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บทคัดย่อ 

นวัตกรรมสิ่ งป ระดิ ษ ฐ์ ชุ ด ฝึ ก เครื่ อ งป รับ อากาศ  มี
วัตถุประสงค์ เพ่ื อสร้างชุดฝึก เครื่องปรับอากาศ   โดย
ด าเนินการออกแบบและสร้างชุดฝึกแสดงการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ  น ามาใช้งานบริการของระบบปรับอากาศ 
และน ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์
ต่างๆ ของระบบปรับอากาศ ในวิชาเครื่องท าความเย็นและ
ปรับอากาศ1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   
โดยท าการทดสอบ  5 เรื่อง กับผู้เรียนจ านวน 8 คน และ
ทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน ผลการทดสอบพบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนดีกว่าก่อน
เรียนด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.11 คะแนน คิดเป็น 51.1 
เปอร์เซ็นต์ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า 
ชุดฝึกแสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศ สามารถใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนในวิชางานปรับอากาศได้เป็นอย่างดี.         
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

เครื่องปรับอากาศหรือเราเรียกกันว่า แอร์ เป็นอุปกรณ์
ที่ใช้ส าหรับปรับอากาศในที่พักอาศัย เพ่ือความสุขสบายท า
ห น้ า ที่ ป รั บ อุ ณ ห ภู มิ  ให้ ต่ า ล ง จ า ก อุ ณ ห ภู มิ ป ก ติ 
เครื่องปรับอากาศกลายเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญและจ าเป็นต้องมี
ในที่พักอาศัย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรติดขัดและ
อากาศร้อนจัดเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ การผลิต
เครื่องปรับอากาศจึงมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้
เครื่องปรับอากาศมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน  ในที่
พักอาศัย และรถยนต์ อีกทั้งหน่วยงานรัฐที่ท าหน้าที่บริหาร
จัด เก็บภาษีสรรพสามิตในปัจจุบันคือกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง ซึ่งความหมายของค าว่า การท าความเย็น 
คือ กระบวนการถ่ายเทความร้อนออกจากบริเวรที่ต้องการท า
ความเย็น เช่น การดึงเอาปริมาณความร้อนจากอากาศในห้อง
ปรับอากาศออกไประบายทิ้งภายนอก ท าให้มีอุณหภูมิลด
ต่ าลง เป็นต้น การท าความเย็น ถือเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง
ที่ว่าด้วยกระบวนการในการลด และรักษาระดับอุณหภูมิของ
เนื้อท่ีหรือวัตถุให้มีอุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิโดยรอบ  

