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บทคัดย่อ   
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ส าหรับระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ 2) ทดสอบการท างานของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ
รถยนต์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ
รถยนต์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นช่างที่ท างานบริการและซ่อมเกี่ยวกับระบบปรับอากาศรถยนต์ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ส าหรับระบบปรับอากาศ
รถยนต์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ระดับดีมาก (4.65) การใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ส าหรับ
ระบบปรับอากาศรถยนต์ ก่อนและหลังการซ่อมพบว่าสามารถท าได้ถึงร้อยละ 100 ดีกว่าแบบซ่อมปกติแล้ว
ติดตั้งถึงร้อยละ 46 และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์
ระบบปรับอากาศรถยนต์ พบว่ามีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด (4.54) 
 

ค าส าคัญ :  เครื่องทดสอบประสิทธิภาพ คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
 
Abstract 
 This research aims 1) to construct the automotive air conditioning compressor tester, 
2) to test the effectiveness of the tester and 3) to investigate the users’ satisfaction. The 
subjects, selected by the purposive sampling technique, consists of 10 technicians involving 
the automotive air conditioning system service and repair in the Municipality of Chiang Mai, 
Chiang Mai. The tools comprise a data recording form and a questionnaire. Mean, standard 
deviation and percentage are used to analyze the obtained data. The results showed that the 
quality of the tester was at the level of ‘Very Good’ (4.65). The pre- and posttest had a 100 
percent effectiveness. Moreover, the constructed tester had 46 percent better results than 
the use of conventional one. The satisfaction of the tester users was found at the highest 
level (4.54). 
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1. บทน า 
    ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่อง  
 การปรับอากาศ (Air Conditioning)  หมายถึง  การควบคุมสภาวะของอากาศบริเวณใด บริเวณ
หนึ่ง ให้เหมาะสม ตามความต้องการของผู้ใช้งาน การควบคุมสภาวะอากาศในที่นี้ได้แก่  (1) การควบคุม
อุณหภูมิของอากาศให้เหมาะสม (2) การควบคุมความชื้น (ปริมาณไอน้ าในอากาศ) ให้เหมาะสม (3) การ
ควบคุมการเคลื่อนที่ หรือการไหลเวียนของอากาศ และ (4) การควบคุมความสะอาด บริสุทธิ์ของอากาศ  
 เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร และอยู่ในโซนร้อนชื้น ประกอบกับสภาพสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบันที่ถูกท าลายไปด้วยวิธีการต่าง ๆ ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ เกิดสภาวะเรือนกระจก ชั้นของ
บรรยากาศถูกท าลาย ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับมนุษย์ อุณหภูมิของอากาศที่มนุษย์
เรารู้สึกสบายคือ 22-25 องศาเซลเซียสในขณะที่อุณหภูมิ ทั่วประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 19-38 องศา
เซลเซียสหรือมากกว่าในบางฤดูกาล [1] การปรับอากาศท้ังในอาคาร และในยวดยานพาหนะ จึงมีความส าคัญ
กับการด าเนินชีวิตประจ าวันมาก ระบบปรับอากาศในรถยนต์ก็เช่นเดียวกัน  
 ระบบปรับอากาศในรถยนต์มีส่วนประกอบและอุปกรณ์ส าคัญต่าง ๆ  ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ 
คอนเดนเซอร์ รีซีฟเวอร์ดรายเออร์ เอ๊กแพนชั่นวาล์ว และอีวาโปเรเตอร์ ในอุปกรณ์เหล่านี้ คอมเพรสเซอร์ถือ
ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการท างานในระบบปรับอากาศรถยนต์  คอมเพรสเซอร์ที่ใช้งานในบ้านเราเมื่อใช้งานไป
ระยะหนึ่งจะเกิดความเสียหายหรือช ารุด ซึ่งสาเหตุอาจมาจากหลาย ๆ กรณี เช่น ขาดการดูแลและบ ารุงรักษา
อย่างสม่ าเสมอ รับภาระงานมากผิดปกติ ร้อนและเกิดการรัดวงจรเสียหาย เกิดการติดตายของชิ้นส่วนภายใน 
เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้ท าให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องสูญเสียค่า ใช้จ่ายในการซ่อมแซม เปลี่ยนของใหม่ หรือซื้อ
