  

V 26 A 1 ตัว 1.2) ศึกษาประสิทธิภาพโดยตารางการทดลองการใชงาน มีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 1.3) 

ศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดลางเคร่ืองปรับอากาศโดยกลุมเปาหมายไดแกพนักงานบริษัทพรอม

เทคโนเซอรวิส จํานวน 10 คน 2) ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการวิจัย เดือน พ.ค. 2565 ถึง 

เดือน ก.พ. 2566 สิถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 1) เครื่องลางเครื่องปรับอากาศถูกออกแบบและสรางบรรจุในกลอง

พลาสติก 3 ชั้น ทําใหสะดวกตอการใชงาน 2) ประสิทธิภาพของชุดลางเครื่องปรับอากาศ มีความ

เหมาะสม  ชุดลางเคร่ืองปรับอากาศสามารถใชเปนเคร่ืองลางเคร่ืองปรับอากาศแสดงวามี

ประสิทธิภาพ  และ  3) ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (  = 4.25 , S.D .= 0.68)   

คําสําคัญ : ชุดลาง ,เครื่องปรับอากาศ,ประหยดัเวลา               
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Abstract   

 The purpose of this research is to 1) design and Developed the air conditioner 

cleaning Kit 2 test the efficiency of the air conditioner cleaning Kit 3 to assess the 

satisfaction of the air conditioner cleaning kit users. The scope of research is divided 

into 3 aspects:1Content scope 1. Air Conditioner cleaning kit created by bringing 

Acrylic sheet equipment to be structured into a box of size width..Length x Height is 

35 x 45 x 60 and inside the box contains 1 water pump, size 12v Switching 12v 26A 

led 1.2)study the efficiency by experimental table. By an expert inspector ror .3) to 

study the satisfaction of users of air-conditioning cleaning kits by the target group, 

including employees. Prompt Techno Service Company, 10 people, 2 time 

boundaries Research period from 2022 to February used in the research were mean 

and standard deviation. 

  The research results showed that 1) used as a cleaning machine for indoor air 

conditioners by washing air conditioners, number 10, the research found that Dig, 

clean the air conditioner that experts estimate. Design and construction 2) usability 

and system operation Air conditioning cleaning kit can be used as an air conditioner 

cleaning machine, showing that it is effective. In conclusion, the overall picture can 

be used and 3)  users are satisfied at a high level (X=4.25 ,SD=0.68) 
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บทนาํ 

ปจจุบันธุรกิจของประเทศไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการสรางอาคาร สํานักงาน

บริษัท สถานบริการ และท่ีอยูอาศัยไดเกิดขึ้นอยางมากมาย ซึ่งการกอสรางในทุกอาคารและทีอยู

อาศัยจะมีระบบเครื่องปรับอากาศ เพราะฉนั้นระบบเครื่องปรับอากาศจึงเปนระบบที่สําคัญเชนกัน 

เครื่องปรบัอากาศเปนอุปกรณท่ีชวยทําความเย็นนอกจากจะชวยทําความเย็นแลวยังชวยทําใหอากาศ

สะอาดและควบคุมความชื้นภายในหองอีกดวย ทําใหการใชระบบเครื่องปรับอากาศตองระมัดระวัง

ของความเสียหายของระบบเครื่องปรับอากาศที่อาจจะตามมาในระยะยาว อาจจะมีความเสียหายใน

ตัวอุปกรณบางอยางหรือการทํางานของระบบไมมีประสิทธิภาพไมสามารถทํางานไดเต็มท่ี 

ตัวอยางเชน เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสกปรกจึงไมสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพอาจจะเสีย

คาใชจายมากขึ้นเพราะเคร่ืองปรับอากาศทํางานหนักมากขึ้นกวาเดิม และอีกปญหาคือถาเราขาดการ

ลางทําความสะอาด หลายคนทราบกันดีอยูแลววา การท่ีเราไมลางทําความะสอาดเครื่องปรับอากาศ

นั้น จะสงผลทําใหเรามีความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจไดอีกดวยในปจจุบัน

เครื่องปรับอากาศเปนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของมนุษยอยาง

มาก ระบบเครื่องปรับอากาศนั้นจึงเปนระบบที่สําคัญเชนกันตออาคารที่อยูอาศัยและหนวยงานเปน

ตน ดังนั้น ตองเอาใจใสในรายละเอียดและการบํารุงเครื่องปรับอากาศ การตรวจสอบการทํางานนั้นมี

การตรวจสอบเปนระยะตามเวลาท่ีกําหนด แตอยางไรก็ตามในบางชวงเวลาการทํางานของ

เครื่องปรับอากาศไมเปนไปตามปกติ ซึ่งตัวอุปกรณฟลเตอรแอร หรือแผนกรองอากาศ เปนชิ้นสวน

