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บทคดัย่อ 

 
 งานวิจัยฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลิตภาพในขั้นตอนการลา้ง 
ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ จากการศึกษาวิธีการท างานของพนักงานท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศของ บริษทั ซีพีรีเทลลิงค์ จ  ากัด พบว่าในขั้นตอนดงักล่าวใชพ้นักงานในการ
ปฏิบติังานจ านวน 3 คน โดยการท างานของพนกังานคนท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 54.04 พนักงานคนท่ี 2 
คิดเป็นร้อยละ 93.15 และพนักงานคนท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 53.18 โดยใชเ้วลาในการท างาน 63.05 
นาที/เคร่ือง ทางผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบเคร่ืองท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน โดย
สามารถลดขั้นตอนต่างๆ พบว่า สามารถลดการใช้พนักงานจาก 3 คนเหลือ 2 คน สัดส่วนการ
ท างานของพนกังานคนท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 89.02 และพนกังานคนท่ี 2 เท่ากบัร้อยละ 76.84 เวลาใน
การท าความสะอาดลดลงเหลือ 45.55 นาที/เคร่ือง จากเดิม 63.05 นาทีคิดเป็นร้อยละ 27.75 และ
สามารถลดตน้ทุนได ้93,600 บาท/ปี มีระยะเวลาคืนทุน 0.53 ปี 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to reduce maintenance costs and increase productivity in the 
process of cleaning the air conditioning. According to the study of working methods for cleaning 
air conditioning, it was found that there were 3 staffs working in process. The first staff worked at 
54.04%, the second staff at 93.15%, and the third staff at 53.18%. The total used time for one 
machine is 63.05 minutes. The researcher has designed a modular air condition cleaning which 
reduces the operation steps and reduced the number of working staffs from 3 to 2. The working 
percentage for the first staff was 89.02% and the second was 76.84%. The cleaning time is reduce 
to 45.55 min/machine. Therefore, a 27.75% time reduction is achieved. Meanwhile totally cost 
reduction from this improvement increasing per year was 93,600 baht and the payback period 
within 0.53 year.  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิประเทศเขตร้อนใกลเ้ส้นศูนยสู์ตรท าให้มีอากาศร้อน 
อบอา้ว เคร่ืองปรับอากาศจึงไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัทั้งในอุตสาหกรรม ท่ีอยู่พกัอาศยัและรวมถึง
ในอาคาร มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น แบบติดหนา้ต่าง (Window Type) แบบแยกส่วน (Split Type) 
แบบเคร่ืองชนิดท าน ้ าเยน็ (Water Chiller) แลว้แต่ลกัษณะความตอ้งการท่ีน าไปติดตั้งใชง้านตาม
ลกัษณะพ้ืนท่ี โดยเคร่ืองปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ก  าลงัไฟฟ้าสูง เมื่อเทียบกบัอุปกรณ์ 
ไฟฟ้าอ่ืน ซ่ึงปกติแลว้การท างานของเคร่ืองปรับอากาศในอาคารส านักงานค่าของการใชพ้ลงังาน
ของระบบปรับอากาศคิดเป็น 60% ของพลงังานท่ีใชท้ั้งหมด ถา้ไม่มีการท านุบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับ 
อากาศจากการตรวจสอบพบว่าเม่ือเวลาผา่นไปส่ิงสกปรกหรือฝุ่ นละอองจะเกาะแน่นบนแผงคอยล์
เยน็ท าให้การท างานเคร่ืองปรับอากาศเกิดปัญหาตามมา เช่น คอยลเ์ยน็ เคร่ืองปรับอากาศท างาน
หนกัข้ึนเกิดการอุดตนั เพื่อการลดปัญหาดงักล่าวจะตอ้งมีการท านุบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับ อากาศ ให้
อยูใ่นคุณภาพท่ีดีและพร้อมต่อการใชง้านท่ียาวนานอยา่งต่อเน่ือง   
 จากการศึกษาขั้นตอนการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split 
Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ท่ีเป็นกรณีศึกษาของ บริษทัซีพี รีเทลลิงท ์จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายและให้บริการอุปกรณ์ค้าปลีก ร้านสะดวกซ้ือ ท่ีมีหลากหลายสาขาเป็นจ านวนมาก การ
บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยล์เยน็นั้นโดยการลา้งท าความ
สะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ 4 เคร่ืองต่อสาขา จะใชเ้วลานาน
เพราะมีการลา้งท่ียุง่ยากมีหลายขั้นตอน 
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ตารางที่ 1.1  Flow process chart การลา้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ 
 ก่อนการปรับปรุง 
 

FLOW  PROCESS  CHART 

CHART NO.             1             SHEET  NO.      OF SUMMARY 

ACTIVITY :กระบวนการล้างเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (Split Type) ส่วนคอยล์เย็น(ก่อนปรับปรุง) 
METHOD : PRESENT / PROPOSES 

ACTIVITY PRESENT PROPOSE SAVING 
OPERATION 7   

TRANSPORT 0   

LOCATION :  
OPERATOR ( s ) 

DELAY 0   

INSPECTION 1   

 CHART BY.                                           DATE :  
APPROVED BY.                                    DATE : 

STORAGE 0   
DISTRANCE ( ม )    
TIME นาที 62   

DESCRIPTION TIME 
นาที 

DIST. 
เมตร 

SYMBOL REM 

     

1. ถอดอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 15.13         
2. น าผา้ใบคลุมเคร่ืองปรับอากาศ 3.15        
3. ต่อระบบน าฉีด 2.14        
4. ลา้งท าความสะอาดส่วนคอยลเ์ยน็ 20.23        
5.เป่าแหง้คอยลเ์ยน็ 3.25        
6.น าผา้ใบคลุมเคร่ืองปรับอากาศออก 2.35        
7.ประกอบอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 15.25        
8.ตรวจสอบการท างานเคร่ืองปรับอากาศ 1.55        

รวม 63.05  7 0 0 1 0  
 

 

 จากตารางท่ี 1.1  แสดงถึงขั้นตอนในการลา้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split 
Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ทั้งหมด 8 ขั้นตอนเวลารวม 63.05 นาที ดงัต่อไปน้ี 
 1.        ขั้นตอนการปฏิบติังาน 7 ขั้นตอน ใชเ้วลา 61.15 นาที 
 2.         ขั้นตอนการตรวจสอบ 1 ขั้นตอน ใชเ้วลา 1.55 นาที 
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  การถอด-ประกอบเคร่ือง การลา้งอดัฉีดท าความสะอาด เป่าเคร่ืองให้แห้ง โดยแต่ละ
ขั้นตอนใชเ้วลามาก และตอ้งอาศยัความช านาญของพนักงาน จากปัญหาดังกล่าวทางบริษทัได้
ร่วมกับผูว้ิจัย ออกแบบและพัฒนาขั้นตอนกระบวนการท างานในการล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ  และท าการพฒันาเคร่ืองลา้งท าความสะอาดแบบอตัโนมติั โดยมีพารามิเตอร์
ต่างๆ ในปรับตั้งตามความเหมาะสมในการใชง้าน เพื่อเป็นการลดตนัทุนในกระบวนการท างาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างานของพนกังาน ดงัภาพท่ี 1.1 
 

                    
 

ภาพที่ 1.1 แสดงขั้นตอนการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
 

ตารางที่ 1.2 แผนภูมิการปฏิบติังานทวคีูณ ขั้นตอนการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบ
 แยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ก่อนปรับปรุง 

 

แผนภูมิกิจกรรม 

กระบวนการท างาน เวลา(นาที) 
พนักงาน 

1 
พนักงาน 

2 พนักงาน 3 

ถอดช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 15.13       

น าผา้ใบคลุมเคร่ืองปรับอากาศ 3.15 
 

    

ต่อระบบน าฉีด 2.14   
 

  

ลา้งท าความสะอาดส่วนคอยลเ์ยน็ 20.23       

เป่าแหง้คอยลเ์ยน็ 3.25       

น าผา้ใบคลุมเคร่ืองปรับอากาศออก 2.35       

ประกอบช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 15.25       

ตรวจสอบการท างานเคร่ืองปรับอากาศ 1.55    

 

%เวลาการท างาน 54.04% 94.15% 53.18% 
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 จากตารางท่ี 1.2 แสดงขั้นตอนการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ในการลา้ง
เคร่ืองปรับอากาศหน่ึงเคร่ืองจะใช้พนักงานทั้งหมด 3 คน/เคร่ือง ซ่ึงจะใช้เวลาการล้างทั้งหมด  
63.05 นาที/เคร่ือง ถอดประกอบ 15.13 นาที/เคร่ือง ท าการลา้งส่วนคอยลเ์ยน็ 20.23 นาที/เคร่ืองและ
การประกอบเคร่ืองปรับอากาศ 15.25 นาที/เคร่ือง เปอร์เซ็นต์การท างานพนักงานคนท่ี 1 เท่ากับ 
54.04% พนกังานคนท่ี 2 เท่ากบั 94.15% และพนกังานคนท่ี 3 เท่ากบั 53.18% 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการออกแบบและพฒันาระบบฉีดลา้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 
ส่วนคอยลเ์ยน็ แบบอตัโนมติั 
 2. เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบเป่าแห้งหลังจากฉีดล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) แบบอตัโนมติั 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการเพ่ิมผลิตภาพในการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบ 
แยกส่วน (Split Type) ในส่วนของคอยลเ์ยน็ 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางในการลดขั้นตอน และเวลาในการท างานในส่วนของการลา้งเคร่ือง 
ปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ในส่วนของคอยลเ์ยน็ 
 
1.3 ขอบเขตของงานวจิยั 
 1. ศึกษาออกแบบและพฒันาเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split 
Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ของ ร้านสะดวกซ้ือ 7-11 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 2. ศึกษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ยี่ห้อ Carrier รุ่น BAE-56FC-1 ซ่ึง
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ท่ีมีการใชใ้นร้านสะดวกซ้ือ 7-11 จะเป็นรุ่นน้ีกว่า 
80%   
 3. ศึกษาเพื่อพฒันาเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 
ส่วนคอยลเ์ยน็ เพื่อลดตน้ทุน และเพ่ิมผลิตภาพในกระบวนการท างาน 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบแนวทางในการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฉีดลา้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split 
Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ แบบอตัโนมติั 
 2. ทราบแนวทางในการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเป่าแห้งหลงัจากฉีดลา้งท าความสะอาด2.
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) แบบอตัโนมติั 
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  3. ทราบแนวทางในการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ 
 4. ทราบแนวทางในการ ลดขั้นตอน และเวลาในการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบ 
แยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ 
 
1.5  ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั 
 1. ศึกษาทฤษฏีและขอ้มลูต่างๆท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองปรับอากาศ 
  2. ศึกษาขั้นตอนการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
  3. ออกแบบและสร้างเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศส่วนคอยลเ์ยน็ 
  4. ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองลา้งท าความสะอาดส่วนคอยลเ์ยน็ 
  5. ประเมินและสรุปผลการวิจยั 
 
ตารางที่ 1.3 แสดงการด าเนินโครงการ (Gantt Chart) 

 

ล าดับ ขั้นตอนการวิจัย 

ระยะเวลา (เดือน) 

ปี พ.ศ. 2558                             ปี พ.ศ. 2559 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 
ศึกษาทฤษฏีและขอ้มูลต่างๆที่เก่ียวกับ
เคร่ืองปรับอากาศ 

 
 

         

2 
ศึกษาขั้นตอนการลา้งท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ 

          

3 
ออกแบบและสร้างเคร่ืองลา้งท าความ
สะอาดเคร่ืองปรับอากาศส่วน 
คอยลเ์ยน็ 

 
 

         

4 
ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองลา้งท า
ความสะอาดส่วนคอยลเ์ยน็ 

          

5 ประเมินและสรุปผลการวิจยั           

 



บทที่ 2 
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับ 
อากาศ รวมไปถึงคุณสมบติัของช้ินงาน รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 เคร่ืองปรับอากาศ 
 คือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชป้รับอุณหภูมิของอากาศในเคหสถาน เพื่อให้มนุษยไ์ดอ้าศยัอยู่
ในสภาพอากาศท่ีไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไปเคหสถานท่ีอยู่บริเวณเขตร้อนช้ืนมักมีการติดตั้ ง
เคร่ืองปรับอากาศเพื่อลดอุณหภูมิใหเ้ยน็ลง ท างานดว้ยหลกัการการถ่ายเทความร้อน เมื่อความร้อน
ถ่ายเทออกไปขา้งนอกอากาศภายในหอ้งจะมีอุณหภูมิลดลง  ประเภทของเคร่ืองปรับอากาศสามารถ
แบ่งออกตามการใชง้านดงัน้ี (www.research-system.siam.edu) 
 2.1.1 แบบติดหนา้ต่าง (Window Type) เป็นแบบท่ีรวมทุกส่ิงทุกอย่างไวใ้นกล่องๆ เดียว และ
ติดแขวนไวท่ี้ ช่องหน้าต่าง หรือผนังห้อง เป่าลมเย็นเขา้ห้องโผล่ก้น ออกมาระบายความร้อน มี
ขนาด 8,000 - 30,000 BTU. กินกระแสไฟฟ้าค่อนขา้งมากและมีเสียงดงักว่า ทุกระบบ แต่สะดวกใน
การติดตั้ง สะดวกในการเคล่ือนยา้ย ติดตั้งรวดเร็ว 
 2.1.2 แบบแยกส่วน (Split Type) เป็นแบบท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด แยกส่วนท่ีเป่าลมเย็น
ออกจากตวัเคร่ืองระบายความร้อน ขนาดตั้งแต่ 1-50 ตนั เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกส่วนน้ีไม่ค่อย
มีเสียงดงัเพราะเคร่ืองระบายความร้อนโดนแยกออกไปวางไวท่ี้นอกอาคารแต่จะยุง่ยากในการติดตั้ง
มากกว่าระบบติดหนา้ต่าง (Window Type) เพราะตอ้งค านึงถึงการเดินท่อระหว่างเคร่ือง 
 2.1.3 แบบเคร่ืองชนิดท าน ้ าเยน็ (Water Chiller) ซ่ึงใช้น ้ า เป็นตวักลางในการผลิตความเย็น 
ใช้ส าหรับอาคารใหญ่ๆ มีขนาดตั้งแต่ 100 ตันข้ึนไป มีความยุ่งยากในการติดตั้ งแต่จะกินไฟ 
นอ้ยกว่าชนิดอื่นๆ  
 
2.2 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการท างานเคร่ืองปรับอากาศ 
 เคร่ืองปรับอากาศมีหลกัการท างานเบ้ืองตน้เหมือนกบัเคร่ืองท าความเยน็ แตกต่างกนั
เพียงแค่เคร่ืองปรับอากาศไม่มีตัวตู ้ฉนวนเท่านั้นซ่ึงยงัคงใช้หลกัการของการระเหยของสาร 
ท าความเย็นในการสร้างความเย็น โดยท่ีอุปกรณ์หรือกลไกในการสร้างวฏัจักรในการระเหย
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กลายเป็นไอของฟรีออนในเคร่ืองปรับอากาศก็จะเหมือนกนักบัเคร่ืองท าความเยน็ สารท าความเยน็
ท่ีนิยมใชใ้นเคร่ืองปรับอากาศคือสารประกอบประเภทฟูลออโรคาร์บอนมีธาตุองค์ประกอบเช่น
คาร์บอนคลอรีนและฟลอูอรีน ซ่ึงมีช่ือเรียกทัว่ไปว่า “ฟรีออน (Freon)” เป็นสารประเภทแอโรซอล
ท่ีไม่ติดไฟมีจุดเดือดต ่าและไม่มีพิษ วฏัจกัรในการระเหยการเป็นไอของเคร่ืองปรับอากาศ ดงัภาพท่ี 
2.1 (ผศ.น.อ.ดร.ตระการ กา้วกสิกรรม, 2558) 