 
สื่อการสอน คือตัวกลางในการน าความรู้ความเข้าใจไปสู่

ผู้เรียน และท าให้การเรียนการสอนมีความหมายมากยิ่งขึ้น
เนื่องด้วยสื่อการสอนได้ช่วยจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้
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ใกล้เคียงความจริง ช่วยเพ่ิมพูนความเข้าใจในสิ่งที่เรียนไปแล้ว 
เพราะสื่อคือตัวกลางที่น าสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับได้ถูกต้องและ
รวดเร็วที่สุด (สนอง อ่ิมเอม,2530:23) จากผลการวิจัย ของ
นักการศึกษาหลายท่านได้ข้อสรุปว่า การสัมผัสทางจักษุ
ประสาทให้ผลทางการเรียนรู้มากที่สุด และความรู้นั้นจะ
คงทนได้นานที่สุด และรองลงมาคือโสตประสาทให้ผลทางการ
เรียนรู้และอยู่คงทนนาน จะเห็นได้ว่าการใช้สื่อการสอนเป็น
สิ่งที่จ าเป็นและมีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้อีกด้วย ใน
การเรียนการสอนนั้นย่อมจะต้องมีสื่อการสอนที่เป็นของจริง
สามารถที่จะสื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและสามารถ ปฏิบัติงานได้
ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนจึงจ าเป็นอย่างมากส าหรับผู้สอนที่
จะท าให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถเข้าใจ และลงมือปฏิบัติใน
การเรียนวิชานี้ได้ เพราะการเรียนรู้นั้นหากแต่เรียนทฤษฎี
อย่างเดียวโดยที่นักศึกษามิได้ลงมือปฏิบัติงาน นักศึกษาก็จะ
เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ยากช้า ดังค ากล่าวที่ว่า สื่อการเรียน
การสอนนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการเรียน
การสอนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วย
ให้การสอนระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนได้ความหมายในเนื้อหา บทเรียนได้
ตรงตามที่ผู้สอนต้องการไม่ว่าสื่อนั้นจะเป็นสื่อแบบใดชนิดใดก็
ล้วนแล้วเป็นทรัพยากรที่สามารถอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ได้ทั้งสิ้น ( กิดาลันท์ มลิทอง, 2536:75 ) ดังนั้นข้าพเจ้า
ได้มองเห็นความส าคัญของปัญหาดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นจึง
ได้จัดท าโครงการในหัวข้อ ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ เพ่ือศึกษา
ระบบปรับอากาศเพ่ือสร้างชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ ที่ทันสมัย
และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการท างาน
ของระบบเครื่องปรับอากาศได้ ซึ่งมีระบบการท างานที่ยากต่อ
การเข้าใจให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ต่อไป   

 

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 

2.1.1 คอมเพรสเซอร์ (compressor) คอมเพรสเซอร์ คือ
หัวใจของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งท าหน้าที่ในการดูดและอัด
น้ ายาในสถานะแก๊สวิศวกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้
ความหมายของค าศัพท์ทางวิชาการของคอมเพรสเซอร์ไว้
ว่า "เครื่องอัด คือ อุปกรณ์ที่เพ่ิมความดันของสารความ
เย็นที่อยู่ในสภาวะที่เป็นไอ" คอมเพรสเซอร์จะดูดน้ ายาที่
เป็นซูเปอร์ฮีตแก๊สความดันต่ าและอุณหภูมิต่ าจากอีวา
พอเรเตอร์ผ่านเข้ามาทางท่อซักชั่น เข้ายังทางดูดของ
คอมเพรสเซอร์แล้วอัดแก๊สนี้ให้มีความดันสูงขึ้นและมี
อุณหภูมิสูงขึ้นด้วย ส่งเข้ายังคอนเดนเซอร์ โดยผ่านเข้า
ท างท่ อดิ ส ช าร์ จ เพ่ื อ ไป กลั่ น ตั ว เป็ น ของเห ลวใน
คอนเดนเซอร์ด้วยการระบายความร้อนออกจากน้ ายาอีก
ที ห นึ่ ง  จะ เห็ น ได้ ว่ า ใน วงจร เค รื่ อ งท าค ว าม เย็ น 
คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่แบ่งความดันในระบบ
ระหว่างด้านความดันสูงและความดันต่ า น้ ายาที่ถูกดูด
เข้ามาในคอมเรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊สที่มีความดันต่ า
และน้ ายาที่อัดส่งจากคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊ส
ซึ่งมีความดันสูง 
คอมเพรสเซอร์ที่ใช้กันอยู่ในงานเครื่องท าความเย็นมีอยู่
หลายชนิด โดยที่นิยมใช้กันในเครื่องปรับอากาศแยกส่วน
ขนาดเล็กมีดังนี้ 
1. แบบลูกสูบ 
2. แบบโรตารี 
3. แบบสโครล์ 
 2.1.1.1. แบบลูกสูบ คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนับว่า
พบใช้กันมากที่สุด คือพบใช้กับเครื่องท าความเย็นตั้งแต่
ขนาดเล็กๆประมาณ1/20 แรงม้าขึ้นไปจนกระทั่งถึง
เครื่องท าความเย็นในระบบใหญ่ๆ ขนาด 50-60 ตัน 