สําคัญที่อยูในชุดคอยลเย็นของเครื่องปรับอากาศเพราะตัวฟลเตอรแอรจะเปนตัวดักจับฝุนละอองใน

อากาศไมใหเขาไปถึงคอยลเย็นได ทําใหแอรทํางานไดเปนปกติ และอากาศที่แอรเปาออกมาก็จะ

สะอาดปราศจากฝุน  เราควรทําความสะอาดฟลเตอรแอรอยางสม่ําเสมอเพราะไมอยางนั้นอาจอุดตัน 

เกิดฝุนและเชื้อโรคสะสม และทําใหแอรทํางานหนัก เย็นนอยลงและจะสงผลตอสุขภาพรางกายแก

ผูใชบริการ และในปจจุบันในทุกหนวยงานตาง ๆมีการใชเครื่องปรับอากาศเปนจํานวนมากและการที่

เราจะลางทําความสะอาดอุปกรณเครื่องปรับอากาศแอรในแตละพื้นท่ีสวนมากจะพบปญหาแบบ

เดียวกันคือ ถาเขาไปในพื้นที่ที่อยูในอาคารหรือออฟฟศสวนมากจะไมสามารถลางในอาคารและในท่ี

ทํางานไดและในพื้นที่แคบอาจจะเหนื่อยและเสียเวลาในการหาพื้นที่ทําความสะอาดได 

ดังน้ันผูจัดทําโครงการจึงมีการคิดคนอุปกรณชุดลางเครื่องปรับอากาศ สรางข้ึนมาโดยเพื่อทํา

ใหสะดวกตอการใชงานและลดเวลาในการทํางานมากขึ้นและชุดทดลองลางเครื่องปรับอากาศสามารถ

นําเขาไปลางทําความสะอาดไดในทุกพื้นที่ในอาคารหรือที่ทํางานออฟฟศ 

 

 

 



วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.เพื่อออกแบบและสรางชุดลางเคร่ืองปรับอากาศ 

 2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดลางเครื่องปรับอากาศ 

 3.เพื่อศึกษาความพอใจของผูทดลองชุดลางเครื่องปรับอากาศ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 1. ความหมายของชุดลางเครื่องปรับอากาศ 

 2. การควบคุมการทํางานของมอเตอร 

 3. Water pump 

 4. SwitchingPower Supply 

 5. ไฟแสดงสถานะ 

 6. หัวฉีดทองเหลือง (brass nozzle) 

 7. ถังนํ้า 

 8. ผาใบลางแอร 

     9. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

1.ความหมายของชุดลางเครื่องปรับอากาศ[2] 

 ความหมายของความหมายของชุดลางเครื่องปรับอากาศเปนเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่นิยม

นํามาใชงานและมีแนวโนมวาจะเปนท่ีนิยมใชกันมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยทั่วไปมักจะนําไปใชในงานซอม

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศมักจะนําไปใชในที่ตางๆเชน ในสํานักงานตางๆ หางสรรพสินคาและในที่

พักอาศัยเปนตน 

2.การควบคุมการทํางานของมอเตอร 

 2.1วงจรควบคุม (Control Circuit) หรือวงจรคอนโทรลเปนวงจรที่ใชเพื่อควบคุมการไหลของ

กระแสไฟฟาในวงจรกําลังอีกทีหนึ่ง หรือ เปนวงจรท่ีควบคุมวงจรกําลังนั่นเอง โดยวงจรวงจรควบคุมน้ี

จะมีขนาดของสายไฟฟาหรือขนาดพิกัดของอุปกรณไฟฟาที่เล็กกวาของวงจรกําลังอยางเห็นไดชัดเจน 

และยังมีการใชแรงดันไฟฟาท่ีมีพิกัดแรงดันต่ํากวาของวงจรกําลังอีกดวย เชน แรงดันไฟฟา 220VAC 

หรือ 24VDC เปนตน 

 2.2 วงจรกําลัง (power) เปนวงจรที่รับกําลังไฟฟาเขามาจากทางดานแหลงจายไฟฟา แลวจาย

กําลังไฟฟาไปใหโหลด เชน ฮีตเตอร มอเตอร เปนตน วงจรกําลังจึงมีกระแสไฟฟาไหล 



ผานในวงจรมากกวาวงจรควบคุมหลายเทาตัว และขนาดสายไฟฟาหรือขนาดพิกัดอุปกรณไฟฟาของ

วงจรกําลังยังมีขนาดท่ีใหญกวาวงจรควบคุม 

3. Water pump [3]  

ปมน้ํา คือ อุปกรณสําหรับสงน้ําหรือถายของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง หรือหมุนเวียน