 

 
 
ภาพที่ 2.1 แผนผงัการท างานของระบบปรับอากาศเบ้ืองตน้ 

 

 2.2.1 คอมเพรสเซอร์ (B) จะอดัก๊าซฟรีออนเยน็ให้กลายเป็นก๊าซฟรีออนร้อนโดยอุณหภูมิแล
ความดนัจะสูงข้ึนไปทางดา้นซา้ยของแผนผงั 
 2.2.2  ก๊าซท่ีอดัตวัจนร้อนเม่ือไหลผา่นคอยลร้์อนจะระบายความร้อนออกเพื่อควบแน่นกลบัมา
เป็นของเหลว 
 2.2.3 ฟรีออนเหลวจะไหลผา่นล้ินขยายตวั (A) เพื่อลดความดนัและอุณหภูมิลง 
 2.2.4 ฟรีออนเหลวความดนัต ่าจะไหลผ่านคอยลเ์ยน็ และดูดความร้อนจากบริเวณห้องเขา้มา
เพื่อเปล่ียนสถานะเป็นไอ หอ้งจึงเยน็ลงก่อนท่ีจะกลบัเขา้คอมเพรสเซอร์เพื่อทางานตามวงรอบอีก
คร้ังโดยทัว่ไปฟรีออนท่ีไหลในระบบจะถกูเจือปนดว้ยน้ามนัเล็กน้อยน้ามนัดงักล่าวคือน้ามนัท่ีใช้
หล่อล่ืนคอมเพรสเซอร์ 
 
2.3 ทฤษฎเีกีย่วข้องกบัเคร่ืองท าความเยน็ 
 การท าความเยน็ หมายถึงกระบวนการในการดึงความร้อนออกจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีผล
ให้อุณหภูมิลดลงโดยปกติจะหมายถึง ขบวนการเก็บรักษาอาหารการขจดัความร้อนจากวตัถุใน
อุตสาหกรรม ทางเคมี ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และการท าความเยน็ และการท าความเยน็ในรูปแบบ
อ่ืนๆในวงการอุตสาหกรรม เช่น การแช่แข็ง เป็นตน้ (www.research-system.siam.edu)  
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 การปรับอากาศ หมายถึง การปรับสภาวะอากาศให้ไดต้ามเง่ือนไขท่ีตอ้งการ โดยปกติ
จะมีความหมายกินความมากกว่าการท าใหอ้ากาศเยน็ แต่จะหมายรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิ และ
ความช้ืน การควบคุมคุณภาพ และความสะอาดของอากาศ การควบคุมการไหลเวียนของอากาศ
ระดบัเสียง ในพ้ืนท่ีปรับอากาศ ทั้งน้ีเพ่ือจุดประสงคเ์ฉพาะอยา่ง ไดแ้ก่ 
 1. เพ่ือความสุขสบายต่อผูอ้าศยัหรือปฏิบัติงานในบริเวณนั้นๆ โดยความสุขสบาย 
ท่ีกล่าวถึงน้ีจะ หมายถึงความสุขสบายของคนส่วนใหญ่ทั้งน้ีเพราะแต่ละคนจะรู้สึกสบายในสภาวะ
อากาศ แตกต่างกนั 
 2. เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์บางชนิดตอ้งการความเท่ียงตรงสูงจะมี
การน าระบบปรับอากาศมาช่วย เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมผลิตลกูกวาด เป็นตน้ 
 3. เพื่อวตัถุประสงคพ์ิเศษ เช่น การผลิต และเก็บรักษายา การปรับอากาศในห้องผ่าตดั
และ ICU ท่ี ตอ้งการความสะอาดสูง การปรับอากาศ ในห้องดมยาสลบท่ีตอ้งการการหมุนเวียน
อากาศท่ีดี 
 2.3.1 วงจรท าความเยน็ 
 หลักการท าความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศนั้ นก็ คือการน าเอาความร้อนจากท่ี 
ท่ีตอ้งการท าความเยน็ในท่ีหมายถึงภายในอาคารถ่ายเทไปสู่ท่ีท่ีไม่ตอ้งการท าความเยน็ดา้นนอก
อาคาร โดยผา่นตวักลางคือ สารท าความเยน็หรือท่ีเรียกว่า น ้ ายา เร่ิมตน้จากคอมเพรสเซอร์ จะท า
หน้าท่ีดูดน ้ ายาท่ีเป็นไอ (Vapor) จากเคร่ืองระเหย (Evaporator) หรือคอยล์เย็น (Cooling Coil)  
ไอสารท าความเย็นท่ีดูดเข้ามาจะมีความดัน ต ่า  และมีอุณหภูมิต  ่ าด้วย ไอน ้ ายาจะถูกดูดเข้า
คอมเพรสเซอร์ทางท่อดูด (Suction Line) และตวัคอมเพรสเซอร์จะอดัน ้ ายาท่ีเป็นไอน้ีใหมี้ความดนั
สูงข้ึน และขณะท่ีไอมีความดนัสูงข้ึนก็จะมีอุณหภูมิสูงข้ึน การท่ีไอน ้ ายามีความดนัสูงข้ึนน้ีจะมีผล
ใหจุ้ดเดือดสูงข้ึนดว้ย จากนั้นไอน ้ ายาจะถกูดนัออกทางท่อทางส่ง (Discharge Line) และส่งผ่านไป
ยงัคอนเดนเซอร์ (Condenser) แสดงดงัภาพท่ี 2.2 (www.research-system.siam.edu) 
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ภาพที่ 2.2 การท างานของระบบท าความเยน็ (www.research-system.siam.edu) 
 

 ตวัคอนเดนเซอร์มีหนา้ท่ีรับเอาไอน ้ ายาไว ้และระบายความร้อนออกจากไอน ้ ายาผ่าน
ตวักลางซ่ึงปกติคืออากาศ ไอน ้ ายาจะมีอุณหภูมิต  ่าลงจนควบแน่นเป็นของเหลวแต่ยงัคงมีความดนั
สูง และอุณหภูมิสูง สารท าความเยน็เหลวจะถกูส่งไปอุปกรณ์ลดความดนั (Expansion Valve) ซ่ึงมี
หนา้ท่ีลดความดนัน ้ ายาก่อนเขา้เคร่ืองระเหย1มีผลใหส้ารท าความเยน็ มีความดนัต ่า และมีอุณหภูมิ
ต  ่า เมื่อไหลเขา้เคร่ืองระเหย1ก็จะรับความร้อนผ่านตวักลาง ซ่ึงปกติคืออากาศมีผลให้สารท าความ
เยน็เดือดกลายเป็นไอ ไอสารท าความเยน็ท่ีออกจาก เคร่ืองระเหย1จะมีความดนัต ่า และมีอุณหภูมิต  ่า 
และไหลกลบัเข้าคอมเพรสเซอร์เพ่ือท าการเพ่ิมความดันต่อไป ระบบการท าความเย็นของ
เคร่ืองปรับอากาศจะท างานวนเวียนเป็นวฏัจกัรตลอดเวลาท่ีคอมเพรสเซอร์  ยงัคงท างานอยู่ และ
น ้ ายาท่ีมีอยูใ่นระบบจะไม่มีการสูญเสียไปไหนเลยนอกเสียจากว่าเกิดการร่ัวซึม (Leak) ท่ีใดท่ีหน่ึง
เท่านั้น เน่ืองจากในระบบท าความเยน็เบ้ืองตน้น้ี มีทั้งน ้ ายาท่ีอยู่ในสภาพความดนัสูง และอุณหภูมิ
สูงกบัความดนัต ่าอุณหภูมิต  ่า จึงมีการแบ่งออกเป็น 2 ทาง  
 1.  ทางดา้นสูง (High Side) ซ่ึงจะเร่ิมจากทางอดัของคอมเพรสเซอร์ ผา่นคอนเดนเซอร์
จนถึง ทางเขา้ของอุปกรณ์ลดความดนั ส่วนน้ีสารท าความเยน็จะมีทั้งความดนั และอุณหภูมิสูง  
 2.  ทางดา้นต ่า (Low Side) ซ่ึงจะเร่ิมตั้งแต่ทางออกของอุปกรณ์ลดความดนั ผ่านเคร่ือง
ระเหย1จนไปถึงทางเขา้ของคอมเพรสเซอร์ส่วนน้ีจะมีทั้งความดนั และอุณหภูมิต  ่า จึงเรียกว่าทาง 
Low Side ระบบปรับอากาศท่ีใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ๆ ไปจะท างานเป็นวฎัจกัรโดยมกัจะมีส่ิงท่ีประกอบ
กนัข้ึนมาเป็นระบบปรับอากาศอยูห่ลายส่ิงหลายอยา่งดว้ยกนั 
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 2.3.2 อุปกรณ์หลกัภายในวงจรการท างานของสารท าความเยน็ประกอบดว้ย 
 1) คอมเพรสเซอร์ (Compressors)  
 เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดของระบบการท าความเยน็ ท าหน้าท่ีสูบฉีดสารท าความเยน็ 
ใหไ้หลเวียนภายในระบบ สารท าความเยน็อยูใ่นสถานะท่ีเป็นก๊าซคอมเพรสเซอร์จะดูดสารท าความ
เยน็ท่ีเป็นก๊าซความดันต ่า อดัก๊าซให้มีความดันและอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนส่งเข้าไปยงัคอนเดนเซอร์ 
(Condenser) ผา่นเขา้ทางท่อบรรจุเพ่ือส่งไปกลัน่ตวัเป็นของเหลวในคอนเดนเซอร์ดว้ยการระบาย
ความร้อนออกจากสารความเยน็อีกทีหน่ึง คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีแบ่งความดนัระบบระหว่าง
ดา้นความดนัสูง และความดนัต ่าสารท าความเยน็ท่ีถูกดูดเขา้มาในคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็น
ก๊าซความดนัต ่าและสารท าความเยน็ท่ีอดัออกจากคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นก๊าซท่ีมีความดนั
สูง คอมเพรสเซอร์จ าแนกตามวิธีการอดัได ้3 ประเภท (www.research-system.siam.edu) 
  1.1 คอมเพรสเซอร์แบบลกูสูบ (Reciprocating Type) 
  1.2 คอมเพรสเซอร์แบบสกรู (Screw Type) 
  1.3 คอมเพรสเซอร์แบบกน้หอยหรือแบบสโครล ์(Scroll Type) 
   1.1.1 คอมเพรสเซอร์แบบลกูสูบ (Reciprocating Type) 

คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Type) อาศยัการท างานของเพลาขอ้เหวี่ยง 
(Crank Shaft) ขบัลกูสูบใหเ้กิดการดูดอดั มีใชก้บัเคร่ืองท าความเยน็ขนาดเล็กต ่ากว่า 1 HP จนถึงมี
ขนาดใหญ่มากกว่า 100 HP เป็นแบบท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดในปัจจุบนั ดงัภาพท่ี 2.3   

 

 
 

 
ภาพที่ 2.3 คอมเพรสเซอร์แบบลกูสูบ (www.research-system.siam.edu) 
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   1.2.1 คอมเพรสเซอร์แบบสกรู (Screw Type)  
 ท างานโดยอาศยัสกรู 2 ตวั คือสกรูตวัเมีย (Female Rotor) และสกรูตวัผู ้(Male Rotor) 
โดยสกรูตวัเมียจะอาศยัช่องเกลียวเป็นช่องเก็บน ้ ายา ส่วนสกรูตวัผูจ้ะใชส้ันเกลียวรีดน ้ ายาออกตาม
แกนของสกรูทั้งสอง และเน่ืองจากตอ้งใชน้ ้ ามนัหล่อล่ืนท าหน้าท่ีป้องกนัการร่ัวระหว่างช่องว่าง
ของเกลียวทั้งสองขณะท างานจึงมีน ้ ามนัหล่อล่ืนไหลไปกับน ้ ายาจ านวนมาก ท่ีทางออกของ
คอมเพรสเซอร์แบบสกรูจึงตอ้งติดอุปกรณ์แยกน ้ ามนั (Oil Separator) ไวด้ว้ยเสมอ ดงัภาพท่ี 2.4   

 

 
 

ภาพที่ 2.4 คอมเพรสเซอร์แบบสกรู (www.research-system.siam.edu) 
 
   1.3.1 คอมเพรสเซอร์แบบกน้หอยหรือแบบสโครล ์(Scroll Type) 
  เป็นคอมเพรสเซอร์แบบใหม่ล่าสุดท่ีออกแบบมาใชง้านในระบบท าความเยน็แบบอดัไอ 
การท างานจะประกอบไปดว้ยช้ินส่วนส าคญั 2 ส่วน คือส่วนท่ีมีลกัษณะเป็นกน้หอยอยู่กบัท่ีและ
ส่วนท่ีเคล่ือนท่ี ซ่ึงจะเคล่ือนท่ีในลกัษณะเยื้องศนูย ์โดยไม่มีการเคล่ือนท่ีในลกัษณะหมุนรอบแกน 
(Not Rotate) โดยความดันจะเพ่ิมจากภายนอกและถูกอดัมากสุดเม่ืออยู่ท่ีแกนกลาง ลักษณะ
เคล่ือนไหวเทียบไดก้บัพายทุอร์นาโด (Tornado) ปัจจุบนัน ามาใชก้บัระบบปรับอากาศท่ีใชใ้นท่ีพกั
อาศยั ในส านกังาน รวมทั้งระบบปรับอากาศในรถยนต์ เน่ืองจากการท างานมีการเคล่ือนไหวน้อย 
ไม่ตอ้งใชล้ิ้นทางดูด ทางส่ง จึงท างานไดเ้รียบและเงียบกว่า ดงัภาพท่ี 2.5   
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ภาพที่ 2.5 คอมเพรสแบบกน้หอย (www.research-system.siam.edu) 
 

 2) เคร่ืองระเหย (Evaporator) 
 เป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญอีกอย่างหน่ึงของระบบท าความเย็นท าหน้าท่ีดูดปรับปริมาณ  
ความร้อนจากในบริเวณหรือในเน้ือท่ีท่ีตอ้งการท าความเยน็ ขณะท่ีสารท าความเยน็ภายในระบบน้ี
เดือดจะเปล่ียนสถานะเป็นก๊าซก็จะดูดรับปริมาณความร้อนผ่านผิวท่อทางเดินสารความเยน็เขา้ไป
ยงัสารความเย็นในระบบท าให้อุณหภูมิโดยรอบคอยล์เย็นลดลง โดยทั่วไปเคร่ืองระเหยแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
 1.   เคร่ืองระเหยชนิดท่อและครีบ (Finned-Tube Evaporator) 
 2.   เคร่ืองระเหยชนิดเปลือกและท่อ (Shell and Tube Evaporator) 
 

 
 

ภาพที่ 2.6 เคร่ืองระเหยชนิดท่อและครีบ (www.research-system.siam.edu) 
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  1.1 เคร่ืองระเหยชนิดท่อและครีบ (Finned-Tube Evaporator) มีโครงสร้างและ
หลกัการท างานเหมือนกนักับคอนเดนเซอร์คือมีท่อและครีบอะลูมิเนียมบางเป็นโครงสร้างหลกั  
ท าหน้าท่ีเป็นอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแต่ท างานในลกัษณะตรงข้ามกันคือคอนเดนเซอร์  
ท าหนา้ท่ีระบายความร้อนใหก้บัอากาศแต่เคร่ืองระเหยดูดความร้อนจากอากาศท่ีผา่น ดงัภาพท่ี 2.6   

 

 

