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บทคัดย่อ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อพัฒนาชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้้าหมุนเวียน(ผ้าใบส้าหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้้า
หมุนเวียน(ผ้าใบส้าหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) การศึกษาประสิทธิโดยการน้าชุดล้าง เครื่องปรับอากาศระบบน้้าหมุนเวียน(ผ้าใบส้าหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ไปทดลองใช้งาน และหาความ
พึงพอใจของผู้ใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้้าหมุนเวียน(ผ้าใบส้าหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) โดยการน้าไปทดลองใช้งานปรากฏว่าใช้งานได้ และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้
ใชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้้าหมุนเวียน(ผ้าใบส้าหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
ช้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก

Abstract
Circulated Water System Air Conditioning Cleaner (Split type Canvas)
The purposes of the study were to 1) design and create circulated water system air conditioning cleaner, 2) study the quality of cleaner and 3) study the satisfaction of
technicians. The samples used were 5 technicians of Prompt Technology Service Company Limited. The research tools were circulated water system air conditioning cleaner,
evaluation form of quality and evaluation form of satisfaction. Data was analyzed by mean and standard deviation.
The results showed that 1) circulated water system air conditioning cleaner (split type canvas) could be operated appropriately. 2) The quality of cleaner could be used
effectively. 3) Technicians satisfied the cleaner at the “much” level (mean=4.07).