คอมเพรสเซอร์มือสองที่ใช้งานแล้ว ตามความจ าเป็นและค าแนะน าจากช่างเทคนิค ในกรณีที่ตัดสินใจซ่อมแซม
เปลี่ยนชิ้นส่วนภายใน หรือซื้อของมือสองนั้นผู้ใช้ไม่สามารถแน่ใจได้เลยว่าจะมีอายุใช้งานคุ้มกับที่เสียค่าใช้จ่าย
ไปหรือไม่ เพราะบางครั้งสถานประกอบการจะรับประกันการใช้งานในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น 
 ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับ คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ ได้แก่ (1) คอมเพรสเซอร์มีเสียงดัง 
จึงต้องตรวจสอบดูว่าเสียงดังที่เกิดขึ้นมาจากตัวคอมเพรสเซอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ถ้าเป็นเสียงที่เกิดจากคอม
เพรส เซอร์ก็ต้องดูว่าเป็นที่คลัทช์หรือตัวคอมเพรสเซอร์ ถ้าเป็นที่ตัวคอมเพรสเซอร์ซึ่งอาจจะเกิดจากลูกสูบข้าง
ในช ารุดโดยปกติการซ่อมส่วนใหญ่จะไม่ได้ผลควรถอดเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ตัวใหม่  (2) คอมเพรสเซอร์ไม่มี
ก าลังอัดซึ่งจะ มีอาการ คือเมื่อรถยนต์จอดอยู่กับที่แอร์จะไม่มีความเย็นหรือความเย็นน้อย แต่เมื่อรถวิ่งหรือ
เร่งเครื่องแอร์จะมีความเย็นมากขึ้น (3) คอมเพรสเซอร์รั่วมีน้ ายาแอร์ซึมออกมา สังเกตได้จากมีรอยคราบ
น้ ามันสีด า ๆ ที่ตัวคอมเพรสเซอร์ตรงจุดที่รั่วเป็นจ านวนมาก ถ้าหากเป็นการรั่วซึมที่รอบตัวคอมเพรสเซอร์เรา
สามารถเปลี่ยนซีลหรือชุดแผ่นยางกันการรั่วซึมได้  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
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 ในปัจจุบันมีผู้สร้างหรือประดิษฐ์เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์อยู่
บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะใช้ทดสอบกับคอมเพรสเซอร์ของเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศทั่ว ๆ ไป เครื่องมือที่
ประดิษฐ์ขึ้นและใช้กับคอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศรถยนต์ก็มีอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถทดสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของคอมเพรสเซอร์ได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างได้แก่ การตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วน
ภายใน ว่าสึกหรอแค่ไหน สมควรซ่อมได้ หรือหมดสภาพใช้งานแล้วสมควรเปลี่ยนใหม่ หรือประสิทธิภาพการ
ดูดและอัดตัวของคอมเพรสเซอร์ การตรวจสภาพของชุดคลัทช์แม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น  การสร้างเครื่องทดสอบ
ประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ อาศัยหลักการและแนวคิดที่จะให้คอมเพรสเซอร์เกิด
การดูดและอัดตัวเองภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือทดสอบว่าเกิดอาการผิดปกติของชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือไม่ 
ทั้งก่อนและหลังการบ ารุงรักษา หรือปรับปรุงซ่อมแซม แนวคิดอีกประการหนึ่งก็คือให้คอมเพรสเซอร์ท างาน
บนแท่นทดลองโดยทดสอบประสิทธิภาพการดูดและอัดผ่านท่อดูดที่จ ากัดขนาด เพ่ือทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ
การดูด และได้ตามความต้องการในเวลาที่ก าหนดหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถท าได้เมื่อคอมเพรสเซอร์ติด
อยู่กับเครื่องยนต์ในรถยนต์  
  ด้วยเหตุผลและปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ผู้ศึกษาเกิดแนวคิดที่จะสร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
คอมเพรสเซอร์ส าหรับระบบปรับอากาศรถยนต์ขึ้น เพ่ือใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ด้านต่าง ๆ และตรวจสอบความเสียหายของคอมเพรสเซอร์ก่อนว่ามีสภาพอย่างไร เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการเลือกตัดสินใจได้ถูกต้อง ว่าจะซ่อมแซมปรับปรุงหรือเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่  หรือหลังจาก
ปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทดสอบประสิทธิภาพการท างานเบื้องต้น ก่อนการติดตั้งใช้งาน
ในรถยนต์ ซึ่งจะท าให้ช่างบริการ ไม่ต้องเสียเวลาในการถอดเข้า-ถอดออกบ่อย ๆ ในกรณีติดตั้งหลังปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วยังแก้ปัญหาไม่สมบูรณ์เป็นต้น 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ส าหรับระบบปรับอากาศรถยนต์ 
 2.2 เพ่ือทดสอบการท างานของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ
รถยนต์ 
 
3. แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 ความหมายและหลักการท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
   การปรับอากาศ (Air Conditioning)  หมายถึง  การควบคุมสภาวะของอากาศบริเวณใด บริเวณ
หนึ่ง ให้เหมาะสมกับสภาพต่าง ๆ ตามความต้องการ การควบคุมสภาวะอากาศในที่นี้ ได้แก่ (1) การควบคุม 
อุณหภูมิ ของอากาศให้เหมาะสม (2) การควบคุมความชื้นของอากาศให้เหมาะสม (3) การควบคุมการเคลื่อนที่  
หรือการไหลเวียนของอากาศ (4) การควบคุมความสะอาดบริสุทธิ์ของอากาศ 
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   การท าความเย็น (Refrigeration)  หมายถึง  การควบคุมอุณหภูมิ โดยวิธีการลดหรือท าให้ความ
ร้อนเคลื่อนที่ออกจากสสารหรือวัตถุสิ่งของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องการท าความเย็นโดยที่สมาคมวิศวกรรม
เครื่องเย็นแห่งสหรัฐอเมริกา (ASHRAE) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “การท าความเย็นคือ วิทยาศาสตร์ของการ
จัดท าและรักษาไว้ซึ่งอุณหภูมิของบรรยากาศที่ล้อมรอบอยู่”  ซึ่งก็คือการท าให้มีอุณหภูมิแตกต่างจากอุณหภูมิ
ของบรรยากาศนั่นเอง [2]  
   การปรับอากาศอาศัยหลักการถ่ายเทความร้อน และการเปลี่ยนสถานะของสสารที่เป็นสาร
ตัวกลางในระบบปรับอากาศรถยนต์สารท าความเย็น หรือน้ ายาแอร์ จะท าหน้าที่เป็นสารตัวกลางไหลเวียนผ่าน
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือรับความร้อนจากส่วนที่ต้องการปรับอากาศ และบังคับให้ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมต่อไป 
การปรับ อากาศในรถยนต์ สารท าความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สหรือไอ เพ่ือรับความร้อนที่
อุปกรณ์ท าความเย็น (อีวาพอเรเตอร์) ซึ่งอยู่ภายในห้องโดยสาร จากนั้นสารท าความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจาก
แก๊สหรือไอเป็นของเหลวจากการระบายความร้อนออกที่อุปกรณ์ระบายความร้อน (คอนเดนเซอร์) ที่ติดตั้งอยู่
ภายนอกห้องโดยสารบริเวณส่วนหน้าของรถยนต์ [3]   
  3.2 วัฏจักรการท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
      ระบบปรับอากาศรถยนต์  เป็นระบบการท าความเย็นแบบอัดไอ อาศัยหลักการถ่ายเทความร้อน
ผ่านสารตัวกลางหรือสารท าความเย็น วัฏจักรการท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ ประกอบด้วยอุปกรณ์
ส าคัญที่ท างานร่วมกันได้แก่ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ รีซีฟเวอร์ดรายเออร์ เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว และอีวา
พอเรเตอร์ตามล าดับ ระบบปรับอากาศรถยนต์มีคอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจส าคัญในการดูด และอัดสารตัวกลาง
ซึ่งได้แก่ สารท าความเย็นให้ไหลเวียนผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ การรับและถ่ายเทความร้อนของระบบอาศัยหลักการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร โดยการรับความร้อนที่อีวาโปเรเตอร์เมื่อสารท าความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลว
เป็นแก๊สหรือไอ และระบายความร้อนออกท่ีคอนเดนเซอร์ท าให้สารท าความเย็นควบแน่นเปลี่ยนสถานะจากไอ
กลับมาเป็นของเหลวอีกครั้ง ระบบปรับอากาศรถยนต์แบ่งการท างานเป็น 2 ด้าน ได้แก่  