 
ภาพที่ 2.7 เคร่ืองระเหยชนิดเปลือกและท่อ (www.research-system.siam.edu) 
 
  1.2 เคร่ืองระเหยชนิดเปลือกและท่อ (Shell and Tube Evaporator) มีโครงสร้าง 
และหลกัการท างานเหมือนกบัท่ีใชเ้ป็นคอนเดนเซอร์ นิยมใชก้บัระบบปรับอากาศแบบใชน้ ้ าเยน็ 
โดยเรียกเคร่ืองระเหย ชนิดน้ีว่า เคร่ืองท าน ้ าเยน็ ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นเคร่ืองท าน ้ าเยน็ แบบแห้ง และแบบ
เปียก ดงัภาพท่ี 2.7   
 3) คอนเดนเซอร์ (Condenser)  
 คอนเดนเซอร์หรืออุปกรณ์ควบแน่นท าหน้าท่ีระบายความร้อนในสถานะก๊าซท่ีมี  
ความดนัสูงและอุณหภูมิสูงท่ีถูกอดัตัวส่งมาจากคอมเพรสเซอร์เพ่ือให้กลัน่ตัวเป็นน ้ าเหลวใน
คอนเดนเซอร์ดว้ยการระเหยความร้อนออก การจ าแนกคอนเดนเซอร์ตามวิธีการระบายความร้อน
สามารถแบ่งออกได ้3 แบบดงัน้ี 
  1. การระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air Cooled Condenser) 
  2. การระบายความร้อนดว้ยน ้ า (Water Cooled Condenser) 
  3. การระบายดว้ยน ้ าและอากาศ(Water and Air Cooled Condenser) 
  1.1 การระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air Cooled Condenser) คอนเดนเซอร์ชนิดน้ี
จะใชอ้ากาศเป็นตวักลางในการระบายความร้อนออกจากน ้ ายาเพื่อให้น ้ ายาในสถานะก๊าซกลัน่ตวั
เป็นของเหลวตามปกติแลว้คอนเดนเซอร์ชนิดน้ีมกัจะท าดว้ยท่อทองแดงหรือท่อเหล็กมีครีบเป็น 
ตวัช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีผวิในการระบายความร้อนออกจากน ้ ายา ภายในคอนเดนเซอร์แบ่งออกไดเ้ป็นแบบ
ใชอ้ากาศหมุนเวียนอากาศโดยรอบคอนเดนเซอร์จะมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศปกติจึงลอยตวัสูงข้ึน
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ส่วนอากาศท่ีเยน็กว่าจะไหลเขา้มาแทนท่ีจึงระบายความร้อนออกจากผิวของคอนเดนเซอร์แบบมี
พดัลมช่วย คอนเดนเซอร์ชนิดน้ีจะใชพ้ดัลม หรือโบลเวอร์ช่วยในการเพ่ิมปริมาณลมท่ีผ่านผิวของ
คอนเดนเซอร์จึงช่วยลดขนาดรูปร่างของคอนเดนเซอร์ลงไดม้ากข้ึน 
  1.2 การระบายความร้อนดว้ยน ้ า (Water Cooled Condenser) คอนเดนเซอร์ชนิดน้ี
จะใชน้ ้ าเป็นตวักลางในการระบายความร้อนออกจากน ้ ายาโดยผ่านหอผึ่งลมเยน็ (Cooling Tower) 
เพื่อใหน้ ้ ายากลัน่ตวัเป็นน ้ ายาเหลว และก็เช่นเดียวกนัคอนเดนเซอร์ทั้งสองชนิดน้ีจะรับความร้อน 
ท่ีถกูคายออกจากน ้ ายาในสถานะก๊าซเพ่ือการกลัน่ตวัเป็นน ้ ายาเหลว ท าให้อุณหภูมิของอากาศหรือ
น ้ าท่ีใชเ้ป็นตวักลางมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
  1.3  การระบายดว้ยน ้ าและอากา(Water and Air Cooled Condenser) คอนเดนเซอร์
ชนิดน้ีจะใชท้ั้งอากาศ และน ้ าเป็นตวักลางในการระบายความร้อนออกจากน ้ ายาเพ่ือให้น ้ ายาใน
สถานะก๊าซในคอนเดนเซอร์กลัน่ตัวเป็นน ้ ายาเหลวโดยการฉีดน ้ าเย็นให้เป็นฝอยผ่านลงบน
คอนเดนเซอร์ อากาศน้ีจะสวนทางกบัสเปรยน์ ้ าตกลงมาผ่านอิลิมิเนเตอร์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ป้องกัน
ไม่ให้สเปรย์ติดอกไปกับอากาศ ซ่ึงน ้ าบางส่วนจะระเหยตัวขณะท่ีได้รับความร้อนจากแผง
คอนเดนเซอร์ ทาใหส้เปรยน์ ้ าท่ีตกกลบัลงมาในถงันั้นมีอุณหภูมิลดต ่าลง 

 4) อุปกรณ์ลดความดนั (Expansion Valve)  
 ท าหน้าท่ีควบคุมอดัตราการไหลของสารท าความเย็นก่อนเข้าอีวาพอเรเตอร์  ซ่ึงมี
หลกัการในการท างาน คือการลดพ้ืนท่ีหนา้ตดัลงเพื่อลดความดนั จะควบคุมอตัราการไหลของสาร
ท าความเยน็ตามความตอ้งการของระบบปรับอากาศ ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือความดนัจะลดลง และ
สถานะจะเปล่ียนจากแก๊สอุณหภูมิสูงความดนัสูงใหเ้ป็นฝอยละออง และความดนัลดลงจนสามารถ
เปล่ียนเป็นไอได ้แต่ท่ีบริเวณทางออกของอุปกรณ์ลดความดนั ยงัไม่เป็นไอ มีลกัษณะดงัรูปท่ี 2.8 

 

 
 

ภาพที่ 2.8 อุปกรณ์ลดความดนั (www.research-system.siam.edu) 
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2.4 การดูแล และบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
 เคร่ืองปรับอากาศทุกแบบ จะสามารถแบ่งส่วนประกอบของเคร่ืองออกเป็น 2 ส่วน
ใหญ่ๆ คือ ส่วนท่ีอยูภ่ายในอาคาร (Indoor) เรียกว่า ชุดคอยลเ์ยน็ หรือ แฟนคอยลย์ูนิต และส่วนท่ี
อยูภ่ายนอกอาคาร (Outdoor) เรียกว่า ชุดคอยลร้์อน หรือคอนเดนซ่ิงยนิูต ซ่ึงการท างานของแต่ละ
ส่วนก็จะมีลกัษณะการท างานท่ีคลา้ยช่ือ คือ ชุดคอยลเ์ยน็ก็จะมีหนา้ท่ีสร้างความเยน็ ส่วนชุดคอยล์
ร้อนก็มีหนา้ท่ีสร้างความร้อนออกมา และเคร่ืองปรับอากาศแต่ละชุดยงัมีส่วนประกอบย่อยต่างๆ 
ซ่ึงแต่ละส่วนประกอบของเคร่ืองตอ้งไดรั้บการดูแลบ ารุงรักษาใหถ้กูตอ้ง เหมาะสมกบัสภาพการใช้
งานคอยลเ์ยน็ หรือแฟนคอยลย์นิูต เป็นตวัท่ีติดตั้งอยูภ่ายในหอ้งหรือภายในอาคาร มีส่วนประกอบ
ยอ่ยท่ีจ  าเป็นตอ้งดูแลบ ารุงรักษาและท าความสะอาดคือ (http://medi.moph.go.th) 
 2.4.1 แผงกรองฝุ่ น หรือฟิลเตอร์ ในเคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองจ าเป็นตอ้งมีฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์
จะท าหนา้ท่ีเป็นด่านแรกท่ีจะกรองอากาศโดยจะดกัจบัฝุ่ นและส่ิงสกปรก ท่ีปนเป้ือนอยู่ในอากาศ
ไม่ให้ผ่านเขา้ไปยงัตัวแผงขดท่อคอยลเ์ย็น และเป่าเข้าสู่บรรยากาศภายในห้องไดอี้ก ฟิลเตอร์
โดยทัว่ไปมีใชก้นัอยูห่ลายชนิด โดยส่วนใหญ่แลว้จะข้ึนอยู่กบัขนาด และรูปแบบของเคร่ือง เช่น 
เแบบใยสังเคราะห์สีขาวหรือด าลกัษณะคลา้ยเส้นดา้ยไนล่อนมีขอบเป็นโครงพลาสติก แบบใย
สังเคราะห์สีด าโครงขอบเป็นเหล็กเส้นลวด แบบเส้นใยอลูมิเนียมถกั เป็นตน้ จึงจ  าเป็นตอ้งดูแล 
ท าความสะอาดฟิลเตอร์อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ฟิลเตอร์อุดตนัไปด้วยฝุ่ นละอองและส่ิงสกปรกต่างๆ 
เพราะถา้ฟิลเตอร์อุดตนัจะท าให้ลมไม่สามารถหมุนเวียนผ่านคอยลเ์ยน็ได้ ซ่ึงจะท าให้เคร่ืองปรับ 
อากาศไม่เยน็ มีน ้ าแข็งเกาะท่ีตวัคอยลเ์ยน็ และอาจมีน ้ าหยดจากตวัเคร่ืองได ้เม่ือน ้ าแข็งท่ีเกาะอยู ่
การลา้งฟิลเตอร์ควรท าความสะอาดฟิลเตอร์ทุกๆ หน่ึงเดือน หรือสามเดือน วิธีการลา้งฟิลเตอร์โดย
ใชน้ ้ าแรงๆ ฉีดท่ีดา้นหลงัของฟิลเตอร์ (ดา้นท่ีไม่ไดรั้บฝุ่ น) ให้ฝุ่ นและส่ิงสกปรกหลุดออก หรือถา้
ฟิลเตอร์เป็นแบบเสน้ใยอลมิูเนียมถกั แบบเสน้ใยไนล่อน ก็อาจใชแ้ปรงท่ีมีขนน่ิม เช่น แปรงสีฟัน 
หรือแปรงทาสีช่วยปัดฝุ่ นดว้ยก็ได ้ดงัภาพท่ี 2.9 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 การท าความสะอาดแผงกรองฝุ่ น (http://medi.moph.go.th) 
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 2.4.2 แผงขดท่อคอยลเ์ยน็ คือตวัสร้างความเยน็ มีรูปร่างเป็นเสน้ท่อขดไปมาตามความยาวของ
เคร่ือง และจะมีแผน่ครีบอลมูิเนียมบางๆ หุม้ขดท่อเหล่านั้นอยู ่แผงขดท่อจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน
เมื่อถอดหน้ากากส่งลม หรือหน้ากากรับลมกลบัของเคร่ืองออก ดงัภาพท่ี 2.10 แผงขดท่อน้ีจะมี
ฝุ่ นผงขนาดเลก็ท่ีสามารถผา่นการกรองของฟิลเตอร์เขา้มาได ้เมื่อใชง้านไปนานๆ ฝุ่ นเหล่าน้ีจะจบั
ตวักนัหนาข้ึน และอากาศจะไม่สามารถผ่านได ้ซ่ึงจะท าให้เคร่ืองปรับอากาศมีผลเช่นเดียวกนักบั
ฟิลเตอร์ตนั จึงควรมีการลา้งท าความสะอาดขดท่อและแผ่นอลมูิเนียม  
 

 
 

ภาพที่ 2.10  แผงขดท่อคอยลเ์ยน็ (http://medi.moph.go.th) 

 

 วิธีลา้งท าความสะอาดให้ใชแ้ปรงสีฟัน หรือแปรงทาสี ปัดเอาฝุ่ น ท่ีเกาะยึดติดอยู่ให้
ออกก่อนดว้ยการลากแปรงลงตามแนวล่องของแผ่นครีบอลูมิเนียม แลว้จึงค่อยเอาน ้ าฉีดหรือลาด 
เพ่ือให้ฝุ่ นท่ีเหลือหลุดตามน ้ าออกมา แต่เน่ืองจากฝุ่ นละอองท่ีจบัอยู่เป็นเวลานานๆ จะมีความ
เหนียวมาก บางคร้ังอาจจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ ายาเคมีช่วยในการขจดัคราบสกปรกออก น ้ ายาเคมีท่ีใชต้อ้ง
เป็นแบบท่ีใช้กับเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงจะต้องไม่เป็นอนัตรายต่อคน และไม่ท าลายวสัดุท่ี เป็น
ส่วนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศ เช่น แผน่อลมิูเนียม ท่อทองแดง หรือพลาสติก ในการเอาน ้ าฉีด 
น ้ ายาเคมีท่ีใชต้อ้งเป็นแบบท่ีใชก้ับเคร่ืองปรับอากาศ หรือลาดต้องระมดัระวงัอย่าให้น ้ ากระเด็น
เปียกอุปกรณ์ไฟฟ้าของเคร่ือง 

 2.4.3 ใบพดัลมคอยลเ์ยน็หรือโบลเวอร์ เป็นตวัขบัเคล่ือนให้เกิดการเคล่ือนท่ีของลม โดยได้
ก  าลงัมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า ดงัภาพท่ี 2.11  ฝุ่ นผงขนาดเลก็ท่ีเลด็ลอดมาจากการดกัจบัของแผงกรอง
อากาศบางส่วน จะมาจับอยู่ท่ีใบพดัลม ท าให้ร่องตกัลมของใบพดัลมอุดตนัไม่สามารถตกัลมได้
เต็มท่ี การเกิดในลกัษณะเช่นน้ีจะท าใหป้ริมาณลมเยน็ ท่ีออกไปจากคอยลเ์ยน็ลดลง จึงตอ้งเสียเวลา
ในการเดินเคร่ืองปรับอากาศนานข้ึน เพ่ือใหไ้ดอุ้ณหภูมิของห้องเท่าเดิม ซ่ึงมีผลท าให้เสียค่าไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน นอกจากฝุ่ นท่ีเกาะตามใบพดัลมจะท าให้พดัลมส่งลมเยน็ออกมาไดน้้อยแลว้ อาจจะท าให้



17 

เกิดเสียงดงัท่ีตวัชุดคอยลเ์ยน็ข้ึนได ้เน่ืองจากฝุ่ นท่ีจบัอยูจ่ะไปเพ่ิมน ้ าหนกัให้กบัใบพดั ท าให้ใบพดั
เสียการสมดุลในตวัเอง และเม่ือมอเตอร์หมุนจะเกิดการสั่นสะเทือนจากแรงเหวี่ยงและเกิดเสียงดงั
ข้ึนได ้การลา้งท าความสะอาดใบพดั ควรลา้งท าไปพร้อมกบัการลา้งท าความสะอาดแผงคอยลเ์ยน็ 
 

  
 

ภาพที่ 2.11 ใบพดัลมคอยลเ์ยน็หรือโบลเวอร์ (http://medi.moph.go.th) 
 