ความเป็นมา

วิธีดาเนินการวิจัย

ประเทศไทยในยุคปจจุบันเครื่องปรับอากาศหรือแอรจัดเปนสิ่งที่สําคัญเกี่ยวกับการครองชีพของคน อยาง ยิ่ง
ตัวอยางเชนสถานประกอบการหรือที่อยูอาศัยแอรซิลเลอรที่ใชในอาคารที่อยูหนวยงานหางสรรพสินคา
โรง
ภาพยนตร ใชเพื่อปรับอากาศเพื่อความเปนสุขของบุคคล ยิ่งไปกวานี้แอรหรือเครื่องปรับอากาศก็จะชวยให ความ
สะดวกสบายในสภาพอากาศรอน ซึ่งสนับสนุนใหศักยภาพในการทํางานของบุคคลใหเพิ่มมากขึ้น หนาที่ของ
เครื่องปรับอาการคือการทําความเย็นหรือถายเทความรอนออกจากพืน้ ที่ดวยวิธกี ารดึกอากาสออกไปโดยตรง
หรือดวยการหมุนเวียนอากาศภายในหองหรือที่อับอากาศผานคอยเย็นโดยใชพัดลม น้ํายาหรือ สารทําความเย็น
ที่อยูในระบบปรับอากาศจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการทายเทความรอนเพื่อออกไประบายทิ้ง ภายนอก
ผานคอยรอนเครื่องสงลมเย็นเปนอุปกรณทางดานปลายทางของระบบน้ําเย็นซึ่งทําหน้าที่แลกเปนความรอนระ
หวางน้ําเย็นที่มาจากเครื่องทําความเย็นกับอากาศที่สงผลใหอากาศที่ผานออกไปมีอุณหภูมิต่ําลงและ นําไปใชเพื่อ
ปรับอากาศตอไปเครื่องสงลมเย็นเปนเครื่องชุดคอยลทําลมเย็นที่ประกอบดวยพัดลมคอยลทําความเย็นแคมเปอร
และแผงกรองอากาศรวมอยูในตัวเครื่องเดียวกัน เครื่องสงลมเย็นขนาดใหญมักนิยมเรียกสั้นๆ วา AHU สําหรับ
เครื่องขนาดเล็กจะเรียกวา FCU การติดตั้งเครื่องจะติดตั้งอยูภายในอาคารหรือในที่อับอากาศ ถาเปนเครื่องขนาด
เล็กมักจะติดตั้งโดยการแขวนใตฝาเพดานยึดติดกับผนังพื้นหรือซอนในฝาเพดานสําหรับเครื่องขนาด ใหญจะมี
หองเครื่องและนําเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญมาติดตั้งภายในหองหากมีการใชระบบทอลมในการสงลม เย็น ก็จะ
ตอทอลมเขากับเครื่องท่อลมที่ออกจากเครื่องเรียกวาทอลมสง SAD ทอลมที่นําลมภายในหองกลับมาที่ เครื่อง
เรียกวาทอลมกลับ RADการบํารุงรักษาเชิงปองกันมีความสําคัญมากในแผนงานวิศวกรรม การบํารุงรักษาเชิงปอง
กันตองเสียน้ํา ในการลางทําความสะอาดแอร15-20 ลิตร เนื่องจากการลางแอรนั้นไดจัดตามแผนงานเดือนละ
200 ตัวตอสถานประกอบการอาคารหอสมุดกลางจุฬาการลางแอรแตละครั้งใชเวลานานถึง 5-10 นาที ในการนํา
เครื่องมือออกมาใชในแตละครั้งและลางแอร 1 ครั้ง จะนําสิ่งสกปรกออกมาดวยและทําใหน้ําสะอาดกลายเปนน้ํา
สกปรกและตองเอาน้ําไปทิ้งโดยที่นําไปใชประโยชนอยางอื่นไมได้
อาคารหอสมุดกลางจุฬาเป็นอาคารส้านักงานให้บุคคลภายนอกหรือผู้ประกอบการจากบริษัทเช่าพื้นที่แต่ละ
ชั้นเพื่อเปิดเป็นส้านักงาน ซึ่งทางอาคารนหอสมุดกลางจุฬาจัดระบบการให้บริการและสิ่งอ้านวยความสะดวก
แก่ผู้เช่าอาคาร อาทิ ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบแสงสว่าง ลานจอดรถ ฯลฯ สิ่งอ้านวยความสะดวก
ภายในอาคาร ล้วนแต่ต้องมีการดูแลเพื่อให้ผู้เช่าอาคารสามารถใช้งานสิ่งอ้านวยความสะดวกได้อย่าง
เหมาะสมและสะดวกสบายทีส่ ุด ทางอาคารจึงได้มีช่างประจ้าอาคาร ซึ่งคอยอ้านวยความสะดวก ซ่อม แก้ไข
ดูแลรักษา ระบบต่างให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้เช่าอาคาร พื้นที่ของอาคาร
อาคารหอสมุดกลางจุฬามีการจัดการหลายส่วนและยังพบเจอปัญหาต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นคือปัญหาของ
เรื่องระบบปรับอากาศนั้นคือปัญหาท่อเดรนของ Air Split Type ตันและมีน้าหยดลงมาบริเวณใต้ตัวของ
เครื่องปรับอากาศ ปัญหาเหล่านี้อาจดูเป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ถ้าเครื่องปรับอากาศเหล่านี้มีอยู่ในพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อทางบริษัทและความเสี่ยงที่อาจเกิดในพื้นที่เช่าของลูกค้า
อันตามมาถึงค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูงและความเชือ่ มั่นในคุณภาพของตัวผู้ปฏิบตั ิงาน ตัวอย่างในพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงสูง เช่น ห้องเครื่องLift อีกทั้งปัญหาเหล่านี้มีความถี่ที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูง เนื่องจากระบบปรับอากาศ
Air Split Type มีการใช้งานที่ท้าหน้าที่ปรับอุณหภูมิในห้องเครื่องนั้นมีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง การ
แก้ปัญหาที่เคยมีมา ต้องใช้บุคคลกรในการปฏิบัติอย่างน้อย 2-3 ขึ้นไปและใช้เวลานานในการแก้ปัญหา ไม่
ว่าจะเป็นในพื้นที่หน้างานที่เข้าถึงยากมีพื้นที่แคบหรือเสี่ยงอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบตั ิงาน หรือพื้นที่เช่าของ
ลูกค้าที่ต้องดูแลถึงเรื่องความสะอาดเรียบร้อยหลังปฏิบตั ิงานหลังปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จ ภาพรวมของปัญหาคือ
สิ้นเปลื้องบุคคลกร เวลาในการปฏิบัติงานและใช่เครื่องมือผิดประเภท