 
ภาพที่ 1  แสดงวัฏจักรการท างานของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
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 3.2.1 ด้านความดันสูง (High Pressure Side) เป็นด้านที่สารท าความเย็นมีสถานะเป็นแก๊ส
หรือไอถูกอัดออกจากคอมเพรสเซอร์ มีความดันสูงประมาณ 15 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรือ 1500 kPa 
และอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส จากนั้นไหลเข้าสู่คอนเดนเซอร์ เพ่ือระบายความร้อนท าให้สารท า
ความเย็นควบแน่นหรือกลั่นตัวเป็นของเหลวไหลต่อไปยังรีซีฟเวอร์ดรายเออร์  เพ่ือกรองสิ่งสกปรกและดูด
ความชื้น สารท าความเย็นจะไหลไปสิ้นสุดที่เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว สัญญาลักษณ์ท่ีใช้แทนด้าน ได้แก่ สีแดง 
 3.2.2  ด้านความดันต่ า (Low Pressure Side) เป็นด้านที่สารท าความเย็นไหลผ่านเอ็กซ์
แพนชั่นวาล์วซึ่งเป็นลิ้นลดความดันเข้าสู่อีวาพอเรเตอร์ความดันจะลดลงเหลือประมาณ  2 กิโลกรัม ต่อตาราง
เซนติเมตรหรือ 200 kPa ส่วน อุณหภูมิลดลงเป็น 0 องศาเซลเซียส ที่อีวาพอเรเตอร์สารท าความเย็นจะเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สหรือไอ และดูดความร้อนรอบ ๆ ท าให้อุณหภูมิของอีวาพอเรเตอร์ต่ าลง 
ส่วนอุณหภูมิของสารท าความเย็นที่ทางออกอีวาพอเรเตอร์สูงขึ้นประมาณ 10 องศาเซลเซียส  ด้านความดันต่ า
ของระบบปรับอากาศรถยนต์จะไปสิ้นสุดที่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์ สัญญาลักษณ์ที่ใช้แทนด้านความดันต่ า 
ได้แก่ สีน้ าเงิน [3] 
 3.3 อุปกรณ์ของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
      3.3.1 คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ท าหน้าที่ดูดและอัดสารท าความเย็นที่มีสถานะเป็นแก๊ส
หรือไอให้มีความดันและอุณหภูมิสูงพอเพ่ือให้สารท าความเย็นไหลเวียนผ่านคอนเดนเซอร์และอุปกรณ์อ่ืน 
ต่อไป คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในระบบปรับอากาศรถยนต์ในปัจจุบันมีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้ทั่วไปมี 3 แบบ ได้แก่  
(1) คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating  Compressor) คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบท างาน ในลักษณะ
เปลี่ยนการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง เป็นการเคลื่อนที่ขึ้นลงโดยส่งก าลังผ่านทางก้านสูบเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่จาก
ศูนย์ตายบนลงสู่ศูนย์ตายล่าง คอมเพรสเซอร์ ชนิดนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันเนื่องจากมีขนาดใหญ่และ 
มีประสิทธิภาพในการท างานต่ า 2) คอมเพรสเซอร์แบบสวอชเพลต (Swash Compressor) คอมเพรสเซอร์
แบบสวอชเพลต อาศัยหลักการท างานร่วมกันของลูกสูบ และแผ่นเอียงสวอชเพลตโดยลูกสูบท างานในลักษณะ
การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา 3) คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ (Rotary Compressor) คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ 
เป็นคอมเพรสเซอร์แบบไม่มีลูกสูบ [3] 
 3.3.2 คอนเดนเซอร์ (Condenser)  ท าหน้าที่รับสารท าความเย็นที่มีสถานะเป็นแก๊สหรือไอ
อุณหภูมิสูงจากคอมเพรสเซอร์ เพ่ือลดอุณหภูมิโดยการระบายความร้อนผ่านขดท่อและครีบออกสู่สิ่งแวดล้อม
ภายนอกท าให้สารท าความเย็นกลั่นตัวหรือควบแน่น  เปลี่ยนสถานะจากแก๊สกลายเป็นของเหลวใน
คอนเดนเซอร์นี้ คอนเดนเซอร์ที่ใช้ในรถยนต์มีหลายชนิด และหลายขนาด ส่วนใหญ่ท าจากทองแดง และ
อลูมิเนียม ซึ่งมีคุณสมบัติในการระบายหรือถ่ายเทความร้อนได้ดี คอนเดนเซอร์ที่ใช้ในระบบปรับอากาศรถยนต์
ทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภทได้แก่ (1) คอนเดนเซอร์แบบครีบแผ่น (Plate-fin Condenser) เป็นคอนเดนเซอร์แบบ
เก่า ที่ใช้อยู่ทั่วไป มีลักษณะของครีบระบายความร้อนเป็นแผ่นตรงวางซ้อนกันในแนวดิ่งและเจาะรูเพ่ือให้ขด
ท่อร้อยผ่านไปมาเป็นแถวเหลื่อมกัน สารท าความเย็นจะระบายความร้อนผ่านท่อและครีบออกสู่ภายนอก  
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(2) คอนเดนเซอร์แบบครีบตัวหนอน (Colgate-fin Condenser) เป็นคอนเดนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพการ
ระบายความร้อนดีกว่าแบบแรก  มีลักษณะของครีบเป็นแบบตัวหนอนฝังอยู่ระหว่างท่อแบบแบนที่ขดไปมา 
โลหะที่ใช้ท าท่อส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียมภายในท่อแบนจะแยกเป็นท่อเล็ก ๆ อีก 3-4 ท่อ คอนเดนเซอร์แบบนี้มี
พ้ืนที่ระบายความร้อนมาก และกระแสอากาศไหลผ่านได้ง่าย การเรียกขนาดคอนเดนเซอร ์เรียกตามขนาดของ
ความกว้าง-ยาว เช่น คอนเดนเซอร์ขนาด 12182 R  หมายถึง คอนเดนเซอร์ที่มีขนาดความกว้าง 12 นิ้ว ยาว 
18 นิ้ว การจัดวางท่อเป็นแบบ 2 แถว เป็นต้น [3]   
 3.3.3 รีซีฟเวอร์ดรายเออร์ (Receiver Drier) เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งในระบบปรับอากาศรถยนต์
ท าหน้าที่รับและพักสารท าความเย็นที่มีสถานะเป็นของเหลวจากคอนเดนเซอร์  นอกจากนั้นรีซีฟเวอร์ดราย
เออร์ ยังท าหน้าที่ดูดความชื้นและกรองสิ่งสกปรกท่ีปะปนมากับสารท าความเย็นในระบบรีซีฟเวอร์ดรายเออร์มี
ลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกท าจากเหล็กหรืออลูมิเนียม ส่วนบนมีท่อทางเข้าออกของสารท าความเย็น และมี
กระจกใส (Sight Glass) ส าหรับดูการไหลของสารท าความเย็นภายในตัวรีซีฟเวอร์ดรายเออร์ประกอบด้วยท่อ
ส่งสารท าความเย็น สารส าหรับดูดความชื้นและมีตระแกรงกรองส าหรับกรองสิ่งสกปรกภายในระบบ [3]  
  3.3.4 เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว (Expansion Valve) ท าหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารท าความ
เย็นที่มีสถานะเป็นของเหลว และลดความดันของน้ ายาให้มีความดันต่ าลงเมื่อไหลเข้าสู่อีวาพอเรเตอร์ซึ่งมีผล
ให้อุณหภูมิของสารท าความเย็นลดต่ าลงอย่างรวดเร็ว (ความดัน 2 kg/cm2 อุณหภูมิ 0 C) เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว
ที่ใช้กับระบบปรับอากาศรถยนต์เป็นแบบเทอร์โมสแตติกเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว  ( Thermostatic Expansion 
Valve) เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วในระบบปรับอากาศรถยนต์จะติดตั้งอยู่ติดกับทางเข้าของอีวาพอเรเตอร์ แบ่งเป็น 2 
แบบ ได้แก่ (1) เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบสมดุลภายใน (Internal Equalizer) (2) เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแบบสมดุล
ภายนอก (External Equalizer) [3] 
 3.3.5 อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) ท าหน้าที่รับสารท าความเย็นความดันและอุณหภูมิต่ าที่
ไหลออกจากเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว ท าให้สารท าความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอและดูดความ
ร้อนจากอากาศภายในห้องโดยสารโดยมีพัดลม (Blower) เป็นตัวดูดและส่งถ่ายความร้อนผ่านครีบ ขดท่อเข้าสู่
สารท าความเย็น ท าให้อุณหภูมิของสารท าความเย็นบริเวณทางออกของอีวาพอเรเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น  อีวา
พอเรเตอร์ นอกจากจะท าหน้าที่รับความร้อนและเป่าลมเย็นออกมาภายในห้องโดยสารแล้วยังท าหน้าที่ควบคุม
ความชื้นภายในห้องโดยสารให้เหมาะสมอีกด้วย [3]   
 3.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การวิจัยในครั้งนี้ผู้สร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
มีแนวคิดและกรอบการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัยเครื่องทดสอบการหาประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 การสร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ส าหรับระบบปรับอากาศรถยนต์  มีขั้นตอน
การด าเนินการดังนี ้
     4.1.1 ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องระบบปรับอากาศรถยนต์ และข้อมูลเกี่ยวกับ
การซ่อมคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์แต่ละประเภท 
    4.1.2 ออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบต้นแบบ ท าการทดลองให้ใช้งานได้ตามข้อก าหนด 
  4.1.3 สร้างแบบประเมินด้านคุณภาพเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ส าหรับระบบ
ปรับอากาศรถยนตเ์ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท ประเมินประกอบด้วย 4 ด้าน 