 2.4.4 ถาดรองรับน ้ าท้ิงและท่อน ้ าท้ิง เป็นอุปกรณ์ส าหรับรองรับน ้ าท่ีเกิดจากการกลัน่ตวัเป็น
หยดน ้ าของไอน ้ าในอากาศภายในห้อง น ้ าท่ีเกิดข้ึนน้ีจะไหลไปรวมกนัท่ีถาดรองรับน ้ าและถูก
ระบายท้ิงโดยผา่นทางท่อน ้ าท้ิง ท่ีถาดรองรับน ้ าท้ิงน้ีถา้ไม่ไดรั้บการดูแลหรือท าความสะอาด เป็น
เวลานาน จะท าใหเ้กิดเมือกขาวใสคลา้ยวุน้ น ้ าท่ีขงัอยูใ่นถาดรองรับน ้ าท้ิงเป็นเวลานานน้ี 
  เมื่อรวมกบัฝุ่ นละอองต่างๆ ท่ีเกาะอยูต่ามถาดรับ ก็อาจเป็นแหล่งอาหาร หรือเป็นแหล่ง
สะสม ของเช้ือโรค เช้ือรา และท าให้เช้ือโรค เช้ือราเหล่าน้ี เจริญเติบโตและแพร่กระจายสู่ผู ้
ปฏิบติังาน หรือผูพ้กัอาศยั ภายในหอ้ง และภายในอาคารได ้การท าความสะอาดถาดน ้ าท้ิงโดยการ
ใช้แปรงท่ีมีขนแข็งขัดถู หรือการถอดออกมาลา้ง ส่วนท่อน ้ าท้ิงท าได้โดยการใช้เคร่ืองเป่าลม 
เป่าลมเขา้ไปตามท่อน ้ า หรือใชน้ ้ าท่ีมีแรงดนัเลก็นอ้ยฉีดเขา้ไปภายในท่อ ดงัภาพท่ี 2.12   
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ภาพที่ 2.12 ถาดรองรับน ้ าท้ิงและท่อน ้ าท้ิง (http://medi.moph.go.th) 
 

 วิธีการลา้งท าความสะอาดถาดรองรับน ้ าและท่อน ้ าท้ิง ควรท าไปพร้อมกบัการท าความ
สะอาดแผงขดท่อคอยลเ์ยน็และใบพดัลม และควรตรวจดูแนวท่อน ้ าท้ิงด้วยว่ามีลกัษณะโค้งงอ  
(ตกทอ้งชา้ง) หรือไม่ ถา้มีตอ้งท าการแกไ้ข เพราะท่อน ้ าท้ิงช่วงท่ีโคง้งอตกทอ้งชา้ง จะเป็นแหล่งท่ี
รวมของน ้ าและส่ิงสกปรก ซ่ึงจะท าให้ท่อน ้ าท้ิงอุดตนั และจะท าให้มีน ้ าหยดจากบริเวณท่ีท่อตก
ทอ้งชา้งได ้เน่ืองจากไอน ้ าในอากาศกระทบท่อท่ีน ้ าเยน็ขงัอยู ่
 2.4.5 คอยล์ร้อนหรือคอนเด็นซ่ิงยูนิต เป็นตัวท่ีติดตั้งอยู่ภายนอกห้อง หรือภายนอกอาคาร 
ภายในชุดคอยลร้์อนจะมีส่วนประกอบหลกัอยู่สามส่วน คือ คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์พดัลมพร้อม
ใบพดัลม และแผงขดท่อกบัครีบอลมูิเนียม ดงัภาพท่ี 2.13 ชุดคอยลร้์อนจะมีหน้าท่ีน าเอาความร้อน
จากภายในห้องมาระบายออกท้ิงไป ดงันั้นลมท่ีเป่าออกมาจากคอยลร้์อนจึงเป็นลมร้อน การดูแล
บ ารุงรักษาคอยลร้์อน จึงตอ้งท าใหเ้กิดการระบายความร้อนไดดี้ โดยไม่มีวตัถุส่ิงของใดๆ มาปิดบงั
ทิศทางของการระบายของลม และดูแลไม่ใหมี้ฝุ่ นหรือส่ิงอ่ืนๆ มาปิดบงัโดยเฉพาะท่ีแผงขดท่อและ
แผน่อลมิูเนียมของคอยลร้์อน เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัขวางกั้นไม่ให้ลมเขา้ไปรับความร้อนจาก
ชุดคอยล์ร้อนได้ ระยะห่างระหว่างชุดคอยล์ร้อนกับส่ิงกีดขวางท่ียอมรับได ้จะถูกก  าหนดโดย
ขอ้ก  าหนดเฉพาะในการติดตั้งของเคร่ืองปรับอากาศแต่ละรุ่น ซ่ึงรวมถึงการเผื่อพ้ืนท่ีว่างเพ่ือการ
ดูแลซ่อมบ ารุงดว้ย ถา้คอยลร้์อนสกปรก หรือมีส่ิงของมาปิดบงัช่องทางการระบายลมท าให้ความ
ร้อนไม่สามารถระบายออกมาได้แลว้ จะท าให้เคร่ืองปรับอากาศไม่มีความเยน็ หรือเยน็น้อย กิน
กระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติ และอาจท าใหค้อมเพรสเซอร์เสียหายได ้การท าความสะอาดฝุ่ นละอองท่ี
เกาะอยู่ตามชุดคอยล์ร้อน สามารถใช้น ้ าฉีดลา้งได้แต่ต้องระวังอย่าให้น ้ ากระเด็นเข้าไปเปียก

เสียงดงัหนวกหู 

มีการสัน่เกิดข้ึน 

ท่ียดึท่อหลวม  
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อุปกรณ์ไฟฟ้าได ้ระยะเวลาในการลา้งท าความสะอาดชุดคอยลร้์อนควรลา้งทุก 6 เดือน หรือทุก 
12 เดือน 

 

 
 

ภาพที่ 2.13 คอยลร้์อนหรือคอนเด็นซ่ิงยนิูต (http://medi.moph.go.th) 
 

2.5 แผนภูมกิจิกรรมพหุคูณ ( Multiple Activity Chart) (https://www.slideshare.net) 
 ใชแ้สดงความสมัพนัธข์องการท างานของพนกังานหลายคนซ่ึงตอ้งท างานเก่ียวขอ้งกนั
หรือคนงานหลายคนซ่ึงท างานร่วมกันในบริเวณเดียวกันหรือตอ้งใช้เคร่ืองจักรร่วมกันอาจเป็น
การศึกษาการท างานของพนกังานคนเดียวซ่ึงท างานสมัพนัธก์บัเคร่ืองจกัรหรือต้องดูแลเคร่ืองจกัร
หลายเคร่ืองพร้อมกนั โดยมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ลงบนแผนภูมิน้ี ก็เพ่ือวิเคราะห์กิจกรรมท่ีท า
ร่วมกนัและแยกท า เพ่ือลดเวลาว่างงานของพนักงานและเคร่ืองจกัรลง หรือเพ่ิมผลิตภาพในการ
ท างาน 
 การวิเคราะห์แผนภูมิในลกัษณะน้ี อาจกระท าไดใ้น 2 รูปแบบ คือ 

 1.  วิเคราะห์โดยใชแ้กนของเวลา: Man-Machine Chart 
 2.  วิเคราะห์ในลกัษณะของกิจกรรมท่ีท าโดยใชส้ัญลกัษณ์ทั้ง 5 ตวัของการวิเคราะห์

กระบวนการ: Gang Process Chart 
 แผนภูมิคน-เคร่ืองจกัร (Man-Machine Charts) (วนัชยั ริจิรวนิช, 2551) 
 เป็นแผนภูมิแสดงการท างานของคนร่วมกบัเคร่ืองจกัร ซ่ึงอาจมีตั้งแต่หน่ึงคนกบัหน่ึง
เคร่ืองข้ึนไปจุดมุ่งหมายเพื่อดูสดัส่วนการเสียเวลาคอยของคนหรือของเคร่ืองจกัรหรือเพื่อศึกษาดูว่า
ควรตอ้งมีการลดหรือเพ่ิมจ านวนคนในการท างานหรือไม ่ แสดงดงัรูปท่ี 2.14 
 แสดงในลกัษณะของ Bar chart และตารางสรุปเวลาการท างาน โดยจะใชก้ราฟแท่ง
ระบายสี หรือท าสญัลกัษณ์แทนกิจกรรมแต่ละประเภท ดงัน้ี 
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   กิจกรรมร่วม 

             กิจกรรมอิสระ 

        การว่างงาน/การคอย 
 

  กิจกรรมร่วม คือ กิจกรรมซ่ึงพนกังานตอ้งท าร่วมกบัเคร่ืองจกัร หรือร่วมกบัพนักงาน
คนอ่ืนจึงไม่สามารถโยกยา้ยสบัเปล่ียนโดยอิสระได ้เช่น การหยิบถอดช่ิน งานออกจากเคร่ือง การ
ตั้งเคร่ือง ส าหรับเคร่ืองจกัรหมายถึงเวลา ทั้งท่ีเดินเคร่ืองและว่างงานท่ีต้องรับการควบคุมจาก
พนกังาน 
 กิจกรรมอิสระ คือ กิจกรรมท่ีแต่ละบุคคลหรือแต่ละเคร่ืองจกัร ท างานเป็นอิสระแก่กนั 
โดยไม่ข้ึนต่อกนั ดงันั้น จึงเป็นกิจกรรมท่ีโยกยา้ยสบัเปล่ียนต าแหน่งได ้เช่น การเตรียมช้ินงาน หรือ
การตรวจสอบ ส าหรับเคร่ืองจกัร หมายถึงเวลาในการเดินเคร่ือง 
 การว่างงาน คือเมื่อพนกังานไม่มีกิจกรรม หรือเมื่อเคร่ืองจกัรไม่ไดม้ีการเดินเคร่ืองผลิต
ช้ินงาน 
 แนวทางการวิเคราะห์ 
 1) ท าการบนัทึกเวลาของกิจกรรมแต่ละประเภทของพนกังาน หรือเคร่ืองจกัรโดยแยก
เป็นกิจกรรมร่วม กิจกรรมอิสระ หรือการว่างงาน ซ่ึงการบันทึกเวลาน้ีอาจเป็นเวลาเฉล่ียซ่ึงยงั 
ไม่ตอ้งละเอียดมากนกั 
 2) ท าการบันทึกเวลาของกิจกรรมเหล่านั้นบนแผนภูมิกิจกรรมร่วม โดยแยกบนัทึก
ของแต่ละคนหรือแต่ละเคร่ืองจกัร กิจกรรมท่ีบนัทึกควรใหค้รบ วฏัจกัรของการท างานหน่ึงๆ 
 3) วิเคราะห์กิจกรรมการท างานต่างๆ อยา่งละเอียด เพื่อศึกษาว่ากิจกรรมอิสระใดบา้ง 
ท่ีสามารถสลบัเปล่ียนเพ่ือใหล้ดการคอยงานลง หรือลดขั้นตอนการท างานบางอย่างลงเพ่ือให้เวลา
การท างานเร็วข้ึน 
 4) พฒันาวิธีการท างานใหม่ และบนัทึกกิจกรรมต่างๆ ลงบนแผนภูมิกิจกรรมร่วม เพื่อ
เก็บไวเ้ป็นมาตรฐานของการปฏิบติังานต่อไป 
 5) ค านวณหา % การท างานของพนกังานและเคร่ืองจกัร 
 

เวลาท่ีมีการท างาน 

รอบเวลารอบในการท างาน 
 

%  การท างาน  =    100  
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 ประโยชน์ใชง้านของแผนภูมิคนกบัเคร่ือง 
 ประโยชน์ของการใช้แผนภูมิน้ี เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการท างานร่วมกัน
ระหว่างพนกังานหลายคน หรือการท างานของพนกังานร่วมกบัเคร่ืองจกัร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

 ลดรอบเวลาของการท างานลง 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

 ลดการเสียเวลารอคอย 

 

 
 

ภาพที่ 2.14 แผนภูมิกิจกรรมแผนภูมกิิจกรรมพหุคณู 
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2.6 แผนภูมขิบวนการผลติแบบต่อเนือ่ง (Flow Process Chart) (วนัชยั ริจิรวนิช, 2551) 
 แผนภูมิขบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง คือแผนภูมิขบวนการผลิตท่ีก  าหนดการเคล่ือนยา้ย
ตามล าดบัก่อนหลงัของผลิตภณัฑห์รือแนวของการท างานโดยการบนัทึกเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน
ดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์ท่ีเหมาะสม 
 การจดัท าแผนภูมิขบวนการผลิตต่อเน่ือง ก็กระท าเช่นเดียวกบัแผนภูมิขบวนการผลิต
อยา่งสงัเขปทุกประการ ยกเวน้แต่ว่านอกจากสญัลกัษณ์แสดงการปฏิบติังาน และตรวจสอบแล้วได้
เพ่ิมสัญลกัษณ์แสดงการขนถ่าย การรอและท่ีเก็บเพ่ิมข้ึนเท่านั้น แมว้่าแผนภูมิขบวนการผลิต
ต่อเน่ืองจะมีอยู่หลายประเภท แต่สัญลกัษณ์ท่ีใช้จะเหมือนกันทุกอย่าง และแนวทางการสร้ าง
แผนภูมิประเภทต่างๆ ก็คลา้ยคลึงกนัมาก โดยท่ีนิยมปฏิบติักนัมา แผนภูมิขบวนการผลิตต่อเน่ือง
ประเภทนั้นค ากิริยาท่ีใชจ้ะเป็น “การกระท า” ของผูป้ฏิบติังานต่อวสัดุหรือเคร่ืองจกัร 
 ส่วนแผนภูมิขบวนการผลิตต่อเน่ืองประเภทวสัดุและเคร่ืองจกัรนั้น ค  ากิริยาท่ีใชเ้ป็น 
“การถกูกระท า” ของวสัดุหรือเคร่ืองจกัรโดยตรงโดยทัว่ไปแผนภูมิขบวนการผลิตทั้งสามประเภท 
มกัจะใชแ้บบฟอร์มเดียวกนัพิมพอ์ยูใ่นรูปของแผนภูมิ ตวัพาดหัวรวมกนัทั้งสามประเภท คือเขียน
ว่า “แผนภูมิขบวนการผลิตต่อเน่ืองประเภทคน/วสัดุ/เคร่ืองจกัร” เวลาใชก้บัประเภทใดประเภท
หน่ึงก็ขีดฆ่าช่ืออีก 2 ประเภท ออกไปเน่ืองจากมีรายละเอียดมากกว่า จึงท าให้แผนภูมิขบวนการ  
ผลิตต่อเน่ืองไม่สามารถแสดงการปฏิบติังานต่อแผ่นของแผนภูมิไดม้ากเหมือนแผนภูมิขบวนการ 
ผลิตอย่างสังเขป แผนภูมิขบวนการการผลิตต่อเน่ือง จะแยกการกระท างานบนสายงานของผลิต
ออกเป็นส่วนท่ีส าคญัๆ หลายส่วนแต่ละส่วนจะแสดงการท างานนั้นๆ บนแผนภูมิคนละแผ่นแยก
จากกนั สญัลกัษณ์ของแผนภูมิขบวนการผลิตการบนัทึกขอ้เท็จจริงเก่ียวกบังาน หรือการปฏิบติังาน
ในแผนภูมิการผลิตสามารถท าไดง่้ายกว่าการบนัทึกขอ้ความทัว่ไปมาก การบนัทึกในแผนภูมิจะใช้
สญัลกัษณ์มาตรฐานเพียง 1 ชุด ซ่ึงจะมีอยู ่5 สญัลกัษณ์ สามารถคลุมไปถึงการกระท าหรือเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีปรากฏโดยทัว่ไปขณะปฏิบติังานในโรงงานหรือส านกังานไดห้มด สญัลกัษณ์ท่ีใชบ้นัทึกน้ี
จะยงัผลใหเ้กิดความสะดวกเป็นแบบของตวัเลขท่ีสามารถเขา้ใจไดแ้จ่มแจง้ประหยดัเวลาอย่างมาก 
ในการบ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามล าดับในการปฏิบัติงานการท างานท่ีเด่นใน
ขบวนการผลิตมีอยู่ 2 ชนิด การปฏิบติังานและการตรวจสอบงานสามารถแสดงได้ดงัสัญลกัษณ์
ดงัต่อไปน้ี 