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายเพื่อการประเมินความพึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงาน บริษัท
พร้อม เทคโนเซอร์วิส จานวน 10 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน(ผ้าใบสาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
2.2 เครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.2.1 แบบบันทึกข้อมูลการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน(ผ้าใบสาหรับเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน)
2.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบสอบถาม ที่มีต่อ ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน
(ผ้าใบสาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
3. ขั้นตอนการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพ
3.1 ขั้นตอนการพัฒนาชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน(ผ้าใบสาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
3.1.1 ด้าเนินการออกแบบชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้้า หมุ่นเวียน(ผ้าใบส้าหรับเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน)3.1.2 ดาเนินการสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน(ผ้าใบสาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้าง
2) ขั้นตอน/วิธีการสร้าง นารถเข็นสองชั้นสาหรับวางอุปกรณ์ ติดตั้งปั๊มน้าแรงดันสูงและถังพลาสติก
รูปทรงสี่เหลี่ยม และทาชุด กองสาหรับกรองน้าที่ล้างเครื่องปรับอากาศ นาผ้าใบมาทาชุดผ้าใบสาหรับครอบคอยล์เย็นของ
เครื่องปรับอากาศ
3.1.3 น้ า ไปทดลอง (Try outของชุ ด ล้ า งเครื่ อ งปรั บ อากาศระบบน้้ า หมุ น เวี ย น (ผ้ า ใบส้ า หรั บ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน(ผ้าใบสาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
รายละเอียด ดังนี้
4.1 จากแบบบันทึกข้อมูล
4.2 นาแบบประเมิ นความพึ งพอใจจากการใช้ ชุด ล้า งเครื่ องปรั บอากาศระบบน้าหมุ นเวีย น(ผ้า ใบสาหรั บ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มพนักงานช่างเทคนิค บริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จากัด จานวน
10 คน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5,1 การศึกษาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน(ผ้าใบสาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน) จากการทดลองใช้ สามารถใช้งานได้จริง
5.2ข้อมูลที่ใช้เป็นการหาคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถาม
5.3 ค่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของ กลุ่ ม พนั ง งานช่ า งเทคนิ ค บริ ษั ท พร้ อ ม เทคโนเซอร์ วิ ส จ ากั ด ที่ ใช้ ชุ ด ล้ า ง
เครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน(ผ้าใบสาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จาก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ
4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่มากถึงมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่มาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่น้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ดังนั้น จึงมีการคิดค้นชุดล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Air Split Type ขึ้นมาเพื่อที่จะลด
จ้านวนบุคคลกรและเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ล่ะครั้ง, ลดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่น้าไปปฏิบตั ิงานให้ลดลง
และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกรวมถึงการเข้าพื้นที่หน้างานที่มีการเข้าถึงยากและมีความเสี่ยงอีกด้วย

วัตถุประสงค์

ผลการวิจัย
1. ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน (ผ้าใบแบบติดผนัง)

1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน(ผ้าใบสาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน
3.การศึกษาประสิทธิภาพชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้้าหมุนเวียน(ผ้าใบส้าหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)จาก
การทดลองใช้ สามารถใช้งานได้จริง

ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตของเนื้อหา
1.1 สร้างชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน(ผ้าใบสาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน)
1.2 หาประสิ ท ธิ ภ าพของ ชุ ด ล้ า งเครื่ อ งปรั บ อากาศระบบน้ าหมุ น เวี ย น(ผ้ า ใบส าหรั บ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
2.ขอบเขตของประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการประเมินความพึงพอใจ คือ กลุ่มพนังงานบริษัทพร้อม เทคโนเซอร์วิส จานวน
10 คน
3.ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยนี้คือ
3.1 ตัวแปรต้น
ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน(ผ้าใบสาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)
3.2 ตัวแปรตาม
1)
ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด ล้ า งเครื่ อ งปรั บ อากาศระบบน้ าหมุ น เวี ย น(ผ้ า ใบส าหรั บ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)

2. ทดลองการใช้งาน

3. ความพึงพอใจ

2) ความพึง พอใจของ ของผู้ใ ช้ ชุดล้ างเครื่ องปรั บอากาศระบบน้าหมุนเวีย น(ผ้า ใบสาหรั บ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน)

อภิปรายผล
ชุดล้างเครื่องปรับอากาศระบบน้าหมุนเวียน(ผ้าใบสาหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ที่สร้างขึ้น พบว่า
มีประสิทธิภาพตามที่ผู้เชียวชาญให้คาแนะนาและนาไปทดลองการใช้งาน ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของ
กลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบอาชีพพนังงานช่างเทคนิค โดยสารวจ และวิเคราะห์ ความต้องการ เครื่องมือ ของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าจากการศึกษาบริษัทพบว่าเครื่องมือที่ใช้ในอดีตผ่านมาถึงปัจจุบันของอาชีพพนังงานช่างเทคนิค
ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จนได้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.26
พบว่าความพึ่งพอใจของผู้ใช้งานโดยภาพรวมอยู่ในรัชะดับมาก เฉลี่ย 0.632 เมื่อพิร
จารณาเป็นข้อพบว่ามีความปราณัตเรียบร้อยและน่าใช้ สามารถใช้งานได้ตามวัสถุประสงค์มี
ความพึ่งพอใจอญู่ในระดับมาก เฉลี่ย 0.632 และชิ้นงานที่ใช้วัสดุแบ่งแยกอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย
0.483