น้ําหรือของเหลวใหผสมกันในบริเวณที่จํากัด เชน centrifugal pump,เครื่องสูบน้ําไวรดน้ําผัก ใน

สมัยกอนการใชระหัด (rahat) ในการสูบน้ํา ซึ่งเรียกวา การชักน้ําหรือวิดน้ํา ดวยแรงคน แรงสัตว 

หรือแรงกลจากลมเครื่องสูบน้ํามีทั้งแบบที่ใชมอเตอรไฟฟา เพื่อทําหนาที่หมุนสงกําลังใหเครื่องสูบ

ทํางานเพิ่มแรงดันและสงน้ําไปตามทอ โดยแบบที่ใชในบานสวนใหญจะเปนแบบไฟฟา  

4.Switching Power Supply [4]  

  Switching คือ อุปกรณแปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับที่มีแรงดันสูง เชน 220VAC ไปเปน

แรงดันไฟฟาที่มีแรงดันต่ํา โดย Switching Power Supply จะทํางานในลักษณะเดียวกันกับหมอ

แปลงแรงดันทั่วไป แตมีประสิทธิภาพที่ดีกวาและมีขนาดเล็กกวา โดยหลักการทั่วไปของ Switching 

Power Supply จะประกอบดวย เรคติไฟเออร (Rectifier) ทําหนาที่ แปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับ

ใหเปนแรงดันไฟฟากระแสตรง, คอนเวอรเตอร (Converter) ทําหนาท่ี แปลงความถี่แรงดันไฟฟา

กระแสตรงใหเปนแรงดันไฟฟากระแสสลับที่ความถี่สูง และแปลงแรงดันไฟฟากระแสสลับใหเปน

แรงดันไฟฟากระแสตรง โดยมีความตานทานทางดานเอาตพุตของแรงดันไฟฟากระแสตรงใหไดตาม

ความตองการอีกครั้ง 

5. ไฟแสดงสถานะ (pilot lamp หรือ status light)  

 ไฟแสดงสถานะ คือ หลอดไฟแสดงสถานะการทํางานของเครื่องจักร นิยมติดตั้งอยูบริเวณ

ตูควบคุม โดยมีหนาที่หลักคือ บอกสถานะการทํางาน เชน กําลังทํางานอยู, หยุดการทํางาน, แจง

เตือนในกรณีท่ีมีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสถานะอื่นๆ ไดตามสีของหลอดไฟ  

6. หัวฉีดทองเหลือง (brass nozzle) 

หัวฉีดทองเหลือง ทําหนาท่ีเพิ่มแรงดันใหน้ําภายในกอนท่ีจะยิงน้ําออกไป ดวยการปมอากาศ

เขาไปในถังบรรจุน้ํา ยิ่งปมอัดอากาศเขาไปไดมากเทาไร แรงดันที่กระทํากับน้ําก็จะยิ่งมากขึ้นเทานั้น

อุปกรณท่ีถูกออกแบบมาเพื่อใหฉีด พนโดยใชแรงดัน ใหดันของเหลวหรืออากาศผานรอูอกมาเปน

ละอองเล็ก ๆ และยังทําหนาที่ให ของเหลวระเหยอยางมีประสิทธิภาพ มักทํามาจากวัสด ุพวกโลหะ 

พลาสติก 

 

 



7. ถังน้ํา (water tank) 

ถังน้ํา มีหนาที่สํารองน้ําไวใชตอนน้ําไมไหล สามารถใชรวมกับระบบจายน้ําทั้งแบบจายขึ้น

และจายล(up feed & down feed) แตสําหรับบางบานที่ไมไดมีปริมาณการใชนํ้าภายในบานมากนัก 

และไมไดตองการใชปมน้ํา ก็สามารถใชน้ําจากระบบประปาไดโดยตรงโดยไมจําเปนตองติดตั้งถังเก็บ

น้ําก็ได เพียงแตอาจจะตองประสบปญหาไมมีน้ําใช  

2.8 ผาใบลางแอร 

  ผาใบลางแอร   การลางแอรทุก 3 - 6 เดือนจะชวยใหประหยัดคาไฟฟาและยืดอายุการใชงาน

ของเครื่องปรับอากาศให   ยาวนานย่ิงขึ้น และอุปกรณสําคัญในการลางแอร คือ ผาใบลางแอร   

เนื่องจากเปนตัวชวยในการปองกันน้ํากระเด็นขณะทําการลางแอรไดเปนนอยางดี พรอมท้ังเพิ่มความ