         คือ สัญลกัษณ์แทนการปฏิบัติงานสัญลกัษณ์น้ีบ่งบอกถึงขั้นตอนท่ีส าคญัใน
ขบวนการผลิต ในวิธีการหรือในแนวทางการปฏิบติังานโดยทัว่ไปแลว้จะตอ้งบอกถึงการปรับปรุง
แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงรูปของช้ินส่วน วสัดุหรือผลิตภณัฑ์ในขณะท าการปฏิบติังานสัญลกัษณ์ 
ของการปฏิบัติงานใช้ได้ทั้ งงานในโรงงานและงานในห้องท างาน เช่น การท างานของเสมียน  
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การปฏิบัติงานจะเร่ิมข้ึนเม่ือได้รับหรือส่งข่าวสารหรือข้อมูลแลว้ หรือในขณะท่ีก  าลงัท าการ
วางแผนงานหรือก าลงัค านวณอยู ่

    คือ สัญลกัษณ์แทนการตรวจสอบงานสัญลกัษณ์น้ีบ่งบอกถึงการตรวจสอบ
คุณภาพของงาน หรือตรวจสอบปริมาณของงานความแตกต่างระหว่างงานทั้งสองน้ีเห็นไดช้ดัดงัน้ี 
การปฏิบัติงานเป็นการกระท าต่อวัสดุ ช้ินส่วนหรืองานบริหารในขั้นตอนต่างๆ ก่อนจะเป็น
ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป การกระท าน้ีอาจเป็นการแปลงรูปร่างลกัษณะ (เช่น ในกรณีการกลึงหรือกดัผิว
โลหะของช้ินส่วน) หรืออาจเป็นการเปล่ียนส่วนผสมทางเคมี (เช่น ในกรณีของการปฏิบติังานใน
สายงานการผลิตแบบต่อเน่ือง) เป็นตน้ การปฏิบติังานอาจกล่าวไดว้่า คือการตระเตรียมการท างาน
ในขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปในเวลาอนัใกลก้ารตรวจสอบงาน ไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการกระท าใดๆต่อวสัดุในขั้นตอนต่างๆ ก่อนจะไดผ้ลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป การตรวจสอบเป็นเพียง
การพิสูจน์ว่าการปฏิบติังานต่างๆ ท่ีผ่านมาทั้งหมดน้ีถูกต้องตรงกบัคุณภาพและปริมาณของงาน 
ท่ีก  าหนดเอาไวโ้ดยทั่วไปแลว้เราต้องการมองให้เป็นเคา้โครงร่างของการปฏิบติังานให้ละเอียด 
ชัดกว่าการใช้สัญลักษณ์เพียง 2 อัน ดังกล่าวมาน้ี  ด้วยเหตุน้ี  จึงต้องใช้สัญลักษณ์ใหม่อีก 
3 สญัลกัษณ์ ดงัขา้งล่างน้ี 

                   คือ สัญลกัษณ์แทนการขนถ่าย สัญลกัษณ์น้ีจะบ่งบอกการเคล่ือนไหวของ
คนงาน วสัดุ หรือเคร่ืองจกัรจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง การขนถ่ายจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเคล่ือนยา้ย
ส่ิงของ หรือคนจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงน้ียกเวน้การเคล่ือนไหวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบติังาน หรือเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบติังาน ณ หน่วยปฏิบติังานหรือการปฏิบติังานขณะท าการ
ตรวจสอบงาน สญัลกัษณ์น้ีจะใชต่้อเม่ือมีการขนถ่ายวสัดุท่ีเกิดข้ึนตวัอยา่งเช่น ขนถ่ายวสัดุข้ึนรถขน
ถ่ายวสัดุลงจากรถ ขนถ่ายวสัดุเขา้ท่ีเก็บ 

                    คือ สัญลกัษณ์แทนท่ีเก็บพกัชัว่คราวหรือการรอสัญลกัษณ์บ่งบอกถึงการรอ 
ท่ีเกิดข้ึนในล าดบัขั้นตอนของเหตุการณ์ ตวัอย่างเช่น งานท่ีรอคอยอยู่ระหว่างการปฏิบติังานของ
หน่วยท่ีต่อเน่ืองกนั หรือส่ิงต่างๆ ท่ีท้ิงไวข้า้งๆ ชัว่คราวโดยไม่มีการลงบนัทึกจนกว่าตอ้งการให ้
เป็นตน้ ตวัอยา่งของงานท่ีใชส้ญัลกัษณ์น้ีไดแ้ก่ งานท่ีกองไวบ้นพ้ืนของโรงงานระหว่างหน่วยงาน
ปฏิบติังานหน่ึงกบัหน่วยงานปฏิบติังานต่อไป กล่องท่ีรอคอยการบรรจุ ช้ินส่วนท่ีรอเพ่ือท่ีจะน าไป
เก็บในกล่อง หรือจดหมายท่ีรอคอยการลงช่ือ เป็นตน้ 

   คือ สญัลกัษณ์แทนท่ีเก็บพกัถาวรสญัลกัษณ์น้ีบ่งบอกถึงท่ีเก็บพกัท่ีควบคุมได ้
วสัดุจะถกูส่งเขา้มาเก็บไวห้รือถูกจ่ายออกไปโดยมีแบบการควบคุมอย่างเป็นทางการ หรืออีกนัย
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หน่ึงก็คือท่ีเก็บพกัส่ิงของส าหรับเป็นท่ีอา้งอิงเท่านั้นสัญลกัษณ์น้ีจะปรากฏข้ึนเมื่อมีการน าเอา
ส่ิงของมาเก็บไว ้เพ่ือป้องกนัการถกูขนยา้ยออกไปโดยไม่เป็นทางการ ความแตกต่างระหว่างท่ีเก็บ
พกัถาวรกบัท่ีเก็บพกัชัว่คราว หรือการรอก็มีเพียงว่าแบบฟอร์มของใบรับส่งของอย่างเป็นทางการ
จะตอ้งใชเ้มื่อมีการน าวสัดุเขา้ หรือออกจากท่ีเก็บพกัถาวรแต่ไม่จ  าเป็นตอ้งน ามาใชใ้นการน าวสัดุ
เขา้หรือออกจากท่ีเก็บพกัชัว่คราว 
  
2.7 การเพิม่ผลติภาพ (Productivity) (วนัชยั ริจิรวนิช, 2551, น.21) 
 นิยามท่ีเป็นท่ียอมรับกันของค าว่า productivity หรือผลิตภาพ คือ อตัราส่วนของ
ปริมาณผลิตผลท่ีได ้(output) ต่อปริมาณส่ิงท่ีใส่เขา้ไป (Input) ในการด าเนินการผลิตนั้นๆ เช่น 
วตัถุดิบ, แรงงาน, เคร่ืองจกัร  เป็นตน้ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือขีดความสามารถในการผลิตของปัจจยั
การผลิตหน่วยหน่ึงว่าจะก่อใหเ้กิดผลผลิตไดเ้ท่าใด หรือเขียนเป็นสมการเชิงนิยามไดด้งัน้ี  

 
ผลิตภาพ (Productivity)   =   output / input 

 
2.8 การประเมนิผลประสิทธิภาพการผลติ (วนัชยั ริจิรวนิช, 2551) 
 ประสิทธิภาพทางวิศวกรรม หมายถึง ค่าอตัราส่วนของผลงานท่ีไดต่้อหน่วยหรือของ
งานท่ีใชไ้ป ความส าเร็จในงานวิศวกรรมสามารถวดัประสิทธิภาพไดจ้ากผลงานการออกแบบทาง
วิศวกรรม เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต หรือโครงงานวิศวกรรมนั้น ท่ีมีอยู่
เดิมหรือว่าจะเป็นผลงานดา้นวิศวกรรม เราสามารถวิเคราะห์โครงงานดา้นวิศวกรรมเพื่อก  าหนด
คุณค่าหรือผลไดร้วมถึงการตดัสินใจในลกัษณะต่างๆ ท่ีเพื่อเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งลงทุน
ไปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลลพัธน์ั้นๆ  

 ในท่ีน้ีกล่าวถึงเฉพาะการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบอตัราส่วนของ
ชนิดกิจกรรมหรือส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนหลงัการปรับปรุง สามารถทราบประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงไดจ้ากการค านวณดงัสมการ  
 

(การปรับปรุง – ก่อนการปรับปรุง) 

ก่อนการปรับปรุง 
 

 
 

ประสิทธิภาพ    =    100  
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2.9 การแจกแจงแบบปกต ิ(Normal distribution) (ธิดาเดียว มยรีุสวรรค,์ 2553) 
 การแจกแจงแบบปกติ หรือการแจกแจงแบบเกาส์ (Normal or Gaussiandistribution) 
สามารถใชไ้ดก้บัขอ้มลู สถานการณ์ และปรากฏการณ์ต่างๆ ไดห้ลากหลาย เช่น น ้ าหนัก ส่วนสูง 
อายกุารใชง้าน ค่าใชจ่้าย ความเร็ว คะแนนสอบ และปริมาณผลผลิตการเกษตร เป็นตน้  
 รูปแบบการแจกแจงแบบปกติ แสดงดว้ย เส้นโคง้ความน่าจะเป็น ท่ีมีพ้ืนท่ีใตเ้ส้นโคง้
ทั้งหมดเป็น 1 ลกัษณะของเส้นโคง้ปกติเป็นรูประฆงัคว  ่า มีจุดศูนยก์ลางท่ีค่าเฉล่ีย และสมมาตร
รอบค่าเฉล่ีย ซ่ึงท าให ้ค่าเฉล่ีย มธัยฐานและฐานนิยม อยูท่ี่จุดเดียวกนั ดงัภาพท่ี 2.15 

  

 
 

ภาพที่ 2.15  การแจกแจงแบบปกติ 
 

 วิธีการทดสอบ Normality สามารถช่วยใหเ้ราตดัสินใจไดว้่า Data ท่ีเก็บตวัอยา่งมา จะมี
การกระจายแบบปกติหรือไม่  เรียกกราฟแบบน้ีว่า เชิงคุณภาพ (Qualitative) ซ่ึงก็ใหผ้ลท่ีถูกตอ้งได้
เช่นกนั แต่บางคร้ังการตดัสินใจตอ้งการความแม่นย  า จึงจ  าเป็นตอ้งเห็นขอ้มลูเชิงปริมาณมาช่วยใน
การตดัสินใจ เราจ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรม Minitab ท่ีออกแบบมาใชส้ าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยตรง โปรแกรม Minitab จะใหค่้า P-Value ซ่ึงเป็นการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ีว่า 
                        :  ขอ้มลูมาจากการจบัเวลามีการกระจายแบบปกติ. 
                        :  ขอ้มลูไม่ไดม้าจากการจบัเวลามีการกระจาย แบบปกติ 
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 และ 

     :                  

                      :   มีอยา่งนอ้ยท่ี 1     ท่ีแตกต่างจากค่าอ่ืน 

 ถา้เรายอมรับความผิดพลาดท่ี 5%  (สมมติฐาน = 0.05) เมื่อค่า P-Value > สมมติฐาน  
เราจึงยอมรับสมมติฐาน    : Data is normal distributed ตวัอย่างกราฟขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Minitab ดงัภาพท่ี 2.16 
 

 
 
ภาพที่ 2.16 ตวัอยา่งกราฟกราฟขอ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ Minitab 
 
 ถา้เรายอมรับความผดิพลาดท่ี 5% (สมมติฐาน = 0.05) เมื่อ  P-Value > สมมติฐาน เราจึง
ยอมรับสมมติฐาน    : Data is normal distributed จะเห็นว่าโปรแกรม Minitab จะเพ่ิมส่วนท่ีเป็น
การวิเคราะห์หรือพิสูจน์ในเชิงปริมาณหรือตวัเลข เพ่ิมข้ึนมา เพ่ือใหง่้ายในการตดัสินใจ  
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2.10 การวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) 
 ก าร วิ เ ค ร า ะ ห์ข้อมู ล โด ย ใช้  ANOVA One-way Test (https://sites.google.com)  
ผูว้ิ เคราะห์จ าเป็นต้องท าการทดสอบข้อมูลการกระจายแบบปกติ (Normality test) ว่าข้อมูล 
ทุกข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ และทดสอบความความแตกต่างของค่าความผันแปร 
(Homogeneities of Variance Test) เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีความแตกต่างกนั โดยมีขอ้ก  าหนดของ 
ANOVA ดงัน้ี  (https://sites.google.com) 
 1) ข้อมูลของทุกๆ ประชากร จะต้องมีการกระจายของข้อมูลแบบปกติ (Normal 
distribution) เท่านั้น 
 2) ค่าความผนัแปร (Variation) ของขอ้มลู แต่ละประชากรจะตอ้งไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญั เท่านั้น 
 การตั้งสมมติฐาน ของ  ANOVA One-way Test จะเป็นดงัน้ี 
                       :  ค่ากลางของประชากร (กระบวนการ) ไม่แตกต่างกนั 
                     :  อยา่งนอ้ยเพียง 2 ประชากรมคีวามแตกต่างกนั 
หรือสามารถเขียนสมมติฐาน ไดด้งัน้ี 

                    :  µ1=µ2= µ3=…= µk 

                     :  At least 2 of µi‘s are different. 
 

 ระดบันยัส าคญัทางสถิติ   05.0  

การหาค่า Grand average คือการใหค่้าน ้ าหนกัหรืออตัราส่วนของ Sample size เทียบกบั Total 
sample size และค่าเฉล่ียแต่ละค่า ตามสมการน้ี 
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เราสามารถหาค่า Between-samples variation จากสมการ  
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เราสามารถหาค่า Within-samples variation จากสมการ 

    (       )  
 
 (       )  

 
    (       )  

  

และเมื่อน า SSTr มารวมกนักบั SSE เรียกว่า Sum square total  ดงัสมการ 

              

เมื่อ SST คือ ผลรวมทั้งหมด ดงันั้น  df  = n-1  โดยท่ี n คือผลรวม ของจ านวนตวัอย่าง(ขอ้มูล) 
ทั้งหมดจาก ทุกๆ Level และ SSTr คือผลรวม ระหว่าง Level ดงันั้น df = k-1 โดยท่ี  k คือจ านวน 
Level และ SSE คือผลรวมท่ีเกิดจาก ทุกๆข้อมูลของทุก Level ดงันั้น df = n-k     เราตอ้งหา
ค่า  Degree of freedom เพราะเราตอ้งการหาค่า เฉล่ียของแต่ละพจน์ในสมการ  ดงัสมการ 

   

     
    

   
 

 

     
   

   
 

 

MSTr : Mean square for treatments (Between-sample) 
MSE :  Mean square error (Within-sample) 
 อตัราส่วนระหว่าง MSTr กับ MSE คือค่า สถิติท่ีใชท้ดสอบ ANOVA (Test statistic) 

ซ่ึงเราเรียกว่า F 

    
    

   
 