ได้แก่ (1) ด้านการออกแบบ (2) ด้านการสร้าง (3) ด้านการใช้งาน และ (4) ด้านการบ ารุงรักษา 
 4.1.4 ตรวจสอบความถูกต้อง ของแบบประเมินด้านคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสร้าง
เครื่องมือ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าจนได้เครื่องมือประเมินด้านคุณภาพที่สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้เก็บ
ข้อมูลต่อไป 

 4.1.5 ก าหนดผู้เชี่ยวชาญ และสาธิตการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์
ส าหรับระบบปรับอากาศรถยนต์ ต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพทั้ง 4 ด้านเพ่ือน าผลที่
ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

  4.1.6 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ส าหรับ
ระบบปรับอากาศรถยนต์ ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบค่าเฉลี่ยที่ได้กับชั้นระดับ
คุณภาพดังนี้ [4]    
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00     หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49     หมายถึง ระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49     หมายถึง ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49     หมายถึง ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49     หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
  เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือค่าเฉลี่ย ( x ) ไม่น้อยกว่าระดับมาก (มากกว่า 3.50) 
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ภาพที่ 3 แสดงแบบร่างของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ 

 

             
 

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
 

 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น ช่างที่ท างานบริการและซ่อมเกี่ยวกับระบบปรับ
อากาศรถยนต์ 
  4.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น ช่างที่ท างานบริการ และซ่อมเกี่ยวกับระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10 คน (10 สถาน
ประกอบการ) โดยเลือกแบบเจาะจง 
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 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย  
  4.3.1 แบบบันทึกผลการทดลองเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ
รถยนต์จ านวน 5 ประเภท แต่ละประเภทเก็บข้อมูลการทดสอบ ดังนี้คือ 
    1) ตารางบันทึกข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพการดูดและอัดของคอมเพรสเซอร์ 
    2) ตารางบันทึกข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของชิ้นส่วนภายใน 
    3) ตารางบันทึกข้อมูลการทดสอบการรั่วซึมของคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ 
   4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์
ระบบปรับอากาศรถยนต์ ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 1) ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
 2) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจ 4 ด้าน 

 3) ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์
ระบบปรับอากาศรถยนต์ ด าเนินการดังนี้   
   1) ก าหนดและเชิญผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนเพ่ือท าการประเมินคุณภาพเครื่องทดสอบ
ประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
  2) ด าเนินการสาธิตการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับ
อากาศรถยนต์ที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 
  3) เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 
 4.4.2 การทดลองเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ที่สร้าง
ขึ้น และเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
    1) ทดลองใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ด้าน 

ประสิทธิภาพการดูดและอัดของคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ จากคอมเพรสเซอร์ 5 ประเภท 
    2) ทดลองใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ด้าน 

ประสิทธิภาพการท างานของชิ้นส่วนภายในตัวคอมเพรสเซอร์ จากคอมเพรสเซอร์ 5 ประเภท 
    3) ทดลองใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ด้าน 

การรั่วซึมของคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ จากคอมเพรสเซอร์ 5 ประเภท 
    4) เปรียบเทียบผลการทดลองคอมเพรสเซอร์ 5 ประเภท ได้แก่  
       (1) การบริการซ่อมคอมเพรสเซอร์และติดตั้งคอมเพรสเซอร์แบบปกติ  
       (2) การบริการซ่อมคอมเพรสเซอร์โดยใช้เครื่องทดสอบก่อนและหลังติดตั้ง 
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   4.4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
    1) นัดหมายกลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่างที่ท างานบริการและซ่อมเก่ียวกับระบบปรับอากาศ
รถยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10 คนโดยเลือกแบบเจาะจง 
    2) ด าเนินการสาธิตการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับ
อากาศรถยนต ์ให้กลุ่มตัวอย่างดู และทดลองใช้ จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างใช้งาน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
    3) ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ทีส่ร้างขึ้น 
  4) เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
  4.5.1 ข้อมูลด้านคุณภาพ 4 ด้านที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลด้านความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นเทียบค่าเฉลี่ยกับชั้นระดับคุณภาพ ดังนี้ [4] 
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00     หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49     หมายถึง ระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49     หมายถึง ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49     หมายถึง ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49     หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือค่าเฉลี่ย ( x ) ไม่น้อยกว่าระดับมาก  
  4.5.2 ข้อมูลการทดลองเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
น ามาเปรียบเทียบกับการใช้งานจริง และหาค่าร้อยละ ดังนี้ 
    1) การบริการซ่อมคอมเพรสเซอร์และติดตั้งคอมเพรสเซอร์แบบปกติ 
    2) การบริการซ่อมคอมเพรสเซอร์โดยใช้เครื่องทดสอบก่อนและหลังติดต้ัง 
   
5. ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
    ค่าเฉลี่ย ( x ) S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบ 4.60 0.60 มากที่สุด 
2. ด้านการสร้าง 4.40 0.70 มาก 