        2.1.1.2. แบบโรตารี คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีมี
ขีดจ ากัดในการใช้งานคือ ใช้ได้ดีกับระบบที่มีก าลังม้าน้อยๆ 
เช่น ตู้ เย็นหรือเครื่องปรับอากาศที่ขนาดไม่เกิน 32000 
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Btu/h แต่ถ้าระบบใหญ่กว่านี้คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีจะใช้
งานไม่สู้ดีนัก 

2.1.1.3. แบบสโครล์ คอมเพรสเซอร์แบบสโครล์เป็น
คอมเพรสเซอร์ชนิดใหม่ที่มีการพัฒนาล่าสุดโดยจุดเด่น
คือมีประสิทธิภาพสูงและเงียบ 
 

 
รูปที ่2.1 คอมเพรสเซอร์ 

 
2.1.2 คอนเดนเซอร์ (condenser) ท าหน้าที่ระบาย
ความร้อน ท าให้สารท าความเย็นอุณหภูมิต่ าลงเปลี่ยน
สถานะจาก แก๊สเป็นของเหลว 

 

 
รูปที ่2.2 คอนเดนเซอร์ 

 
2.1.3 รีซีฟเวอร์ / ดรายเออร์ (receiver/dryer) ท า

หน้าที่กรองสิ่งสกปรกและความชื้นจากระบบ ถ้าสารท าความ
เย็นมีความชื้นปนอยู่ จะท าให้เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนต่างๆ 
ในระบบและจะกลายเป็นน้ าแข็งในอีวาพอเรเตอร์ ท าให้สาร
ท าความเย็นในระบบไหลไม่สะดวก  

 

 
รูปที่ 2.3 รีซีฟเวอร/์ดรายเออร์ 

 
2.1.4 อีวาพอเรเตอร์ (evaporator) เป็นอุปกรณ์ที่ท าให้
สารท าความเย็นเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก๊สสารท าความเย็น
จะดูดความร้อนจากอากาศโดยรอบ ท าให้อุณหภูมิของอากาศ
ที่ถูกเป่าเข้าไปในห้องผู้โดยสารเย็นลง อีวาพอเรเตอร์แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ  
                              2.1.4.1 แบบแผ่นครีบรอบท่อ 

(plate fin type)  
                              2.1.4.2 แบบแผ่นท่อวกวน 
(serpentine type)  

 
รูปที ่2.4 อีวาพอเรเตอร์ 

 
2.1.5 เ อ็ ก ซ์ เเพ น ชั่ น ว าล์ ว  (expansion valve) เป็ น
อุปกรณ์ลิ้นควบคุมอัตราการไหลของสารท าความเย็นที่ไหลไป
ยังอีวาพอเรเตอร์มากหรือน้อยตามต้องการซึ่งจะควบคุมโดย
การรับสัญญาณอุณหภูมิที่ท่อทางออกของอีวาพอเรเตอร์เอ็กซ์
เเพนชั่นวาล์ว แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ  
    2.1.5.1 เอ็กซ์เเพนชั่นวาล์ว แบบก าลังดันคงท่ี (constant 

pressure  
expansion valve)  
    2.1.5.2 เอ็กซ์เเพนชั่นวาล์ว แบบใช้ความร้อน (thermal 
expansion valve)  
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    2.1.5.3 เอ็กซ์เเพนชั่นวาล์ว แบบลูกลอย (float valve) 
เอ็กซ์เเพนชั่นวาล์วแบบใช้ความร้อนมีใช้กับเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ทั่วๆไป  
 

 
 

รูปที ่2.5 เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว 
2.1.6 เกจแมนิโฟลด์ เป็นเครื่องมือส าหรับวัดความดันและ
สุญญากาศในระบบปรับอากาศรถยนต์และเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญส าหรับการบริการเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ  