สรุปตาราง ANOVA Table ดงัน้ี 

Source of Variation df SS MS F 

Between samples (Treatments) k-1 SSTr MSTr MSTr/MSE 

Within samples (Error) n-k SSE MSE  

Total variation n-1 SST 
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2.11 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 ธีรพล ตนัสจัจา (2544 : บทคดัย่อ) งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารอาคาร 
ในส่วนของงานระบบในอาคาร โดยจะมุ่งเน้นท าการศึกษาในส่วนของการจัดการบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศแบบ Package Water Cooled (Package Water Cooled Air Conditioning System) 
เน่ืองจากในอาคารสูง โดยทัว่ไปท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศแบบ Package Water Cooled จะมีเคร่ือง 
ปรับอากาศเป็นจ านวนมาก และมกัจะประสบปัญหาในการบ ารุงรักษามากท่ีสุด ซ่ึงถา้ไม่มีการ
จดัการ และการ วางตารางเวลาในการท าการบ ารุงรักษาท่ีดีแลว้ จะท าให้เกิดปัญหาตามมา และ  
จะเกิดผลกระทบต่อผูใ้ชง้านโดยตรงทนัที ในการจดัการบ ารุงรักษาดงักล่าว ถา้ไม่มีการจดัการท่ีดี 
จะท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายในการ ปฏิบติัการ และการบ ารุงรักษาสูง ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงท าการศึกษาถึง
ระบบการจดัการ และ บริหารการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศในอาคารสูงของกรุงเทพมหานคร 
โดยท าการส ารวจ และศึกษาข้อมูลของอาคาร จ  านวน 11 อาคาร ท่ีใช้เคร่ืองปรับอากาศแบบ 
Package Water Cooled ซ่ึงไดแ้บ่งส่วนของงานวิจยัออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 จะเป็นการศึกษา
การจดัการ การบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศของอาคารท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั และส่วนท่ี 2 จะเป็น
การ ส ารวจเพื่อใหท้ราบถึง การใหล้  าดบัความส าคญัในการท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ โดย
มีปัจจัยท่ีเป็นตวับ่งช้ี เพ่ือใช้ในการเลือกล าดับความส าคญัท่ีจะท าการบ ารุงรักษาก่อน หรือหลงั 
ซ่ึงจะมีปัจจยัท่ีท าการส ารวจ 4 ปัจจยั คือ 1. ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศ 2. ค่าใชจ่้ายในการ
บ ารุงรักษา 3. ผลกระทบต่อผูใ้ชง้าน 4. ความยากง่ายในการบ ารุงรักษา โดยสามารถน าผลการวิจยัน้ี
ใชป้ระกอบการพิจารณาในการจดัล  าดบัของงาน ในการท าการ บ ารุงรักษาของเคร่ืองปรับอากาศ  
แต่ละเคร่ืองได ้
 สมจินต์ พ่วงเจริญชยั (2550) ปัจจุบนัเคร่ืองปรับอากาศส่วนใหญ่จะใชร้ะบบระบาย
ความร้อนดว้ยอากาศ โดยใชแ้ผงคอนเดนเซอร์ในการระบายความร้อน จากการศึกษาพบว่าเมื่อเวลา
ผ่านไปส่ิงสกปรกหรือฝุ่ นละอองดังกล่าวจะเกาะแน่นบริเวณครีบระบายความร้อน ท าให้
ความสามารถในการระบายความร้อนของแผงคอนเดนเซอร์ลดน้อยลง ท าให้ส้ินเปลืองการใช้
พลงังานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน จึงไดอ้อกแบบเคร่ืองท าความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์ โดยใชม้อเตอร์
แบบปรับความเร็วรอบไดติ้ดตั้งเขา้กบัตวัชุดเกลียวหมุนเพ่ือควบคุมการเคล่ือนท่ีข้ึนลงของชุดแผง
หวัฉีดและใชโ้ซลินอยดว์าลว์มาเป็นตวัควบคุมการจ่ายน ้ าในการท าความสะอาด เพ่ือใชใ้นการลา้ง
ท าความแผงคอนเดนเซอร์ จากการทดสอบการท างานของเคร่ืองท าความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์
พบว่า เคร่ืองท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ มีความสามารถท างานไดเ้ป็นอย่างดี โดยก่อนการ
ลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ มีความสามารถในการท าความเยน็เฉล่ียเท่ากบั 34,179 Btu/hr 
สมัประสิทธ์ิสมรรถนะเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 2.62 และประสิทธิภาพการใหค้วามเยน็เฉล่ียมีค่าเท่ากบั 8.9 
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Btulhr.Watt และหลงัจากการท าความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์เคร่ืองปรับอากาศมีความสามารถใน
การท าความเยน็เฉล่ียมีค่าเท่ากบั 39ม766 Btu/hr สมัประสิทธ์ิสมรรถนะเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 3.12 และ
ประสิทธิภาพการให้ความเยน็เฉล่ียมีค่าเท่ากับ 10.7 Btulhr.Watt และเมื่อเปรียบเทียบการท างาน
ของเคร่ืองปรับอากาศ ก่อนการลา้งและหลงัการลา้งท าความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์นั้น จะท าให้
เคร่ืองปรับอากาศสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยยืดอายุการใช้งานของ
เคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงความสามารถในการระบายความร้อนของแผงคอนเดนเซอร์ นั้นข้ึนอยู่ก ับ
ความสะอาดของแผงคอนเดนเซอร์นัน่เอง 
 จิราพิสิฐ ไชยอารีกุล (2553)โครงงานวิจยัอุตสาหกรรมน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดเวลา 
สูญเปล่าจากการเปล่ียนผลิตภณัฑข์องเคร่ือง บรรจุหลอดอตัโนมติั IWKA รุ่น TFS 10 และมุ่งเน้น
เพื่อลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปรับตั้งเคร่ืองจกัร และการปรับแต่งเคร่ืองจักร ทั้งน้ี
แนวทางในการลดความสูญเสียเน่ืองจากการปรับตั้ง เคร่ืองซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กิจกรรมการลา้ง
และฆ่าเช้ืออุปกรณ์ และกิจกรรมการตั้งเคร่ือง โดยท าการวิเคราะห์ดว้ยหลกัการ 5W 1H เพื่อให้
เขา้ถึงปัญหาและมองเห็นแนวทางการแกปั้ญหา และน าหลกัการ Single Minute Exchange of din 
(SMED) ซ่ึงเป็นหลกัการในการลดเวลาสูญเสียของการ ปรับตั้งช้ินงานมาประยุกต์ใชป้รับปรุงการ
ท างาน ส่วนแนวทางในการลดความสูญเสียในการปรับ แต่งเคร่ืองจกัร จากการศึกษาพบว่า การ
ปรับแต่งเกิดจากปัญหาหลอดแตกอา้ จึงไดด้  าเนินการศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดย
วิเคราะห์ท าไม-ท าไม พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัปัญหา หลอดแตกอา้ คือ ความสูงของ Hot Air 
ของขนาด Seal Ring HotAir และ Clamp ลอ็คหัว Hot Air ไม่แน่น โดยผูว้ิจยัไดท้ าการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึน ผลจากการท าโครงงานวิจยัอุตสาหกรรมในคร้ังน้ี คือภาย หลงัการปรับปรุงสามารถลดเวลา
การปรับตั้งเคร่ืองจกัรลงร้อยละ 63.05 ของเวลาก่อนปรับปรุง และลดเวลาการปรับแต่งเคร่ืองจกัร
เพื่อแกไ้ขปัญหาหลอดแกว้แตกอา้จากร้อยละ 20.49 เหลือร้อยละ 5.01 ของปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 
 



บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 จากทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีกล่าวมาในบทท่ี 2 สามารถนามาประยกุตใ์ชเ้พื่อให้
สอดคลอ้ง และเหมาะสมกับวตัถุประสงค์ของงานวิจัย ในบทน้ีจะกล่าวถึงขอ้มูลเบ้ืองต้นของ
กระบวนการลา้งเคร่ืองปรับอากาศและปัญหา 
 
3.1 ประวตัคิวามเป็นมาของบริษัท 
 บริษทั ซีพีรีเทลลิงค ์จ  ากดั เร่ิมก่อตัง่ข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2535 โดย
เป็นบริษทัลกูของบริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) บริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ์ โดยประกอบ 
ธุรกิจจ าหน่ายและใหบ้ริการ อุปกรณ์คา้ปลีกร้านสะดวกซ้ือมินิมารท์ International Fast Food and 
Beverage Chain Store โรงแรม ร้านอาหาร ธนาคาร มหาวิทยาลยั ร้านกาแฟ เป็นตน้ เป็นผูน้  าใน
ดา้นธุรกิจดว้ยการมุ่งเนน้ลกูคา้และตลาดเป็นส าคญั รวมทั้งใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้และพฒันา
พนักงาน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 
9000:2001 และ มอก. 14001 เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้และอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ครอบคลุมครบ
ครันส าหรับธุรกิจคา้ปลีกร้านสะดวกซ้ือ เต็มเป่ียมดว้ยศกัยภาพสูงสุดในทุกๆ ดา้นท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไม่ว่าจะในดา้นความพร้อมของสินคา้ท่ีสามารถส่งต่อถึงลูกคา้ไดท้นัทีหรือ
ในด้านบริการหลงัการขาย ท่ีให้บริการ ตลอด 7 วนั 24 ชั่วโมง จึงถือได้ว่าบริษทั ซีพีรีเทลลิงค ์  
จ  ากดั เป็นผูน้  าในการจดัจ  าหน่ายสินคา้และใหบ้ริการอุปกรณ์คา้ปลีกแบบครบวงจร 
 งานบริการหลงัการขายของบริษทั ซีพีรีเทลลิงค์ จ  ากดั ยงัเป็นอีกบริษทัหน่ึงท่ีมีความ
พร้อมปฏิบติังานดา้นงานบ ารุงรักษามีทีมงานท่ีมีคุณภาพและมีความพร้อม เช่น งานบ ารุงระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท ากาแฟ อุปกรณ์ท าความเย็นต่างๆ เป็นต้น การดูแลรักษาระบบ 
ปรับอากาศเป็นงานด้านหน่ึงท่ีบริษทัให้ความส าคญัเป็นอย่างมากกบัการบ ารุงรักษาระบบปรับ
อากาศของร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven ซ่ึงมี 8000 สาขาทัว่ประเทศ  
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ท่ีตั้งโรงงาน       ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 159/30 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  

เขตหลกัสี กรุงเทพฯ 10210 

ช่ือบริษทัฯ         บริษทั ซีพีรีเทลลิงค ์ จ  ากดั                 
ประเภทกิจการ   ธุรกิจการตลาดและจดัจ  าหน่าย 
ปีก่อตั้งบริษทัฯ  พ.ศ. 2535 
ไดรั้บการรับรอง  มาตรฐาน ISO 9000:2001  
                         มอก . 14001 

 
3.2  สภาพปัญหาที่พบ 
 ธุรกิจบริการท่ีตอ้งเปิดกิจการตลอด 24 ชัว่โมงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง มีระบบการซ่อมบ ารุง 
ท่ีมีมาตรฐานและสม ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประเภทร้านคา้สะดวกซ้ือ ท่ีจะมีลูกคา้มาใช้
บริการอยูเ่สมอตลอดทั้งวนั ระบบปรับอากาศเป็นอีกระบบหน่ึงท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี 
 ซ่ึงการดูแลรักษาระบบปรับอากาศ บริษทั ซีพีรีเทลลิงค์ จ  ากดั เป็นอีกบริษทัท่ีมีความ
พร้อมและรับงานบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศของร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven การเขา้ PM ทุกอุปกรณ์
รวมการลา้งเคร่ืองปรับอากาศในกระบวนการเฉล่ีย 3 สาขา/วนั มี 4 เคร่ือง/สาขา โดยมีร้านสะดวก
ช้ือทัว่ประเทศเฉล่ีย 8,000 สาขา โดยการลา้งใหญ่ก าหนดลา้ง 1 คร้ัง/สาขา/ปี ภายใน 1 ปี ทางบริษทั
มีแผนเขา้ท าความสะอาดทั้งหมด 32,000 เคร่ือง  ดงัภาพท่ี 3.1 
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ภาพที่ 3.1  สาขาท่ีเขา้ท าการบ ารุงรักษาในหน่ึงวนั 

 
 ดงันั้นเพ่ือใหก้ารบริการเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมและมีมาตรฐานท่ีสูง จึงท าให้มี
พนกังานท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศจ านวนมาก การลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแต่
ละเคร่ืองใชเ้วลานานเพราะมีหลายขั้นตอน ทั้งการถอด-ประกอบเคร่ือง ลา้งอดัฉีดท าความสะอาด 
เป่าเคร่ืองให้แห้ง โดยแต่ละขั้นตอนใช้เวลามาก และต้องอาศยัความช านาญของพนักงาน โดย
บ่อยคร้ังพนักงานท่ีมีความช านาญได้ลาออกไป ท าให้ต้องอบรมพนักงานใหม่ และเกิดความ 
ไม่ต่อเน่ืองของงาน อีกทั้งคุณภาพของการลา้งจะข้ึนอยู่กบัการเอาใจใส่ของพนักงานเป็นส าคัญ 
ดงัภาพท่ี 3.2 และภาพท่ี 3.3 ตามล าดบั 

 

 
 
 

ภาพที่ 3.2   ลกัษณะเคร่ืองปรับอากาศท่ีติดตั้งในร้านสะดวกซ้ือ 
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ภาพที่ 3.3 การลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศในร้านสะดวกซ้ือ 
 
ตารางที่ 3.1  แผนภูมิการปฏิบติังานทวีคูณขั้นตอนการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบ
 แยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ก่อนปรับปรุง 

 

แผนภูมิกิจกรรม 

กระบวนการท างาน เวลา (นาที) 
พนักงาน 

1 
พนักงาน 

2 
พนักงาน 

3 

ถอดช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 15.13       

น าผา้ใบคลุมเคร่ืองปรับอากาศ   3.15 
 

    

ต่อระบบน ้าฉีด   2.14   
 

  

ลา้งท าความสะอาดส่วนคอยลเ์ยน็ 20.23       

เป่าแหง้คอยลเ์ยน็   3.25       

น าผา้ใบคลุมเคร่ืองปรับอากาศออก   2.35       

ประกอบช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 15.25       

ตรวจสอบการท างานเคร่ืองปรับอากาศ   1.55    

 

% เวลาการท างาน 54.04% 94.15% 53.18% 
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 จากตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ในการลา้ง
เคร่ืองปรับอากาศหน่ึงเคร่ืองจะใชพ้นักงานทั้งหมด 3 คน/เคร่ือง ซ่ึงจะใชเ้วลาการลา้งทั้งหมด  
63.05 นาที/เคร่ือง ถอดประกอบ 15.13 นาที/เคร่ือง ท าการลา้งส่วนคอยลเ์ยน็ 20.23 นาที/เคร่ืองและ
การประกอบเคร่ืองปรับอากาศ 15.25 นาที/เคร่ือง เปอร์เซ็นต์การท างานพนักงานคนท่ี 1 เท่ากับ 
54.04% พนกังานคนท่ี 2 เท่ากบั 94.15% และพนกังานคนท่ี 3 เท่ากบั 53.18% 
 

                 
 

 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3                ขั้นตอนท่ี 4 
 

 
 

                                               

 ขั้นตอนท่ี 8 ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นตอนท่ี 5 
 

ภาพที่ 3.4  กระบวนการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศร้าน 7-11/เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง  
 

จากภาพท่ี 3.4  แสดงขั้นตอนตอนการทางานดั้งต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 พนกังานคนท่ี 1 พนกังานคนท่ี 2 และพนกังานคนท่ี 3  ถอดช้ินส่วนอะไหล่เคร่ือง 
  ปรับอากาศ 
ขั้นตอนท่ี  2 พนกังานคนท่ี 2  และ 3 น าแผน่ผา้ใบรองรับน ้ าคลุมเคร่ืองปรับอากาศ 
ขั้นตอนท่ี  3   พนกังานคนท่ี 1 ต่อระบบป้ัมน ้ าแรงดนัสูงและติดตั้งหวัฉีดน ้ า 
ขั้นตอนท่ี  4   พนกังานคนท่ี 2 น าหวัฉีดน ้ าแรงดนัสูงลา้งท าความสะอาดส่วนคอยลเ์ยน็ 
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ขั้นตอนท่ี  5   พนกังานคนท่ี 2  น าเคร่ืองเป่าแหง้เป่าไล่น ้ าท่ีตกคา้งในตวัคอยลเ์ยน็ 
ขั้นตอนท่ี  6   พนกังานคนท่ี 2  น าผา้ใบคลุมเคร่ืองปรับอากาศออก 
ขั้นตอนท่ี  7   พนกังานคนท่ี 1 พนกังานคนท่ี 2 และพนกังานคนท่ี 3 ประกอบช้ินส่วนอะไหล่ 

