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บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพ ชุดสาธิตระบบปรับอากาศใน
รถยนต์ มีขนาดความกว้าง 800 มิลลิเมตร, ความยาว 1,250 มิลลิเมตร และความสูง 1,800 มิลลิเมตร
ผลการประเมิน ของผู้ประเมินที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน และผู้ชำานาญงาน 1
ท่าน รวมทั้งหมด 7 ท่าน มีดังนี้ คุณภาพของชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านคือ
ด้านการออกแบบและโครงสร้าง ด้านการเลือกใช้วัสดุ และด้านคุณภาพของชุดสาธิต มีค่าเฉลี่ย 4.59 ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 0.52 สรุปผู้ประเมินมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ มีคุณภาพ
การทำางานที่ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ออกแบบให้ใช้การได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาดแรง
เคลื่อน 220 โวลต์ ซึ่งสามารถหาใช้งานได้ง่าย
ชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ชุดนี้ มีข้อเสนอแนะนำาจากผู้ประเมินว่าควรมีการออก
แบบให้มีฝาครอบสายพาน ในขณะทำางานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานในขณะเดินเครื่อง
คำาสำาคัญ : การสร้าง, คุณภาพชุดสาธิต, ระบบปรับอากาศในรถยนต์
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ABSTRACT
The purposes of this research are to construct and determine the quality of a
Demonstration Set of Automobile Refrigeration System. A Demonstration Set of Automobile
Refrigeration System is 800 millimeters in width, 1,250 millimeters in length, 1,800 millimeters
in height.
The results were evaluated by six experts and one skilled person. The quality of this Demonstration Set of Automobile Refrigeration System was concerned with the
design and construction, and material selection. The quality of demonstration was mean 4.59
and standard deviation 0.52 A Demonstration Set of Automobile Refrigeration System has
high quality operation and good condition (220V of AC) that was easy available anywhere.
A Demonstration Set of Automobile Refrigeration System has comment from
experts is design belt cover at operating
Keywords: Construction, Quality of a Demonstration Set of, Refrigeration System in
Automobile
บทนำา

ปัจจุบันภายในรถยนต์จะต้องมีระบบปรับอากาศประกอบอยู่ด้วยเสมอ เพราะจะช่วยเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระบบปรับอากาศในรถยนต์ในปัจจุบันได้มีการนำาเอาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการทำางานของระบบ จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยพบว่า สื่อที่
ใช้ในการเรียนการสอนระบบปรับอากาศในรถยนต์ ยังไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการเรียนการสอนสมัย
ใหม่ จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาเรื่องนี้โดยนำาเอารายละเอียดของ ชาญชัย ทองประสิทธิ.
(2546) ที่ศึกษา เรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพการสอนเรื่องระบบสตาร์ทรถยนต์ มาเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการสร้างชุดสาธิต ผู้วิจัยจึงได้สร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ เป็นสื่อในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการนำาเอานวัตกรรมทางการ
ศึกษามาช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์
2. เพื่อประเมินคุณภาพชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์
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ระเบียบวิธีวิจัย

1. การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง ซึ่งประกอบไป
ด้วยผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน และผู้ชำานาญงาน 1 ท่าน รวมทั้งหมด 7 ท่าน (เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การ
สอนวิชาปรับอากาศรถยนต์ 3 ท่าน ด้านงานเชื่อม 2 ท่าน ด้านงานไฟฟ้า 1 ท่าน รวม 6 ท่าน และผู้ชำานาญงาน
ด้านระบบปรับอากาศในรถยนต์ จากสถานประกอบการ จำานวน 1 ท่าน รวมทั้งหมด 7 ท่าน)
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
2.1 ชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ ได้แสดงขั้นตอนการสร้างไว้ใน ดังภาพที่ 1
เริ่มตน

ศึกษาและวิเคราะหขอมูล

สรางชุดสาธิตตนแบบ
ปรับปรุงแกไข

ออกแบบสรางชุดสาธิต
หาคุณภาพ
ชุดสาธิต
ตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ผาน