 
รูปที ่2.7 เกจแมนิโฟลด์ 

 
คุณลักษณะของเกจแมนิโฟลด์  
2.1.8.1 ในชุดเกจแมนิโฟลด์ จะมีเกจวัด 2 ด้าน  
1) เกจวัดความดันต่ า เกจด้านนี้เป็นเกจแบบรวม คือวัดได้ทั้ง
ค่าความดันต่ าและค่าสุญญากาศ สามารถอ่านค่าความดันได้
ตั้งแต่ 0 - 120 Psi (ปอนด์/ตารางนิ้ว) ซึ่งขึ้นอยู่กับยี่ห้อของ
เกจแมนิโฟลด์ด้วย และสามารถอ่านค่าสุญญากาศได้ตั้งแต่ 0 
- 30 in.Hg ( นิ้วปรอท ) สีของเกจจะเป็นสีน้ าเงิน  
2) เกจวัดความดันสูง เกจด้านนี้จะวัดได้เฉพาะค่าความดัน วัด
ค่าสุญญากาศไม่ได้สามารถอ่านค่าความดันได้ตั้งแต่ 0 - 500 
Psi ( ปอนด์/ตารางนิ้ว ) ซ่ึงขึ้นอยู่กับยี่ห้อของเกจแมนิโฟลด์
ด้วยสีของเกจจะเป็นสีแดง  
2.1.8.2 สายเกจแมนิโฟลด์ โดยทั่วไปมี 3 สี  

1) สีน้ าเงิน ต่อกับเกจด้านความดันต่ า (ปลายสายเกจจะมีอยู่ 
2 ลักษณะคือด้านที่เป็นข้อต่อตรงและด้านที่เป็นข้อต่องอ ให้
ใช้ด้านข้อต่อตรงต่อเข้ากับเกจแมนิโฟลด์ของด้านความดันต่ า
หรือด้านเกจสีน้ าเงิน)  
2) สีแดง ต่อกับเกจด้านความดันสูง (ปลายสายเกจจะมีอยู่ 2 
ลักษณะคือด้านที่เป็นข้อต่อตรงและด้านที่เป็นข้อต่องอ ให้ใช้
ด้านข้อต่อตรงต่อเข้ากับเกจแมนิโฟลด์ของด้านความดันสูงหรือ
ด้านเกจสีแดง)  
3) สีเหลือง ใช้ส าหรับงานบริการต่างๆ เช่นการถ่ายสารท า
ความเย็น หรืองานบรรจุสารท าความเย็น เป็นต้น 

 

 
 รูปที ่2.8 สายเกจแมนิโฟลด์ 
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 รูปที ่2.9 หลักการท างานของระบบท าความเย็นใน
เครื่องปรับอากาศ 

การค านวนหาขนาด BTU ที่เหมาะสม กลับสภาพห้อง 
BTU (British thermal unit) คือ ขนาดท าความเย็นของ 
เครื่องปรับอากาศ มีหน่วยดังนี้ 1 ตันความเย็น เท่ากับ 
12,000 BTU/hr. เราควรเลือกขนาด BTU ให้เหมาะสมกับ
ขนาด ของห้อง ที่จะท าการติดตั้ง โดยสามารถเลือก ได้จาก
ตารางดังนี้ 

 
      ตารางที่ 2.10 การค านวณหาขนาด BTU ที่เหมาะสม 

กลับสภาพห้อง 

3. วิธีด าเนินการ 

       ในการจัดท าโครงสร้าง ชุดฝึกแสดงการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการนั้นจะเริ่มต้น
จากการศึกษาหาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ห ลั ก ก า รท า ง าน ข อ งชุ ด ฝึ ก แ ส ด งก า ร ท า ง า น ข อ ง
เครื่องปรับอากาศ หลังจากนั้นจึงท าการศึกษาหาข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญและต าราเรียนต่างๆ เพ่ือให้เป็นหลักฐานอ้างอิง
และใช้ในกานเขียนรูปเล่มโครงการ เมื่อหาข้อมูลแล้วก็ท าการ
ออกแบบโครงสร้างและจัดท าโครงการ  
 