เคร่ืองปรับอากาศโดยจะมีพนกังานหน่ึงคนอยูด่า้นลา้งและสองคนอยูบ่นบนัได 
ขั้นตอนท่ี  8  พนกังานคนท่ี 1 ท าการตรวจสอบการท างานเคร่ืองปรับอากาศ 
 

ตารางที่ 3.2 ใบบนัทึกผลการทดลองการจบัเวลากระบวนการลา้งเคร่ืองปรับอากาศ ก่อนปรับปรุง 
 

ใบบนัทึกการจบัเวลางานทั้งกระบวนการ 

ช่ือผลิตภณัฑ ์: 
เคร่ืองปรับอากาศ 

กระบวนการ : ขั้นตอนการท างาน
หุ่นยนตล์า้งท าความสะอาด

เคร่ืองปรับอากาศ 

ผูบ้นัทึกขอ้มลู 
นายจกัรพงษ ์ เพง็แจ่มแจง้ 

ช่ือผลิตภณัฑ ์: 
เคร่ืองปรับอากาศ หน่วยเป็นนาที 

 คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2  คร้ังท่ี 3  คร้ังท่ี 4  คร้ังท่ี 5 

 63.05  65.25  64.35  63.15  66.08 

 คร้ังท่ี 6  คร้ังท่ี 7  คร้ังท่ี 8  คร้ังท่ี 9  คร้ังท่ี 10 

 63.47  64.56  62.45  64.36  65.25 

 คร้ังท่ี 11  คร้ังท่ี 12  คร้ังท่ี 13  คร้ังท่ี 14  คร้ังท่ี 15 

 63.39  64.55  66.05  66.35  62.55 

 คร้ังท่ี 16  คร้ังท่ี 17  คร้ังท่ี 18  คร้ังท่ี 19  คร้ังท่ี 20 

 63.14  64.28  65.54  63.55  64.35 

 
 จากตารางท่ี 3.2 เป็นการเก็บผลการทดลองทางผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของชุดขอ้มลู ท่ีไดจ้ากการจบัเวลา 

 การก าหนดสมมุติฐาน 
H0 :  µ =  64.28 
H1 :  µ ≠  64.28 
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ตารางที่ 3.3 ผลการทดสอบ Anova One -way Test เวลาการท างานก่อนปรับปรุง 
 

Source DF SS MS F P 

Time 17 488.5 28.7 0.33 0.927 

Error 2 176.5 88.3 - - 

Total 19 665.0 - - - 

 

S = 9.394                                    R-Sg = 73.46%                                 R-Sg (adj) = 0.00% 

 

 จากตารางท่ี 3.3 ค่าความน่าจะเป็น หรือ P-Value ท่ีโปรแกรมค านวณได ้มีค่าเท่ากับ 
0.927 มีค่ามากกว่า ค่าระดบันัยส าคญั α = 0.05 ท่ีก  าหนด แสดงว่าขอ้มูลในแต่ละกลุ่มมีความ
แปรปรวน หรือ การกระจายท่ีไม่แตกต่างกนั  ยอมรับสุมมุติฐานหลกั    คือ เวลาท่ีใชใ้นการ 
ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศนั้นไม่แตกต่างกนั 
 
3.3 แนวทางแก้ไขปัญหาแนวคดิการออกแบบเคร่ือง 
 แนวทางการแก้ปัญหาหน่ึงคือการประยุกต์ใช้ระบบก่ึงอตัโนมัติเข้ามาช่วยเสริม  
การท างาน เพ่ือลดเวลาการท าความสะอาด โดยคาดว่าจะสามารถลดเวลาไดก้ว่า 50% ลดความเส่ียง
ของพนักงานท่ีจะต้องปีนบันไดระหว่างการปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ิมมาตรฐานการท าความสะอาดให้
เทียบเคียงกนัทุกคร้ัง โดยไม่ข้ึนกบัสภาพของพนกังาน 
 ในปัจจุบันมีการพฒันาหุ่นยนต์เพ่ือใชใ้นภารกิจต่างๆ ทั้งดา้นการทหาร การส ารวจ
สภาพภูมิประเทศ การแพทย ์หรือแมก้ระทัง่การเพ่ิมความสะดวกสบายในการใชชี้วิตประจ าวนั 
หุ่นยนต์ท าความสะอาดนับเป็นหุ่นยนต์ประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บการพฒันามาในหลายๆรูปแบบเช่น 
หุ่นยนต์ท าความสะอาดพ้ืนบ้านของบริษัท Evolution Robotics หุ่นยนต์ท าความสะอาดกระจก 
Windoro ของนกัวิจยัจากสถาบนั Pohang Institute of Intelligent Robotics (PIRO) หุ่นยนตท์ าความ
สะอาดท่อส่งลมของระบบปรับอากาศจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ดงัแสดงในภาพท่ี 1 (ก) 1(ข) และ 1(ค) ในภาพท่ี 3.5 ตามล าดบั 
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1(ก)  หุ่นยนตท์ าความสะอาด
พ้ืนบา้น Mint Robot Mob 
and Duster 

1(ข)  หุ่นยนตท์ าความสะอาด
กระจก  Windoro  

1(ค)  หุ่นยนตท์ าความสะอาด
ท่อส่งลมในระบบปรับ
อากาศ 

 
ภาพที่ 3.5  หุ่นยนตท์ าความสะอาดรูปแบบต่างๆ 

 
 ส าหรับการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศส่วนคอยล์เย็นในลักษณะของ
โครงงานวิจยัน้ีโดยสรุปตวัเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศเป็นลกัษณะกระบะพบัข้ึน
รูปกวา้ง 35cm. สูง 40 cm. ยาว 150 cm. ท าดว้ยอลูมิเนียมท่ีมีน ้ าหนักเบาติดตั้งชุดรางสไลด์ชุด
หวัฉีดน ้ าแรงสูง และติดตั้งระบบเป่าแหง้ เขา้ไปในตวักระบะ โดยใชก้ารเขียนแบบดว้ยโปรแกรม  
SolidWork  เพื่อเป็นตน้แบบ ดงัภาพท่ี 3.6 

 

 
 

ภาพที่ 3.6  การออกแบบดว้ยโปรแกรม SolidWork 
 



39 

 3.3.1 ลกัษณะของตวัเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
 ลกัษณะของตวัเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศส่วนคอยลเ์ยน็แบ่งออกเป็น  
 1) อุปกรณ์ชุดครอบเคร่ืองปรับอากาศส่วนคอยลเ์ยน็ 
 เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศถูกติดตั้งอยู่ท่ีสูง อุปกรณ์ชุดครอบลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 
ส่วนคอยลเ์ยน็ จะตอ้งออกแบบใหมี้น ้ าหนกัเบาลกัษณะโครงสร้างท่ีใชจึ้งเป็นอลูมิเนียม มีลกัษณะ
เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้และเจาะรูน ้ าท้ิงไวด้้านล่างตัวกระบะเพื่อใช้ต่อกับสายยางระบายน ้ าเสีย 
ขณะลา้งท าความสะอาด รวมทั้งท่ีตัวกระบะจะติดตั้งชุดล็อกไวส้ าหรับยึดติดเข้ากับส่วนของ 
เคร่ืองปรับอากาศ ดงัภาพท่ี 3.7 
 

 
 

ภาพที่ 3.7  อุปกรณ์ชุดครอบลา้งเคร่ืองปรับอากาศส่วนคอยลเ์ยน็ 
 
 1) อุปกรณ์ชุดเล่ือนเคล่ือนท่ี  
 อุปกรณ์ชุดเล่ือนถกูออกแบบไวส้ าหรับใชย้ดึชุดหวัฉีดแรงดนัสูงและชุดเป่าลมแห้งให้
เคล่ือนท่ีไปมาในลกัษณะเป็นแนวเสน้ตรง แสดงดงัภาพท่ี 3.8   
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ภาพที่ 3.8   อุปกรณ์ชุดเล่ือนเคล่ือนท่ี 

 
 1) ชุดหวัฉีดน ้ าและหวัฉีดลม 
 เคร่ืองเป่าลมแรงดนัสูงไวส้ าหรับเป่าแหง้หลงัจากขั้นตอนฉีดลา้งเสร็จเพ่ือเป่าคอยลเ์ยน็
เคร่ืองปรับใหแ้หง้ ดงัภาพท่ี 3.9 

 
 

ภาพที่ 3.9 ชุดหวัฉีดน ้ าและหวัฉีดลม 
 

 3.3.2 ชุดรถเข็นควบคุม 
 ชุดรถเข็นควบคุมออกแบบใหมี้ไวส้ าหรับรองรับอุปกรณ์ อาทิเช่น ป๊ัมฉีดน ้ าแรงดนัสูง
เคร่ืองเป่าลมรวมไปถึงกล่องวงจรควบคุมและสัง่การ โดยจะออกแบบให้มีลกัษณะกระทดัรัด และ
สามารถเข็นในพ้ืนท่ีแคบๆ ไดอ้ยา่งสะดวก ดงัภาพท่ี 3.10 ชุดรถเข็นควบคุมประกอบดว้ย 
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ภาพที่ 3.10 รถเข็นควบคุม 
 

 1) ป๊ัมฉีดน ้ าแรงดันสูง ไวส้ าหรับต่อเขา้กับชุดหัวฉีดน ้ าเพ่ือฉีดลา้งท าความสะอาด 
ในส่วนของคอยเยน็ ดงัภาพท่ี 3.11   
 

 
 

ภาพที่ 3.11 ป๊ัมฉีดน ้ าแรงดนัสูง 
 

 2) ชุดกล่องคอนโทรลไวส้ าหรับสั่งงานชุดระบบเคร่ืองฉีดน ้ าและเคร่ืองเป่าลมและมี
การโดยใชโ้ปรแกรมในการสัง่การท างานและมีสวิตซ์คีบอดร์ไวส้ าหรับสั่งจ  านวนรอบการท างาน
ของแต่ละระบบและจะมีสญัญาณเสียงเตือน เมื่อระบบท างานเสร็จ แสดงดงัภาพท่ี 3.12   
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ภาพที่ 3.12 ชุดกล่องคอนโทรล 

 
3.4 ชุด เคร่ืองล้างท าความสะอาดหลงัการออกแบบ 
 

 
 

ภาพที่ 3.13  แสดงอุปกรณ์ชุดครอบลา้งเคร่ืองปรับอากาศส่วนคอยลเ์ยน็ 
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ภาพที่ 3.14 แสดงชุดสไลดชุ์ดหวัฉีดน ้ าและหวัฉีดลม 

 

 
 

ภาพที่ 3.15 แสดงจุดต่อสายควบคุม 
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ภาพที่ 3.16  แสดงชุดสายไฟควบคุมเคร่ืองลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 

 

 
 

ภาพที่ 3.17 แสดงชุดรถเข็นควบคุมเคร่ืองลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
  เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวขั้นตอนการติดตั้ง วิธีการใช้งานเคร่ืองลา้งท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ การสรุปผลการทดลองจากการศึกษา
วิธีการท างาน การบันทึกเวลางานย่อยเพื่อหาเวลาในการท างานของการลา้งท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ ซ่ึงจะพิจารณาจากจ านวนตวัอยา่งท่ีเกบ็ 
และการวิเคราะห์สมมติฐานเวลาในการท างาน โดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนของชุดขอ้มลู 

 

4.1 การตดิตั้งและวธิกีารใช้งานของเคร่ือง 
 4.1.1 การติดตั้งเคร่ืองเคร่ืองลา้งเคร่ืองปรับอากาศกบัตวัเคร่ืองปรับอากาศ 
 น าเคร่ืองลา้งเคร่ืองปรับอากาศข้ึนยดึกบักบัตวัโครงของเคร่ืองปรับอากาศจะยึดติดโดย
ชุดลอ็คท่ีอยูด่า้นขา้งทั้งสองดา้น ท าการติดตั้งสายคอนโทรควบคุมกบัรถเข็นควบคุม ดงัภาพท่ี 4.1 

 

 
         
ภาพที่ 4.1 การติดตั้งเคร่ืองเคร่ืองลา้งเคร่ืองปรับอากาศกบัตวัเคร่ืองปรับอากาศ 
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 4.1.2 ส่วนของชุดควบคุมประกอบดว้ย 
 

 
 
ภาพที่ 4.2 กระบวนการท างานของเคร่ือง 

 
 4.1.3 วิธีการใชเ้คร่ืองและตั้งค่าโปรแกรมการใชง้าน 

 
ภาพที่ 4.3 กระบวนการท างานของเคร่ืองและตั้งค่าโปรแกรมการใชง้าน 

ขั้นตอน อุปกรณ์ การแสดงผลที่หน้าจอ/หมายเหตุ 

1. ON Breaker  

เคร่ืองพร้อมท างาน 
 - หน้าจอแสดงผล 2 บรรทัด

 

2. กดหมายเลขควบคุม     
การท างาน (ตัวอย่าง) 

    2.1  ลม   =   5 รอบ 
    2.2  น ้า   =   10 รอบ 
    2.3  ลม   =   5 รอบ 

 

- หน้าจอแสดงผล กระพริบ เพื่อให้ก าหนดค่า 
ที่ต้องการ 

 

3. กดปุ่ ม เร่ิม การท างาน 

 

- หน้าจอแสดงผลค่าที่ตั้ง 2 บรรทัด 

 

สายน ้าออก 

สายน ้าเขา้ 

แผงควบคุม 

สายไฟควบคุม 



47 
 

 จากภาพท่ี 4.3 เมื่อโยกสวิตช์ในต าแหน่ง On เคร่ืองจะ Reset ตวัเองให้อยู่ในต าแหน่ง
เร่ิมต้น พร้อมการใช้งาน พนักงานจะเร่ิมตั้งค่ารอบการท างานของหัวฉีดน ้ าและพดัลมเป่าแห้ง 
จากนั้นพนกังานกดสวิตช์ Start เพื่อให้เคร่ืองลา้งท าความสะอาดท างาน โดยเคร่ืองจะท างานตาม
รอบจนครบจ านวนคร้ังท่ีตั้งค่าไว ้ 
 4.1.4 แผงควบคุมระบบการท างานเคร่ืองลา้งเคร่ืองปรับอากาศ ประกอบดว้ย 
 สวิตชเ์ปิด-ปิดเคร่ือง 
 สวิตช ์Start เร่ิมการท างานของเคร่ือง 
 สวิตชฉุ์กเฉิน จะหยดุการท างานของเคร่ืองเมือเกิดปัญหา 
 ล าโพง ไวส้ าหรับส่งเสียงเตือนเม่ือเคร่ืองท างานเสร็จ 
 หนา้จอตวัเลขแสดง จ  านวนคร้ังของน ้าและพดัลมแป้งแหง้ 
 ไฟแสดงผลการท างานสีแดง คือสถานะเคร่ืองหยดุท างาน 
 ไฟแสดงผลการท างานสีแดง คือสถานะเคร่ืองก าลงัท างาน 
 ฟิวส์ตดัการท างานกรณีเกิดลดัวงจรภายในระบบ 

 

 
 

 

ภาพที่ 4.4 หนา้จอการท างานของเคร่ือง 
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4.2  ผลการทดลอง 
 4.2.1  ขั้นตอนการท างานของพนกังาน หลงัปรับปรุง 
 
ตารางที่ 4.1 Flow process chart หลงัจากปรับปรุงกระบวนการลา้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน   
 (Split Type) 
 