สะดวกดวยการตอทอระบายน้ําทิ้ง จึงเหมาะกับชางมืออาชีพและผูที่ตองการลาง ... 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ชินภัทร แกวโกมินทวงษ (2564) [5] ไดศึกษา เครื่องลางเครื่องปรับอากาศทําความสะอาดชุด

คอยล เย็นและตรวจสภาพดวยกลอง Snake Scope เพื่อออกแบบสรางและหาประสิทธิภาพ เครื่อง

ลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นและตรวจสภาพดวยกลอง Snake Scope กําหนดใชเหล็กกลอง

ขนาด 2 นิ้ว กวาง x ยาวx สูง เทากับ 59 x 58.5 x 70 เซนติเมตร พรอมดวยอุปกรณ ผูวิจัยไดทําการ

เปรียบเทียบอุณหภูมิและความเร็วลม กอนลางและหลังลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็น โดยใช

เครื่องวัดความเร็วลมและตรวจ จับอุณหภูมิ รุน DA 40 ทําการวัดอุณหภูมิ และความเร็วลมภายใน

หองโดยสารรถยนต ในตําแหนงความเร็วพัดลมที่ 1-4 และจับเวลาทุกๆ 1 นาที จนครบ 5 นาที โดย

เริ่มตนการทดลองใชกลอง Snake Scope ตรวจสอบความสกปรก ของชุดคอยลเย็นกอนทําการลาง 

และใชน้ําฉีดลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็น จากปมแรงดันต่ํา ประมาณ 35 บาร  เพื่อลางทําความ

สะอาดสิ่งสกปรก ที่เกาะติดอยูที่ชุดคอยลเย็นใหเกิดการออนตัว ใชน้ํายาลางทําความสะอาดชุดคอยล

เย็น ฉีดลางทําความสะอาด และทิ้งไวประมาณ 3-5 นาที เสร็จแลวใชน้ําฉีดลางทําความสะอาดอีก

ครั้ง และใชลมเปาชุดคอยลเย็นใหแหง  จากนั้นใชกลอง Snake Scope ตรวจสอบความสะอาดของ

ชุดคอยลเย็นอีกครั้ง ผลการวิจัยพบวาตําแหนงท่ี 1 อุณหภูมิลดลง 1.2˚C ความเร็วลมสูงขึ้น 2.2 m/s 

ตําแหนงที่ 2 อุณหภูมิลดลง 1.5˚C ความเร็วลมสูงข้ึน 1.7 m/s ตําแหนงท่ี3 อุณหภูมิลดลง 1.3˚C  

ความเร็วลมสูงข้ึน 10.8 m/s ตําแหนงที่ 4 อุณหภูมิลดลง 4.2 ˚C ความเร็วลมสูงข้ึน 3.9 m/s จาก

การเปรียบเทียบอุณหภูมิและความเร็วลมหลังลางชุดคอยลเย็นพบวา ประสิทธิภาพในการทํางานของ

ระบบปรับอากาศรถยนตนั้นดีขึ้น  อุณหภูมิลดต่ําลงและมีความเร็วลมสูงข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับกอน

ลางแลวมีผลแตกตาง  อยูที่  32% 

 นวภัทร อุทัยรัตน (2564) [6 ]ไดศึกษา ชุดทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศและคอยลพบวา

การออกแบบและสรางชุดทําความสะอาดเครื่องปรับอสกาศและคอยลAHU มีผลการประเมินโดย



ผูเชี่ยวชาญ ดานความเหมาะสม   และความเปนไปไดอยูในระดับมาก ผลการหาประสิทธิภาพชุดทํา

ความสะอาดฟลเตอรและคอยล AHU โดยมีการทดสอบ 2 แบบ คือ การปฏิบัติงานแบบเดิมที่ตองใช

เครื่องมือ อุปกรณหลายชิ้น และการปฏิบัติงานโดยใชชุดทําความสะอาดฟลเตอรและคอยล AHU ที่

สรางขึ้นมา พบวา เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานแบบเดิมที่ตองใชเครื่องมือและอุปกรณหลายชิ้น มี

คาเฉลี่ยอยูที่ 14 นาที เวลาที่ใชในการปฏิบัติงานโดยใชชุดทําความสะอาดฟลเตอรและคอยล AHU มี