 
3.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล  

3.2.1 คณะผู้จัดท าได้ศึกษาหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
จัดท าโครงการ ชุดฝึกแสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
หนงัสือเก่ียวกับระบบปรับอากาศ 

3.2.2 ขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านระบบเครื่องปรับอากาศ  
3.1 การออกแบบและการด าเนินการสร้าง  

3.3.1 การออกแบบและสร้างชุดฝึกเครื่องปรับอากาศโดย
ใช้โครงสร้างห้องปริ้นไวนิล ในวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นที่ติดตั้ง 
ในพ้ืนที่ห้องขนาดพ้ืนที่ 4X4 ความสูงจากพ้ืน 4 m  โดยท า
การการวางต าแหน่งของอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ใน
ต าแหน่งที่เหมาะสม ด้านล่าง โดยการเสริมเหล็กฉากขนาด 1 
Inch เป็นฐานในการจัดวางอุปกรณ์ เพ่ือความสะดวกสบายใน
การท างานส่วนแผงด้านหน้าได้มีการออกแบบแผงติดตั้ง
อุปกรณ์ของชุดฝึกแสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ R-12 โดยการเสริมเหล็กฉากขนาด 1 Inch ซึ่งมี
ขนาดความกว้าง 80 cm ความยาว 60 cm จากนั้นได้ท าการ
ทาสีรองพ้ืนและทาสีจริง 
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รูปที่ 3.2   ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ ด้านในห้อง 
 

 
 

รูปที ่3.3 ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ ด้านในนอก 
 

 

 
 

รูปที ่3.4 การตรวจเช็คอุปกรณ์ (1) 

 
 

รูปที ่3.5  การตรวจเช็คอุปกรณ์ (2) 
      3.3.2 เมื่อจัดวางพ้นที่ติดตั้ง ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ 
เรียบร้อยแล้วคณะผู้จัดท าได้ท าการ ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  

 

 
         

รูปที ่3.6 การวางต าแหน่งการติดตั้ง 
   3.3.3 เมื่อสามารถจัดพื้นที่ในการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว น า
ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศส่วนที่เป็นคอยเย็น น ามาติดตั้งด้าน
ใน โครงสร้างพื้นที่ข้องห้อง  

 

 
รูปที ่3.7  การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  



 

124 

 

 
   รูปที่ 3.8  เตรียมการติดตั้งคอยร้อน ด้านนอก 

  
     

รูปที่ 2.9  ติดตั้งฐานวาง 

 
 

รูปที่ 2.10 ติดตั้งคอยร้อนและต่อวงจร 
รายละเอียดแบบโครงสร้างชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ 

1. รีโมทสวิตซ์     2. ชุดสายไฟ 
3. คอมเพรสเซอร์   4. อีวอพอเรเตอร์ 
5. คอนเดนเซอร์    6. รีซิฟเวอร์/ดรายเออร์ 
7. พัดลมคอนเดนเซอร์  8. ฐานวางคอยร้อน 

 
3.4 ใบความรู้และใบงาน  
      ในการท าโครงการเรื่องชุดฝึกแสดงการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ ได้จัดท าใบความรู้และใบงานเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการฝึกภาคปฏิบัติ ในวิชาเครื่องท าความ
เย็นและปรับอากาศ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 
2 ซ่ึงประกอบไปด้วยงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ดังนี้  
3.4.1 วงจรน  ายา ในวงจรน้ ายาประกอบไปด้วยงานบริการ
ระบบปรับอากาศ ดังนี้  

3.4.1.1 งานติดตั้งเกจแมนิโฟลด์  
3.4.1.2 งานท าสุญญากาศ  
3.4.1.3 งานตรวจหารอยรั่ว  
3.4.1.4 งานเติมสารท าความเย็น  