ไมผาน
ผาน

ไมผาน

ไดชุดสาธิตที่เสร็จสมบูรณ
สิ้นสุด

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์
ในการสร้างชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ โครงสร้างหลักทำาด้วยเหล็กฉากมีขนาด
ต้นกำาลังขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เฟสเดียว สองสาย ขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กำาลังขับ 2
แรงม้า ส่งกำาลังผ่านล้อสายพาน สายพาน และมีห้องที่ใช้สำาหรับทำาความเย็น ซึ่งเป็นการจำาลองห้องผู้โดยสาร
ของรถยนต์ ประกอบอยู่ด้วยกัน ภายในห้องทำาความเย็นจะประกอบไปด้วย อิวาปอเรเตอร์ และแผงอุปกรณ์
ทางไฟฟ้าควบคุม การทำางานของระบบปรับอากาศ ที่แสดงไว้ใน ภาพที่ 2-4 ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างและการส่งกำาลัง ของชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์

ภาพที่ 3 แสดงส่วนประกอบภายในห้องที่ใช้สำาหรับทำาความเย็น ของชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์
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ภาพที่ 4 แสดงแผงอุปกรณ์ทางไฟฟ้าควบคุมการทำางาน ของชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์
2.2 แบบประเมินความความคิดเห็น
การประเมินความคิดเห็น ผู้วิจัยเลือกใช้แบบประเมิน แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating
Scale) จากนั้นทำาการประเมินคุณภาพชุดสาธิตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบและโครงสร้าง ด้านการเลือก
ใช้วัสดุ และด้านคุณภาพของชุดสาธิต ได้แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินฯ ในภาพที่ 5 ดังนี้
เริ่มตน

ศึกษารูปแบบ แบบประเมิน
ออกแบบ แบบประเมิน

ตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ

ปรับปรุงแกไข

ไมผาน

ผาน
สรางแบบประเมิน
สิ้นสุด

ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความความคิดเห็น
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ในการประเมินคุณภาพชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ ผู้วิจัยได้เลือกวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ ได้แก่ การค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตฯในภาพรวม จากแบบประเมินความคิดเห็นโดย
ผู้ประเมินคือ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำานาญงาน มีค่าเฉลี่ย 4.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 แสดงว่าผู้
ประเมิน มีความเห็นสอดคล้องใกล้เคียง และสรุปได้ว่า ชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์มีคุณภาพ และมี
การทำางาน ที่ดีมาก ดังแสดงในภาพที่ 6
ดานการประเมิน

ดานออกแบบและโครงสราง

S.D. = 0.51

4.6

ดานการเลือกใชวัสดุ

S.D. = 0.51

4.64

ดานคุณภาพของเครื่องจักร

S.D. = 0.53

4.54

เฉลี่ยโดยภาพรวม

S.D. = 0.52

4.59
X

0

1

2

3

4

5

ภาพที่ 6 แสดงผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ เฉลี่ยโดยภาพรวม
2. ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตฯ ในด้านออกแบบและโครงสร้าง ปรากฏว่าผล
คะแนนจากแบบประเมินทุกข้อโดยคิดค่าเฉลี่ยของผู้ประเมินทั้ง 7 ท่าน ได้เท่ากับ 4.60 แสดงว่าการออกแบบ
และโครงสร้างของชุดสาธิตนี้ มีคุณภาพดีมาก (เกณฑ์ 4.50 – 5.00 เท่ากับระดับดีมาก) ส่วนค่าเฉลี่ยของค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏว่าผลคะแนนจากแบบประเมินทุกข้อของผู้ประเมินทั้ง 7 ท่าน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่าไม่เกิน 1 คือเท่ากับ 0.51 แสดงว่าการออกแบบและโครงสร้างของชุดสาธิตนี้ ผู้ประเมินมีความเห็น
สอดคล้องใกล้เคียงกัน ดังแสดงในภาพที่ 7
1.มีความมั่นคงแข็งแรง