3. ด้านการใช้งาน 4.80 0.50 มากที่สุด 

4. ด้านการบ ารุงรักษา 4.80 0.50 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.57 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับ
อากาศรถยนต์ โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.65 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านการใช้งาน ด้านการบ ารุงรักษา ด้านการออกแบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตามล าดับ ส่วนด้านการสร้างมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.40 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้คอม 
เพรสเซอร์จ านวน 5 รุ่นคละยี่ห้อ รุ่นละ 10 ลูก  

 ประเภท/รุ่น 
   คอมเพรสเซอร์ 

การซ่อมและติดตั้งแบบ
ปกต ิ 

การใช้เครื่องทดสอบ
ก่อนและหลังติดตั้ง 

ผลต่าง 
(ร้อยละ) 

1. Sanden 507 6 ลูก (ร้อยละ 60) 10 ลูก (ร้อยละ 100) 40 

2. Sanden 508 5 ลูก (ร้อยละ 50) 10 ลูก (ร้อยละ 100) 50 

3. Denso 10 P 13 4 ลูก (ร้อยละ 40) 10 ลูก (ร้อยละ 100)  60 

4. Denso 10 P 15 5 ลูก (ร้อยละ 60) 10 ลูก (ร้อยละ 100) 50 

5. Zexel 7 ลูก (ร้อยละ 70) 10 ลูก (ร้อยละ 100) 30 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.4 ลูก (ร้อยละ 54) 10 ลูก (ร้อยละ 100) 46.00 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบและเปรียบเทียบระหว่างการซ่อมคอมเพรสเซอร์แบบปกติจนถึง
ขั้นตอนการติดตั้ง และการซ่อมคอมเพรสเซอร์โดยใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพ ตรวจและทดสอบก่อน/หลัง
การติดตั้งโดยใช้คอมเพรสเซอร์ 5 รุ่น รุ่นละ 10 ลูก พบว่าการซ่อมแบบปกติและติดตั้งจนใช้งานได้สมบูรณ์
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเพียง 5.4 ลูกคิดเป็นร้อยละ 54 ต่างจากการใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
คอมเพรสเซอร์ ก่อนและหลังซ่อมเสร็จ สามารถท างานได้ครบสมบูรณ์ทั้ง 10 ลูกคิดเป็นร้อยละ 100 และ
ผลต่างของภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 46  
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ ตามรายการ
และเงื่อนไขที่ก าหนด โดยใช้คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศจ านวน 5 รุ่น รุ่นละ 1 ลูก  

ประเภท/รุ่น 
คอมเพรสเซอร์ 

การดูดอัดเชิงปริมาตร การท างานของชิ้นส่วน การรั่วซึม 
ท าได้ ท าไม่ได้ ท าได้ ท าไม่ได้ ท าได้ ท าไม่ได้ 

1. Sanden 507 √ - √ - √ - 
2. Sanden 508 √ - √ - √ - 
3. Denso 10 P 13 √ - √ - √ - 
4. Denso 10 P 15 √ - √ - √ - 
5. Zexel √ - √ - √ - 
     ค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100 - 
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 จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบเครื่องทดสอบคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์แยก
รายการ ได้แก่ การทดสอบประสิทธิภาพการท างานดูดและอัดเชิงปริมาตรพบว่าสามารถท างานได้ทุกรุ่นคิด
เป็นร้อยละ 100 การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของชิ้นส่วนภายในตัวคอมเพรสเซอร์สามารถท าได้1
ร้อยละ 100 และยังสามารถทดสอบการรั่วซึมตามส่วนต่าง ๆ ของคอมเพรสเซอร์ได้ร้อยละ 100 เช่นกัน 
  
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ 
ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ( x ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การออกแบบถูกต้องเหมาะสมตามหลักการ 
 

4.50 0.52 มากที่สุด 
2. มีขนาดเหมาะสม สวยงาม และทันสมัย 4.40 0.51 มาก 

3. ใช้งานได้ง่าย สะดวกในการเคลื่อนย้าย 4.70 0.48 มากที่สุด 

4. ใช้ทดสอบได้ตรงตามความต้องการ 
 

4.50 0.52 มากที่สุด 
 
 
 
 

5. อุปกรณ์ประกอบครบถ้วนใช้งานได้สะดวก 4.60 0.51 

 

 

มากที่สุด 

6. มีมาตรวัดติดตั้ง สามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้ง่าย 4.80 0.42 

 