3.4.2 การวิเคราะห์ปัญหาจากเกจแมนิโฟลด์  
3.5 วิธีการทดลองและประเมินผล  

ทางคณะผู้จัดท าได้มีวิธีการจัดท าแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน เพ่ือท าการทดสอบนักศึกษา จ านวน 8 คน 
การทดสอบนี้คณะผู้จัดท าได้แบ่งหัวข้อแบบทดสอบไว้จานวน 
5 หัวข้อ เพ่ือจะทดสอบนักศึกษากลุ่มนี้ว่าก่อนเรียนและหลัง
เรียนมีผลต่างกันมากน้อยเพียงใด  
หัวข้อการทดสอบมีดังต่อไปนี้  

3.5.1 การติดตั้งเกจแมนิโฟลด์  
3.5.2 การท าสุญญากาศ  
3.5.3 การตรวจหารอยรั่ว  
3.5.4 การเติมสาร  
3.5.5 การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เกจแมนิโฟลด์  

4. ผลการทดลอง 

 
หลังจากที่ด าเนินการสร้างชุดฝึกแสดงการท างานของ

เครื่องปรับอากาศ เสร็จสมบรูณ์แล้ว จึงท าการทดลองชุดฝึก
แสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศ  เพ่ือที่จะเก็บข้อมูล

1 

2 

4 

8 

80 cm. 

80 cm. 
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ต่างๆไว้ส าหรับพัฒนาและตรวจสอบหาข้อพกพร่องของ
โครงการนี้และน ากลับมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาโครงการนี้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น  จึงมีการท า
แบบทดสอบกับนักศึกษาจ านวน 8 คน เพ่ือหาผลจากการ
ทดลองน าไปหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษา  
4.1 การทดลองหาประสิทธิภาพของชุดฝึกแสดงการท างาน
ของเครื่องปรับอากาศ  

4.1.1 ทดลองการท างานสภาวะปกติของชุดฝึกแสดงการ
ท างานของเครื่องปรับอากาศ การท างานในสภาวะของชุดฝึก
แสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศ สังเกตได้จากเกจแมนิ
โฟลด์จะอ่านค่าได้ตามค่ามาตรฐาน ค่าเกจด้าน Lo จะอ่านได้ 
21-36 Psi ค่าเกจด้าน  Hi จะอ่านได้ 199-288 (แต่ไม่ เกิน 
250 Psi)  

4.1.2 ทดลองสภาวะการหรี่วาล์วตัวที่ 1 เกิดสภาวะการอุด
ตันบริเวณทางออกของรีซีฟเวอร์/ดรายเออร์และทางเข้าของ
เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว สังเกตได้จากเกจแมนิโฟลด์ อ่านค่าเก
จจากด้านความดันต่ า Lo จะอ่านค่าได้ 0-10 Psi และค่า
ความดันสูง Hi จะอ่านค่าได้ไม่เกิน 250 Psi  

4.1.3 ทดลองสภาวะการหรี่วาล์วตัวที่ 2 เกิดสภาวะการอุด
ตันบริเวณทางออกของคอมเพรสเซอร์และทางเข้าของ
คอนเดนเซอร์ สังเกตได้จากแอร์ไม่เย็นและเกจแมนิโฟลด์ด้าน
ความดันสูง Hi จะอ่านค่าได้สูงกว่าปกติ  

4.1.4 ทดลองสภาวะการหรี่วาล์วตัวที่ 3 เกิดสภาวะการอุด
ตันบริเวณทางออกของอีวาพอเรเตอร์และทางเข้าของ
คอมเพรสเซอร์ สังเกตได้จากเกจแมนิโฟลด์ทางด้านความดัน
ต่ า จะอ่านค่าได้ 0 Psi และด้านความดันสูง Hi จะอ่านค่าได้
ต่ ากว่าปกติ และคอมเพรสเซอร์ไม่สามารถดูดสารท าความ
เย็นที่เข้ามาทางท่อซักชั่น (Suction line) หรือท่อดูดได ้ 
4.2 การทดลองหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้ชุดฝึกแสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศ  

วิธีการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกแสดงการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ คณะผู้จัดท าโครงการได้จัดท าแบบทดสอบ

ออกเป็น 5 เรื่อง โดยท าการทดสอบกับนักศึกษาจ านวน 8 
คน เพ่ือทดสอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือ
ทดสอบว่านักศึกษากลุ่มนี้มีความเข้าใจในระบบการท างาน
ของชุดฝึกแสดงการท างานของเครื่องปรับอากาศ  ว่าก่อน
เรียนและหลังเรียนมีผลต่างกัน  

4.2.1 ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการ
ติดตั้งเกจแมนิโฟลด์  

4.2.2 ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การ
ท าสุญญากาศ  

4.2.3 ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การ
ตรวจหารอยรั่ว  

4.2.4 ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การ
เติมสาร  
4.2.5 ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การ

วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เกจแมนิโฟลด์  
 
ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงผลการทดลองชุดฝึกแสดงการ
ท างานเครื่องปรับอากาศ  (การติดตั้งเกจแมนิโฟลด์) 
ล าดับ

ที ่
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
สอบก่อน

เรียน 

% คะแนน
สอบหลัง

เรียน 

% 

1 10 2 20 7 70 
2 10 2 20 8 80 
3 10 2 20 8 80 
4 10 4 40 9 90 
5 10 7 70 9 90 
6 10 5 50 9 90 
7 10 2 20 7 70 
8 10 5 50 8 80 
ค่าเฉลี่ย 3.6 36 8.1 81 

ผลต่างการทดสอบก่อนและ
หลังเรียน 

81-36=45% 
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ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงผลการทดลองชุดฝึกแสดงการ
ท างานเครื่องปรับอากาศ 
 (การท าสุญญากาศ) 
ล าดับ

ที ่
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
สอบก่อน

เรียน 

% คะแนน
สอบหลัง

เรียน 

% 

1 10 1 10 7 70 
2 10 2 20 8 80 
3 10 2 20 8 80 
4 10 2 20 8 80 
5 10 4 40 8 80 
6 10 3 30 8 80 
7 10 2 20 8 80 
8 10 4 40 9 90 

ค่าเฉลี่ย 2.5 25 8 80 
ผลต่างการทดสอบก่อนและหลัง

เรียน 
80-25=53.5% 

 
ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงผลการทดลองชุดฝึกแสดงการ
ท างานเครื่องปรับอากาศ (การตรวจหารอยรั่ว) 
ล าดับที่ คะแนนเต็ม คะแนนสอบก่อนเรียน % คะแนนสอบหลังเรียน % 

1 10 1 10 6 60 
2 10 2 20 7 70 
3 10 2 20 8 80 
4 10 2 20 7 70 
5 10 2 20 7 70 
6 10 3 30 8 80 
7 10 2 20 7 70 
8 10 2 20 6 60 

ค่าเฉลี่ย 2 20 7.0 70 
ผลต่างการทดสอบก่อนและหลังเรียน 70-20=54.5% 

 

ตารางท่ี 4.4  ตารางแสดงผลการทดลองชุดฝึกแสดงการ
ท างานเครื่องปรับอากาศ (การเติมสาร) 
ล าดับ

ที ่
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
สอบก่อน

เรียน 

% คะแนน
สอบหลัง

เรียน 

% 

1 10 4 40 8 80 
2 10 3 30 7 70 
3 10 4 40 8 80 
4 10 3 30 7 70 
5 10 3 30 8 80 
6 10 4 40 8 80 
7 10 1 10 7 70 
8 10 3 30 7 70 

ค่าเฉลี่ย 3.13 31.3 7.5 75 
ผลต่างการทดสอบก่อนและ

หลังเรียน 
75-31.3=56% 

 
ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงผลการทดลองชุดฝึกแสดงการ
ท างานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ R-12 
 (การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เกจแมนิโฟลด์) 
ล าดับ