รายการประเมิน

S.D. = 0.53

2.ระบบสงกําลังเลือกใชไดเหมาะสม

S.D. = 0.49

3.ระบบไฟฟาควบคุมเลือกใชไดอยางเหมาะสม

S.D. = 0.53

4.แหลงจายไฟฟาที่ใชกับชุดสาธิตหาใชไดงาย

S.D. = 0.49

5.ชุดสาธิตเคลื่อนยายไดสะดวก

S.D. = 0.49

คาเฉลี่ย X และ S.D. ดานออกแบบและโครงสราง

S.D. = 0.51
0

1

4.43
4.71
4.43
4.71
4.71
4.6
2

3

4

5

X

ภาพที่ 7 แสดงผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ ในด้านออกแบบและโครงสร้าง
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3. ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตฯ ในด้านการเลือกใช้วัสดุ ปรากฏว่าผลคะแนนจาก
แบบประเมินทุกข้อโดยคิดค่าเฉลี่ยของผู้ประเมินทั้ง 7 ท่าน ได้เท่ากับ 4.64 แสดงว่าการเลือกใช้วัสดุของชุด
สาธิตฯ นี้ มีคุณภาพดีมาก (เกณฑ์ 4.50 – 5.00 เท่ากับระดับดีมาก) ส่วนค่าเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปรากฏว่าผลคะแนนจากแบบประเมินทุกข้อของผู้ประเมินทั้ง 7 ท่าน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าไม่เกิน 1 คือ
เท่ากับ 0.51 แสดงว่าการออกแบบและโครงสร้างของชุดสาธิตนี้ ผู้ประเมินมีความเห็นสอดคล้องใกล้เคียงกัน
ดังแสดงในภาพที่ 8
รายการประเมิน
1.มีการเลือกใชวัสดุ ไดอยางเหมาะสม

S.D. = 0.49

4.71

2.วัสดุที่นํามาใชสามารถหาไดในทองถิ่น

S.D. = 0.53

4.57

คาเฉลี่ย X และ S.D. ดานการเลือกใชวัสดุ

S.D. = 0.51

4.64

0

1

2

3

4

5

X

ภาพที่ 8 แสดงผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ ในด้านการเลือกใช้วัสดุ
4. ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตฯ ในด้านคุณภาพของชุดสาธิตฯ ปรากฏว่าผล
คะแนนจากแบบประเมินทุกข้อโดยคิดค่าเฉลี่ย ของผู้ประเมินทั้ง 7 ท่าน ได้ เท่ากับ 4.54 (เกณฑ์ 4.50-5.00)
แสดงว่าคุณภาพของชุดสาธิตฯนี้ มีคุณภาพดีมาก ส่วนค่าเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏว่าผลคะแนน
จากแบบประเมินทุกข้อของผู้ประเมินทั้ง 7 ท่าน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าไม่เกิน 1 คือเท่ากับ 0.53 แสดงว่า
คุณภาพของชุดสาธิตฯนี้ ผู้ประเมินมีความเห็นสอดคล้องใกล้เคียงกัน ดังแสดงในภาพ ที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ ในด้านคุณภาพ
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การสรุปผลการวิจัยการสร้างและหาคุณภาพชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ปรากฏผล

จากการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ สิ่งที่ผู้ประเมินมีความเห็น
สอดคล้องกันมากที่สุดคือ ขั้นตอนการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์สามารถใช้กับ
ไฟฟ้า แรงเคลื่อน 220 โวลท์ 2 แรงม้า ซึ่งสามารถหาแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ง่าย อีกทั้งยังมีระบบป้องกันมอเตอร์
ชำารุด เมื่อรับกำาลังเกินอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ

2.1 ระบบไฟฟ้าควบคุมการทำางานของชุดสาธิตระบบปรับอากาศในรถยนต์ มีครบถ้วนแล้ว
และมีจุดเด่นที่มีสวิตซ์ฉุกเฉินในระบบป้องกันมอเตอร์ชำารุดเมื่อรับกำาลังเกิน แต่ถ้าจะให้ดีเยี่ยมควรออกแบบ
เพิ่มเติมให้มีตะแกรงป้องกันอุปกรณ์ เช่น สายพาน หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานใน
ขณะเดินเครื่อง
2.2 ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์ที่สร้างขึ้นนี้ มีคุณภาพดี ถ้าจะให้ดีเยี่ยมควรนำาไป
ทดลองใช้ในการสอนในรายวิชาปรับอากาศรถยนต์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตนี้
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