อยูที่ 9.8 นาที จึงสรุปไดวา การปฏิบัติงานโดยใชชุดทําความสะอาดฟลเตอรและคอยล AHU 

สามารถลดระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานได 

ผศ. ภาสกร ปนานนท (2563) [7] ไดศึกษาขอมูล โดรน ใบพัดขนาดเล็กที่ผลิตมาเพื่อใชงาน
ดานการเกษตร ใชเทคโนโลยีการบินอัตโนมัติทําใหมีความเสถียรในการบิน กําหนดจุดการบินแมนยํา 
สามารถบินไดทั้งในที่โลงและแคบไดดีรับน้ําหนักวัตถุที่ตองการติดตั้งเพ่ิมเตมิเพื่อการประยุกตใช
ทางดานการเกษตรไดดีสามารถติดกลองถายภาพเพื่อทําแผนท่ีภูมิประเทศรายละเอียดสูงของแปลง
เพาะปลูกหรือติดตามการเจริญเติบโตของพืช ควบคุมการสั่งงานดวยระบบวิทยุคลื่นความถี่ 433 
MHz ในการรับ-สงสัญญาณ ทํางานไดตามคําสั่ง เชน การวางแนวการข้ึนลง ซายขวา ไปขางหนา 
หรือยอนกลับ ภายใตการจัดการควบคุมดวยระบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ  

   วิสุทธิ์ อัศวนนทวงศ (2535) [8] ไดศึกษาสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย (Switching Power 

Supply) เปนแหลงจายไฟตรงคงคาแรงดันแบบหน่ึง และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไปสลับโวลต

สูง ใหเปนแรงดันไฟตรงคาต่ํา เพื่อใชในงานอิเลคทรอนิกสไดเชนเดยีวกันแหลงจายไฟเชิงเสน (Linear 

Power Supply) ถึงแมเพาเวอรซัพพลายท้ังสองแบบจะตองมีการใชหมอแปลงในการลดทอนแรงดัน

สูงใหเปนแรงดันต่ําเชนเดียวกัน แตสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายจะตองการใชหมอแปลงที่มีขนาดเล็ก 

และน้ําหนักนอย เมื่อเทียบกับแหลงจายไฟเชิงเสน อีกทั้งสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายยังมีประสิทธิภาพ

สูงกวาอีกดวยในปจจุบันสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายไดเขามามีบทบาทกับชีวิตเราอยางมาก เครื่องใช

อิเลคทรอนิกสขนาดเล็กซึ่งตองการแหลงจายไฟที่มีกําลังสูงแตมีขนาดเล็ก เชน เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องโทรสาร และ โทรทัศน จําเปนจะตองใชสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย แนวโนมการนําสวิทชิ่ง

เพาเวอรซัพพลายมาใชในเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทจึงเปนไปไดสูง  

   ศาสตราจารย ดร.สมชายและคณะวิจัย (2561) [9] ไดศึกษาวิธีพัฒนาคอนเดนเซอรและอีวา

โปเรเตอรซึ่งถือเปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนที่อยูในวงจรการปรับอากาศและการทําความเย็น 

ใหสามารถแลกเปลี่ยนความรอนระหวางสารทําความเย็นกับอากาศไดดียิ่งขึ้น การศึกษาสามารถทํา

ทั้งจากการทดลองและจากการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรตัวอยางของงานวิจัย ไดแก การ

ออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบใหมๆ การศึกษาถึงผลของรูปรางของครีบท่ีใชในการ

ถายเทความรอน ความหนาของครีบ ระยะหางระหวางครีบ วัสดุที่ใช ลักษณะการวางทอ ตอ

สมรรถนะทางการถายเทความรอน และการลดลงของความดันของอากาศขณะไหลผานอุปกรณ

แลกเปลี่ยนความรอน ทั้งที่ภาวะที่ผิวทอดานนอกของคอนเดนเซอรมีสภาพแหง และที่ภาวะที่ผิวทออี



วาโปเรเตอรเปยกดวยน้ําที่เกิดจากการควบแนนนอกจากนี้คณะวิจัยยังศึกษาในสวนอุปกรณระเหยซึ่ง

ถือเปนอุปกรณที่สําคัญอีกตัวหน่ึงในวงจรการปรับอากาศและทําความเย็นอาทิการนําอีเจ็คเตอรและ

ทอคาปลลารีท้ังแบบแอเดียแบติกและแบบนอนแอเดียแบติกมาใชเปนอุปกรณระเหย โดยพัฒนา

แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อจําลองการไหลของสารทําความเย็นในทอคาปลลารี ซึ่งมีการไหลสอง

สถานะเปนกลไกสําคัญ แบบจําลองดังกลาวสามารถนําไปใชในการออกแบบหาขนาดทอคาปลลารีท่ี

เหมาะสมที่ใชกับสารทําความเย็นประเภทตางๆที่ทํางานที่ภาวะตางๆ ตามแตกําหนดและเพื่อให 

สะดวกตอการใชงานในภาคสนามในสวนของสารทําความเย็นคณะวิจัยไดศึกษาลักษณะเฉพาะในการ

ไหลของสารทําความเย็นทางเลือกใหมจากการทดลองและจากการพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร

ทั้งในดานการถายเทความรอนและดานกลศาสตรของไหลในขณะที่สารทําความเย็นระเหยและ

ควบแนนภายในทอเรียบและทอที่ผิวภายในไมเรียบ โดยศึกษาท้ังกับสารทําความเย็นบริสุทธิ์และกับ

สารทําความเย็นที่มีน้ํามันหลอลื่นผสมซึ่งตรงกับสภาพการใชงานจริงผลจากการศึกษาทางดานการ

ถายเทความรอนจะอยูในรูปของสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน สําหรับเชิงกลศาสตรของไหลจะ

เสนอผลในรูปของรูปแบบการไหล แฟกเตอรความเสียดทาน และความดันลด สหสัมพันธที่พัฒนาได

ทั้งสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนและแฟกเตอรความเสียดทาน สามารถนําไปใชในการออกแบบอี

วาโปเรเตอร และคอนเดนเซอรไดโดยตรง นอกจากนี้แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้น สามารถ

นําไปเปนแนวทางและใชดัดแปลงเพื่อการออกแบบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนท่ีมีลักษณะแตกตาง

ออกไปไดการพยายามปรับปรุงการแลกเปลี่ยนความรอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในงานวิจัยของ

ศาสตราจารย ดร.สมชาย จะสามารถปรับปรุงไดมากหรือนอยข้ึนกับระบบของเครื่องปรับอากาศ ถา

เปนเคร่ืองปรับอากาศทั่วไปคาดวาจะสามารถปรับปรงุใหมีการแลกเปลี่ยนความรอนมากขึ้นประมาณ 

10% แตถาเปนระบบชิลลิง (Chilling system) ที่ใชน้ําเปนตัวทําความเย็นซึ่งใชตามอาคารสํานักงาน 

จะสามารถทําใหเพิ่มข้ึนไดถึง 20% ซึ่งขณะนี้มีผูประกอบการหลายรายใหความสนใจที่จะนํางานวิจัย

นี้ไปพัฒนาในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศภายในประเทศ เพื่อใหผูบริโภคไดใชเครื่องปรับอากาศ

แบบประหยัดพลังงานตอไปในอนาคต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การออกแบบและสราง การศกึษาประสิทธิภาพและการศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดลาง

เครื่องปรบัอากาศ ผูวิจัยไดดาํเนินการ ตามลาํดับดังตอไปนี้ 

1.กําหนดกลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 10 คน 

2.เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 2.1 ชุดลางเครื่องปรบัอากาศ 



 2.2  เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

  2.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 

  2.2.2 แบบบันทึกขอมูลการใชชุดลางเครื่องปรับอากาศ 

  2.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอชุดลางเครื่องปรับอากาศเปนชนิดมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10ขอ 

3. ขั้นตอนการออกแบบและสราง  

 3.1 ขั้นตอนการออกแบบ การสราง และศึกษาประสิทธิภาพชุดลางเครื่องปรับอากาศโดยมี

ขั้นตอนการสรางดังนี้ 

  3.1.1 ศึกษาบริบทของกลุมพนักงานชางเทคนิค บ.พรอมเทคโน เซอรวิส จํากัด 

  3.1.2 ศึกษาเครื่องมือที่ใชในอดีตผานมาถึงปจจุบันของอาชีพชางซอมบํารุง 

  3.1.3 วิเคราะหองคความรูตาง ๆ เพื่อนํามาใชพัฒนาเครื่องมือหรือสรางเครื่องมือใหมท่ีคาด

วาจะมีประสิทธิภาพที่สูงกวาของเดิม 

  3.1.4 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักการ วิธีการสรางเครื่องมือ

ที่ใชในอาชีพชางซอมบํารุงและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

  3.1.5 ศึกษาผลงานประดษิฐคิดคนที่เก่ียวของกับการประดิษฐของเราจากเอกสาร ตํารา และ

จากเครือขายอินเตอรเน็ตของเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญาเรื่องสิทธิบัตร 

  3.1.6 ดําเนินการออกแบบชุดลางเครื่องปรับอากาศมีรูปแบบเหมาะสมสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมตวัอยาง  

  3.1.7 นํารางรูปแบบชุดลางเครื่องปรับอากาศเสนอตอผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 

ดานการออกแบบและการเลือกใชวัสดุ และผูประกอบอาชีพชางซอมบํารุง จํานวน 3 คน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง คุณภาพ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

  3.1.8 ดําเนินการสรางชุดลางเครื่องปรับอากาศตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
  3.1.9 นําไปทดลอง (Try out) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของดังนี้ทดลองใชลางแอร 12000 
btu เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดลางเครื่องปรับอากาศจํานวน 10ครั้ง 
 3.2 ข้ันตอนการสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชชุดลางเครื่องปรับอากาศที่มีตอชุดลาง