ที ่
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
สอบก่อน

เรียน 

% คะแนน
สอบหลัง

เรียน 

% 

1 10 3 30 8 80 
2 10 2 20 7 70 
3 10 2 20 8 80 
4 10 1 10 7 70 
5 10 1 10 6 60 
6 10 3 30 8 80 
7 10 1 10 7 70 
8 10 3 30 8 80 

ค่าเฉล่ีย 2 20 7.38 73.8 
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ผลต่างการทดสอบก่อนและหลัง
เรียน 

73.8-20=51% 

 

 
รูปที่ 4.2 แผนภูมิแสดงผลการทดสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียน  
 

 
 

รูปที่ 4.3 กราฟแสดงผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
จากรูปที่ 4.2 และ 4.3 จากผลรวมการท าแบบทดสอบก่อน
เรียน ทั้งหมดจะมีคะแนนในการท าแบบทดสอบเฉลี่ยอยู่ที่ 
13.7 คะแนน และหลังเรียนในการท าแบบทดสอบเฉลี่ยอยู่ที่ 
38 โดยมีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 50 คะแนน จากคะแนนของ
นักศึกษา 8 คน มีเกณฑ์คะแนนสูงสุด 9 คะแนน  
 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
หลังจากท าการทดลองเสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้น าผลการทดลอง
ไปวัดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหรือไม่ เมื่อได้ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมายแล้วจะท าการสรุปผลการทดลองเป็นขั้นสุดท้าย 
และข้อเสนอแนะที่จะพัฒนาโครงการนี้ต่อไป  ได้ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นยังรวมไปถึงอุปสรรคในการท างานครั้งนี้  
5.1 สรุปผลการทดลอง  

จากการจัดท าแบบทดสอบชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ ผู้จัดท า
โครงการได้จัดท าแบบทดสอบออกเป็น 5 เรื่อง โดยท าการ
ทดสอบกับนักศึกษาจ านวน 8 คน ผลปรากฏว่ามีผลคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนดีกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนทุกการ
ทดสอบ  แสดงให้ เห็ น ว่ าชุ ดฝึ กแสดงการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ สามารถท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจใน
ระบบปรับอากาศได้ดี ยิ่ งขึ้น  จึ งแสดงให้ เห็นว่าชุดฝึ ก
เครื่องปรับอากาศ นี้ ท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการท างาน
ของเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.2 ปัญหาและอุปสรรค  

5.2.1 แหล่งจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับชุดฝึกปรับอากาศ
อยู่ในตัวจังหวัดท าให้เสียเวลาในการเดินทางไปซื้ออุปกรณ์  

5.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการท าชุดฝึกปรับอากาศยังขาด
อุปกรณ์ในบางส่วน ต้องไปยืมอุปกรณ์จากที่อ่ืนมาใช้สร้าง
ชุดฝึก  

5.2.3 การเดินท่ออ่อน เกิดการบิดตัว เพราะท่อบิดตัวตาม
การยึดท่อ 

5.2.4 เกิดรอยรั่วบริเวณเกลียวของข้อต่อ สาเหตุเกิดจาก
การพันเทปหนาเกินไปท าให้เกิดรอยรั่ว  
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  

ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ นี้ควรจะมีการศึกษาหาข้อมูล
ตลอดจนการวางแผนและการออกแบบโครงสร้างต่างๆ โดย
คณะผู้จัดท าชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ  ควรมีการพัฒนา
โครงสร้างให้ดีกว่าเดิมและจัดท าห้องทดลองจ าลองสถานที่
จริงในการฝึก  เพ่ือจะได้มีจ าลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
เครื่องปรับอากาศ จะได้มีประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ใน
วิชางานปรับอากาศต่อไปดังนี้  
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5.3.1 ศึกษาหาข้อมูลในการจัดท าตลอดจนการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

5.3.2 ออกแบบโครงสร้างใหม่ เพ่ือให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
และแข็งแรงกว่าเดิม  
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