มากที่สุด 

7. มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง 4.20 0.63 มาก 

8. 8. สามารถซ่อมแซม ได้สะดวกเม่ือเกิดปัญหา 4.50 0.52 มากที่สุด 

9. ความเหมาะสมในการน าไปใช้งานจริง 4.60 0.51 มากที่สุด 

10. ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาง่าย 4.60 0.51 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 0.51 มากที่สุด 
 

 
 

 จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรส 
เซอร์ จากรายการประเมินทั้งหมดพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์โดย 
รวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.51 โดยรายการที่
ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ มีมาตรวัดติดตั้ง สามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้ง่าย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80  รองลงมาคือ ใช้งาน
ได้ง่าย สะดวกในการเคลื่อนย้าย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.70 ส่วนล าดับที่ 3 มี 3 รายการค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 ได้แก่ 
อุปกรณ์ประกอบครบถ้วนใช้งานได้สะดวก, ความเหมาะสมในการน าไปใช้งานจริง และท าความสะอาดและ
บ ารุงรักษาง่าย และรายการที่มีคะแนนต่ า ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก 2 รายการได้แก่ มีขนาด
เหมาะสม สวยงาม และทันสมัย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 และรายการที่มีคะแนนต่ าสุด ได้แก่ มีความปลอดภัยใน
การใช้งานสูง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20  
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6. การอภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 จากผลการวิจัยพบว่าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์  ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการประเมินด้านคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชียวชาญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าเฉลี่ยโดย
รวมอยู่ที ่4.65 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการออกแบบค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.60 ด้านการสร้างมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.40 ส่วนด้านการใช้งาน และด้านการบ ารุงรักษาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 
เท่ากัน และมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับ
อากาศรถยนต์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ
รถยนต์ประเภทต่าง ๆ ได ้
 6.2 จากการทดสอบการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ 
เมื่อทดลองใช้ทดสอบคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ สามารถใช้งานได้กับคอมเพรสเซอร์ได้
หลากหลาย และสามารถสร้างความมั่นใจในการตรวจคอมเพรสเซอร์ในก่อนและหลังการซ่อมได้ว่า หลังติดตั้ง
แล้วหมดปัญหา ในการถอดออกมาซ่อมซ้ าอีก ซึ่งผลการทดลองพบว่าเมื่อซ่อมแล้วติดตั้งโดยไม่ใช้เครื่อง
ทดสอบจะใช้งานได้ดีที่ ร้อยละ 54  ที่เหลือคือประสพปัญหา และต้องถอดกลับออกมาซ่อมใหม่ ส่วนการใช้
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ ก่อนและหลังซ่อมท าให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาเบื้องต้นได้ และหลังจากซ่อมเสร็จแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการท างาน จนแน่ใจว่าใช้งาน
ไก้ดี ก่อนท าการติดตั้งได้ ซึ่งจาการทดลองพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 100 และผลต่างโดยภาพรวมของทั้งสองการ
ทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 46 จึงสรุปได้ว่าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ มี
ประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้จริง 
 6.3 จากการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์  
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 ซึ่งมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และรายการที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ มีมาตรวัดติดตั้ง สามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้
ง่าย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 รองลงมาคือ ใช้งานได้ง่าย สะดวกในการเคลื่อนย้าย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 ส่วนล าดับที่ 3 
มี 3 รายการค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 ได้แก่ อุปกรณ์ประกอบครบถ้วนใช้งานได้สะดวก, ความเหมาะสมในการ
น าไปใช้งานจริง และท าความสะอาดและบ ารุงรักษาง่าย และรายการที่มีคะแนนต่ า ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่
ที่ระดับมาก 2 รายการได้แก่ มีขนาดเหมาะสม สวยงาม และทันสมัย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 และรายการที่มี
คะแนนต่ าสุด ได้แก่ มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 ซึ่งต้องน าผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป  
 สรุปได้ว่าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์เมื่อประเมินการใช้งาน
โดยร่วมแล้ว สามารถน าไปใช้งานได้จริง และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก่ไขมากที่สุดได้แก่ ด้านความเหมาะสมของ
รูปร่าง ความทันสมัย และความปลอดภัยเป็นต้น 
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7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 7.1 ควรปรับปรุงโครงสร้าง และรูปทรงให้ทันสมัย และใช้วัสดุที่มีความคงทน แข็งแรงและเหมาะสม
เช่น ล้อควรเป็นล้อไฟเบอร์ หรือล้อยางที่สามารถเบรกการเคลื่อนที่ได้ 
 7.2 มอเตอร์ต้นก าลังในการท างานควรปรับปรุงให้หมุนได้สองทิศทาง เพราะคอมเพรสเซอร์บางชนิด 
บางรุ่นมีทิศทางการหมุนไม่เหมือนกัน ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถท างานได้  
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