เครื่องปรบัอากาศจํานวน 10ขอ โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

  3.2.1  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  3.2.2  ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 



  3.2.3 ยกรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการใชชุดลางเครื่องปรับอากาศเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert)  มีขอคําถามจํานวน 10ขอ แบงกลุม

คําถามเปน 3 ดาน ดานละ 5 ขอ คือ ดานการออกแบบ  ดานการเลือกใชวัสดุ ดานการทํางานโดย

กําหนดคาระดับความคดิเห็นแตละชวงคะแนน   

     3.2.4 นํารางแบบสอบถามความพึงพอใจใหผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือประเมิน3 คนเพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  ภาษาที่ใช  และหัวขอการประเมินท่ี

ถูกตอง  และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ  นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC แลวเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป   

  3.2.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแลว ไปสอบถามกลุมเปาหมาย  

4.วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชชุดลางเครื่องปรับอากาศรายละเอียด ดังนี้ 

 4.1 เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  4.1.1 ดําเนินการจัดทําชุดลางเครื่องปรับอากาศพรอมแบบบันทึกขอมูล 

  4.1.2 เก็บรวบรวมขอมูล 

  4.1.3 นําไปคํานวณหาคาประสิทธิภาพของเครื่องมือตอไป 

 4.2 เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาคาความพึงพอใจของชุดลางเครื่องปรับอากาศโดยมีวิธีดําเนินการ 

ดังน้ี 

  4.2.1 มอบแบบประเมินความพึงพอใจจากการใชชุดลางเครื่องปรับอากาศไดแก

กลุมเปาหมาย จํานวน 10 คน จากนั้นผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

  4.2.2 รวบรวมแบบสอบถาม  นํามาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 5.1. คาประสิทธิภาพชุดลางเครื่องปรับอากาศ โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ   

 5.2. คาระดับความพึงพอใจของผูใชชุดลางเครื่องปรับอากาศ คือคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แลวเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความ ดังนี้  

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 



ผลการวิจัย 

 ผลการออกแบบ การสราง การศึกษาประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจของผูใชชุดลาง

เครื่องปรบัอากาศ ปรากฏผลตามลําดับขั้น ดังนี้ 

ตอนที่  1  ผลการออกแบบและสรางชดุลางเครื่องปรับอากาศ 

 

ภาพที่ 1 ชุดลางเครื่องปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของชุดลางเครื่องปรับอากาศ 

ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของชุดลางเครื่องปรับอากาศ 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

ใชงานได ใชงานไมได 
ประหยัดเวลาในการเตรียมอุปกรณลางเครื่องปรับอากาศ   
ขนาดของเคร่ืองชุดลางเครื่องปรับอากาศเขาพื้นท่ีไดงาย   

ทดลองน้ํา 15 ลิตรลางเครื่องปรับอากาศ  9000 btu  
จํานวน 10 เครื่อง 

 
 

ทดลองน้ํา 15 ลิตรลางเครื่องปรับอากาศ  18000 btu  
จํานวน 10 เครื่อง 

 
 

ทดลองน้ํา 15 ลิตรลางเครื่องปรับอากาศ  24000 btu  
จํานวน 10 เครื่อง 

 
 

สรุปผล ใชงานได 
 

 ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของชุดลางเครื่องปรับอากาศ นําไปใชปรากฏวา ประหยัดเวลาในการ

เตรียมอุปกรณลางเครื่องปรับอากาศ ขนาดของเครื่องชุดลางเครื่องปรับอากาศเขาพื้นท่ีไดงาย และใช

ลางเครื่องปรับอากาศไดหลายขนาด แสดงวามีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดลางเครื่องปรับอากาศ 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของชุดลางเครื่องปรับอากาศที่มีตอลาง

เครื่องปรบัอากาศจํานวน 10 คน 

ขอที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1 การออกแบบและติดตั้งอุปกรณมีความเหมาะสม 4.40 0.51 มาก 
2 อุปกรณที่ใชมีความเหมาะสม 4.30 0.48 มาก 
3 ความแข็งแรงของช้ินงาน 4.10 0.67 มาก 
4 ขนาดของเครื่องชุดลางเครื่องปรับอากาศมคีวามเหมาะสม 4.30 0.82 มาก 
5 น้ําหนักของชดุลางเคร่ืองปรับอากาศความเหมาะสมตอการใชงาน 4.40 0.69 มาก 
6 ความสะดวกสบายในการใชงาน 4.20 0.78 มาก 
7 ความปลอดภัยของวัสดุท่ีใช 4.20 0.78 มาก 
8 ระบบความปลอดภัยในการใชงาน 4.10 0.73 มาก 
9 ชุดลางเคร่ืองปรับอากาศมีความเหมาะสม 4.40 0.51 มาก 
10 สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 4.10 0.85 มาก 

รวมคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาจรฐาน 4.25 0.68 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบวาโดยรวมกลุมเปาหมายที่เปนชางเทคนิคและชางเทคนิคอาวุโสมีความพึง

พอใจตอชุดลางเครื่องปรบัอากาศในระดับมาก (เฉลี่ย 4.25) และในแตละดาน พบวา มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก เชนเดียวกัน  

อภิปรายผล  

 การสรางชุดลางเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพตามที่กําหนด ทั้งนี้เพราะผูวิจัยไดศึกษาบริบท

ของกลุมชางเทคนิคที่ประกอบอาชีพชางระบบวิศวกรรมอาคารโดยสํารวจ และวิเคราะห ความ

ตองการของกลุมตัวอยาง และจากการศึกษาบริบทพบวาเครื่องมือท่ีใชในอดีตผานมาถึงปจจุบันของ

อาชีพ.ชางระบบวิศวกรรมอาคาร นั้นสามารถนําสวนที่ดีของภูมิปญญาชาวบานมาพัฒนาโดยเพิ่ม

เทคโนโลยีตางๆ จนไดเครื่องมืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ที่เก่ียวของกับหลักการ วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในอาชีพชางระบบวิศวกรรมอาคาร อีกทั้งยังไดรับ

ความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญชวยตรวจสอบสื่อและเครื่องมือ จํานวนหลายทาน แลวปรับปรุงแกไข

จนไดเครื่องมือท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพสามารถนําไปใชพัฒนาอาชีพของกลุมแมบานใหมีรายได

สูงขึ้น   

 1. การที่ประสิทธิภาพของชุดลางเครื่องปรับอากาศนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ท้ังนี้เปนเพราะ

การสรางและพัฒนาชุดลางเครื่องปรับอากาศผานกระบวนการพัฒนาที่เปนระบบตามข้ันตอน 



กลาวคือผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ กอนที่จะสรางและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณให

มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาอาชีพของประชาชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  

 2. การทีชุ่ดลางเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพการผลิตเมื่อเทียบกับแรงงานคนมีความแตกตาง

กันที่นัยสําคัญระดับ โดยมี เปนเพราะผูวิจัยตองการท่ีจะประดิษฐเครื่องมือมาใชทดแทนแรงงานคนจึงได

ออกแบบใหมีกําลังการผลิตที่เร็วแตอยูในระดับการใชพลังงานที่ประหยัด  

 3.การที ่ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ มชา งเทคนิคมีความพึงพอใจตอชุดลาง

เครื่องปรบัอากาศในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูวิจัยไดออกแบบ เครื่องใหมีขนาดพอเหมาะ และ

เลือกใชวัสดุที่คงทนสวยงาม ลดความเสี่ยงตออันตรายจากทํางาน ของการบํารุงรักษาระบบ

เครื่องปรบัอากาศ 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  1.1 จากผลการวิจัยพบวา ชุดลางเครื่องปรับอากาศนี้มีประสิทธิภาพ และเมื่อนําไปใชกับ

กลุมเปาหมายพบวาสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานของชางเทคนิคไดแตถานําชุดลางเครื่องปรับอากาศ

ไปใชกับประชากร  เพื่อใหเกิดประโยชนแกคนจํานวนมากตอไป   

  1.2 ชุดลางเครื่องปรับอากาศเปนเครื่องมือที่ผานการทดสอบ และมีความทันสมัย เหมาะสม

กับการนําไปใชกับอาชีพอื่นท่ีมีลักษณะการทํางานใกลเคียงกัน  

  2. ขอเสนอแนะดานการวิจัยและพัฒนา ครั้งตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของชุดลางเครื่องปรับอากาศในระยะยาว เมื่อเวลา ผานไปแลว

ชุดลางเครื่องปรับอากาศจะยังใหผลดีเชนเดมิหรือไม 

  2.2 นําชุดลางเครื่องปรับอากาศนี้ไปทดลองใชตามอาคารหรือบานเรือน 

  2.3 พัฒนาชิ้นงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชน การนําอุปกรณลางเครื่องปรับอากาศท่ี

แยกกันอยูนํามาไหอยูในเครื่องเดียวกันจะไดพกพาสะดวกขึ้น 

  2.4 พัฒนาการออกแบบใหมีน้ําหนักเบาข้ึน และใชงานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเหมาะสม

กับสถานท่ี  
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