FLOW  PROCESS  CHART 

CHART NO.  1  SHEET  NO.  OF SUMMARY 

ACTIVITY :กระบวนการล้างเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (Split Type) ส่วนคอยล์เย็น(ก่อนปรับปรุง 
METHOD : PRESENT / PROPOSES 

ACTIVITY PRESENT PROPOSE SAVING 

OPERATION 7   

TRANSPORT 0   

LOCATION :  
OPERATOR ( s ) 

DELAY 0   

INSPECTION 1   

 CHART BY.                                           DATE :  
APPROVED BY.                                    DATE : 

STORAGE 0   
DISTRANCE ( ม )    
TIME นาที 62   

DESCRIPTION TIME 
นาที 

DIST. 
เมตร 

SYMBOL REM 

     

1. ถอดอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 15.23         
2. น าเคร่ืองท าความสะอาดปรับอากาศติดตั้ง 3.24        
3. ต่อระบบน าฉีด 3.25        

4. ลา้งท าความสะอาดส่วนคอยลเ์ยน็ 3        
5. เป่าแหง้คอยลเ์ยน็ 2        
6. น าเคร่ืองท าความสะอาดปรับอากาศออก 2.04        
7. ประกอบอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 15.34        

8. ตรวจสอบการท างานเคร่ืองปรับอากาศ 1.45        
รวม 45.55  7 0 0 1 0  

 

 

 จากตารางท่ี 4.1 แสดงถึงขั้นตอนในการลา้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split 
Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ทั้งหมด 8 ขั้นตอนเวลารวม 45.55 นาที ดงัต่อไปน้ี 
 1.      ขั้นตอนการปฏิบติังาน 7 ขั้นตอน ใชเ้วลา 44.10 นาที 
 2.         ขั้นตอนการตรวจสอบ 1 ขั้นตอน ใชเ้วลา 1.45 นาที 
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 4.2.2 ลกัษณะกระบวนการเคร่ืองลา้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ส่วน 
คอยลเ์ยน็ 

 

                        
 

 ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นตอนท่ี 2                               ขั้นตอนท่ี 3 
 
 

                                    

 ขั้นตอนท่ี 6                              ขั้นตอนท่ี 5                           ขั้นตอนท่ี 4 
 

ภาพที่ 4.5  ลกัษณะกระบวนการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศร้าน 7-11 / เคร่ืองปรับอากาศ
1 เคร่ือง (หลงัปรับปรุง) 

 

จากภาพท่ี 4.5  แสดงขั้นตอนการปฏิบติังาน  
ขั้นตอนท่ี  1  พนกังาน 1 และ 2 ถอดช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 
ขั้นตอนท่ี  2  พนกังาน 1 และ 2 น าเคร่ืองท าความสะอาดปรับอากาศติดตั้ง 
ขั้นตอนท่ี  3  พนกังาน 1 กดสวติช ์Start เคร่ืองท างาน 
ขั้นตอนท่ี  4  พนกังาน 1 และ 2 น าเคร่ืองท าความสะอาดปรับอากาศออก 
ขั้นตอนท่ี  5  พนกังาน 1 และ 2  ประกอบช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 
ขั้นตอนท่ี 6  พนกังาน 1 ตรวจสอบการท างานเคร่ืองปรับอากาศ 
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ตารางที่ 4.2 แผนภูมิการปฏิบติังานทวคีูณ ขั้นตอนการลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบ  
แยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็หลงัปรับปรุง 

 

แผนภูมกิจิกรรม 

กระบวนการท างาน เวลา (นาที) 
พนักงาน 

1 
พนักงาน 

2 
เคร่ือง
ล้าง 

ถอดช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 15.23       

น าเคร่ืองท าความสะอาดปรับอากาศติดตั้ง 3.24 
 

    

ต่อระบบน ้ าและระบบไฟฟ้า 3.25   
 

  

ลา้งท าความสะอาดส่วนคอยลเ์ยน็ 3       

เป่าแหง้คอยลเ์ยน็ 2       

น าเคร่ืองท าความสะอาดปรับอากาศออก 2.04       
ประกอบช้ินส่วนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ 15.34       

ตรวจสอบการท างานเคร่ืองปรับอากาศ 1.45    

 
% เวลาการท างาน 89.02% 76.84% 10.98% 

 
 จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นว่าเมื่อน าเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็มาใชใ้นการปฏิบติังานนั้น สามารถใชพ้นกังานในการปฏิบติัเพียง 
2 คน และลดเวลาในการลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 45.55 นาที/เคร่ือง 
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 ตารางที่ 4.3 ใบบนัทึกผลการทดลองการจบัเวลากระบวนการลา้งเคร่ืองปรับอากาศหลงัปรับปรุง 
 

ใบบนัทึกการจบัเวลางานทั้งกระบวนการ 

ช่ือผลิตภณัฑ ์: 
เคร่ืองปรับอากาศ 

กระบวนการ : ขั้นตอนการท างานหุ่นยนต์
ลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

ผูบ้นัทึกขอ้มูล  
นายจกัรพงษ ์  เพง็แจ่มแจง้ 

ช่ือผลิตภณัฑ ์: 
เคร่ืองปรับอากาศ หน่วยเป็นนาท ี

 คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2  คร้ังท่ี 3  คร้ังท่ี 4  คร้ังท่ี 5 

 48.24  45.25  47.35  46.1  46.08 

 คร้ังท่ี 6  คร้ังท่ี 7  คร้ังท่ี 8  คร้ังท่ี 9  คร้ังท่ี 10 

 48.26  44.56  45.45  47.36  45.25 

 คร้ังท่ี 11  คร้ังท่ี 12  คร้ังท่ี 13  คร้ังท่ี 14  คร้ังท่ี 15 

 46.3  44.55  47.41  46.35  47.25 

 คร้ังท่ี 16  คร้ังท่ี 17  คร้ังท่ี 18  คร้ังท่ี 19  คร้ังท่ี 20 

 45.14  48.27  45.54  48.45  44.56 

 
 จากตารางท่ี 4.3 ใบบนัทึกผลการทดลองการจบัเวลา ทางผูว้ิจยัไดท้าการบนัทึกการจบั
เวลางานย่อยของการใช้เคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ เร่ิมศึกษาเวลาจากพนักงาน 
คนท่ี 1, 2 และ 3 ท าการถอดช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศ และใชเ้คร่ืองลา้งเคร่ืองปรับอากาศ จนถึง
การลา้งและประกอบช้ินส่วนเคร่ืองปรับอากาศเขา้ท่ี    

 
4.3  การทดสอบสมมตฐิานเวลาการท างานของเคร่ืองล้างท าความสะอาด 
 จากผลการค านวณหาจ านวนตวัอย่างการทดลอง (Sample size) จ  านวน 20 ชุดขอ้มูล 
ทางผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์การแจกแจงขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม Minitab โดยก าหนดค่าความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% ค่า P – Value เท่ากบั 0.05 สมมติฐานฐานท่ีใชใ้นการทดลอง  

 

     :  ขอ้มลูมาจากการจบัเวลามีการกระจายแบบปกติ  
       : ขอ้มลูมาจากการจบัเวลามีการกระจาย ไมป่กติ 
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ภาพที่ 4.6   การวิเคราะห์ Normal Test ก่อนปรับปรุง 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.7 การวิเคราะห์ Normal Test หลงัปรับปรุง 
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 จากภาพท่ี 4.6 และภาพท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ค่า P- Value ท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูล 20 
ชุดขอ้มูลโดยค่าของ P- Value ทั้งก่อนปรับปรุงเท่ากบั 0.416 และหลงัปรับปรุง เท่ากบั 0.129 ซ่ึง
มากกว่า 0.05 ค่าสมมุติฐานฐานท่ีใชใ้นการทดลอง ซ่ึงยอมรับสมมติฐานหลกั ดงันั้นขอ้มูลท่ีน ามา
วิเคราะห์ มีการแจกแจงแบบปกติ ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 95% โดยค่าเฉล่ียก่อนปรับปรุงเท่ากบั 64.286 
และหลงัปรับปรุง เท่ากบั 46.386 นาที 

 
4.4  การทดสอบความแปรปรวนของชุดข้อมูล 
 จากการเก็บผลการทดลองทางผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของชุดขอ้มูล 
ท่ีไดจ้ากการจบัเวลา 

 การก าหนดสมมุติฐาน 
 H0  :  µ =  46.38 
 H1  :  µ ≠  46.38 
 

ตารางที่ 4.4  ผลการทดสอบ Anova One-way Test เวลาการท างานหลงัปรับปรุง 
 

Source DF SS MS F P 
Time 17 548.5 32.3 0.55 0.805 
Error 2 116.5 58.3 - - 
Total 19 665.0 - - - 
S = 9.394                                  R-Sg = 73.46%                                 R-Sg (adj) = 0.00% 
 

 จากตารางท่ี 4.4 ค่าความน่าจะเป็น หรือ P-Value ท่ีโปรแกรมค านวณได ้มีค่าเท่ากบั 
0.805 มีค่ามากกว่า ค่าระดบันัยส าคัญ α = 0.05 ท่ีก  าหนด แสดงว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีความ
แปรปรวน หรือ การกระจายท่ีไม่แตกต่างกนั 

 
4.5  สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองจะพบว่าการเก็บผลการทดลองท่ีทางผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของชุดขอ้มลูจ านวน 20 ชุดขอ้มลู ท่ีไดจ้ากการจบัเวลานั่น สรุปไดว้่าขอ้มูลแต่ละค่านั่น
ไม่ต่างกนัดงันั้นสามารถน าขอ้มลูไปใชไ้ด ้
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ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบผลก่อน-หลงัการปรับปรุง 
 
 

รายละเอียด ก่อน
ปรับปรุง 

หลงั
ปรับปรุง 

ผลต่าง %ผลต่าง 

ลดตน้ทุนแรงงาน (บาท/วนั) 900 600 300 33.3% 
ลดเวลาการท างาน (นาที/เคร่ือง) 63.05 45.55 17.5 27.75% 

 
 จากตารางท่ี 4.5 จะเห็นไดว้่าสามารถลดการใชพ้นักงาน จาก 3 คนเหลือ 2 คน ตน้ทุน
ของพนักงานวนัล่ะ 300 บาท  ลดลง 1 คน เท่ากบั 300 บาท/วนั หรือ 7800  บาท/เดือน เวลาการ
ท างานลดลง จาก 63.05 นาที/เคร่ือง เหลือ 45.55 นาที/เคร่ือง คิดเป็น  -27.25% 

 
4.6 การวเิคราะห์ระยะเวลาคนืทุน  
 การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษาเพื่อให้เคร่ืองลา้งท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากค านวณหาระยะเวลาคืนทุน 
ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ระยะเวลาคืนทุน
 

 ระยะเวลาคืนทุน =  เงินลงทุน/ผลประหยดั        
   = 0.53  ปี 
 ระยะเวลาคืนทุนของเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศท่ี 0.53 ปี 
 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษากระบวนการท างานการล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน และรวบรวมข้อมูลกระบวนการท างานรวมถึงลกัษณะโครงสร้างโดยรวมของ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จากการศึกษาปัญหาท่ีพบในกระบวนการท างาน น ามาเป็นแนวคิด
การออกแบบและสร้างเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 
ส่วนคอยลเ์ยน็   
 ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอและออกแบบเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน (Split Type) ส่วนคอยล์เย็นท่ีสามารถนาไปใช้งานได้จริง ซ่ึงทางผูว้ิจัยได้ให้บริษัทใน
กรณีศึกษาเป็นผูใ้ช้งาน เป็นผลท าให้ลดกระบวนกานท างานลดเวลาการท างานไดม้ากข้ึน และ
สามารถลดพนักงานลงได้ 1 คน และสามารถสร้างความมัน่ใจในเร่ืองความสะอาดและความ
ปลอดภยัในท่ีสูงได ้จากผลการด าเนินการสร้างเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ หลงัจากน าไปใชง้านเรียบร้อยแลว้ สามารถน าขอ้มูลมาใชใ้น
การสรุปผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 

5.1  ผลการสรุป 
 จากท่ีผูว้ิจัยไดศ้ึกษาและออกแบบเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบ 
แยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ สามารถไดเ้คร่ืองลา้งท าความสะอาดท่ีมีประสิทธิภาพโดย
สามารถฉีดน ้ าลา้งท าความสะอาดคอยลเ์ยน็และเป่าลมแหง้ไดอ้ยา่งอตัโนมติัและมีประสิทธิภาพ 

  
ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบผลก่อน-หลงัการปรับปรุง 
 

 ก่อน
ปรับปรุง 

หลงั
ปรับปรุง 

ผลต่าง %ผลต่าง 

ลดตน้ทุนแรงงาน (บาท/วนั) 900 600 300 33.3% 
ลดเวลาการท างาน (นาที/เคร่ือง) 63.05 45.55 17.5 27.75% 
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 จากผลการทดลองพบว่า เคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ ท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบนั้น สามารถลดการใชพ้นักงานจาก 3 คน
เหลือ 2 คน จากผลการวิเคราะห์ระยะเวลาในการคืนทุน 0.53 ปี เปอร์เซ็นต์การท างานพนักงาน 
คนท่ี 1 เท่ากบั 89.02% พนกังานคนท่ี 2 เท่ากบั 76.84% และพบว่าเวลากระบวนการลา้ง เคร่ืองลา้ง
ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ลดลง 27.75% จาก 
63.05 นาที/เคร่ือง  เหลือ 45.55  นาที/เคร่ือง 

 
5.2  ปัญหาที่เกดิขึน้ 
       5.2.1 การใชง้านเคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศพบว่าพดัลมแรงสูงท างานไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากการใช ้เคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศติดต่อกนัเป็นเวลานาน
และมีคราบฝุ่ นหลงเหลือติดสะสมท่ีตวัพดัลมจึงท าให้เกิดความฝืด ส่งผลให้เป่าคอยลเ์ยน็ไม่แห้ง
ตามท่ีควร 
 5.2.2  กระบะเคร่ืองล้างท าความสะอาดปรับอากาศถูกท าด้วยอลูมิ เนียม จึงส่งผลให้มี 
น ้าหนกัมาก 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ในส่วนของการออกแบบตวัเคร่ืองทางผูว้ิจยัไดท้ าการเลือกใชว้สัดุประเภท อลูมิเนียม 
ท าให้เคร่ืองมีน ้ าหนักค่อนขา้งมาก ในการพฒันาคร้ังต่อไป ควรท่ีจะเปล่ียนวสัดุท่ีมีน ้ าหนักเบา 
ส่วนของตวักระบะใหเ้ป็นโดยเลือกใชว้สัดุชนิดอื่นๆ เช่น คาร์บอนไฟเบอร์ ABS เป็นตน้ 
 5.3.2 เคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ส่วนคอยลเ์ยน็ 
ควรมีการบ ารุงรักษาตวัเคร่ืองอยา่งสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัไม่ใหอุ้ปกรณ์เสียหาย 
 5.3.3 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) โดยทั่วไปจะถูกติดตั้งบนท่ีสูงการข้ึน 
น าเคร่ืองลา้งท าความสะอาดไปปฏิบติังานควรระมดัระวงั     
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ภาคผนวก ก 

รูปออกแบบ solid work เคร่ืองล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
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ภาพที่ 1 เคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศดา้นขา้ง 

 

 
 

ภาพที่ 2  เคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศดา้นหนา้ 
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ภาพที่ 3   เคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศดา้นบน 

 

 
 

ภาพที่ 4   เคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ Isometric 
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ภาคผนวก ข 

  เคร่ืองล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
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ภาพที่ 5   เคร่ืองลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

 

 
ภาพที่ 6  รถเข็นควบคุมเคร่ืองลา้งท าความสะอาด 
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