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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนา ออกแบบ สราง และทดสอบเครื่องคั่วขาวใหมมงแบบแนวนอน ใหมีอัตราการ
ผลิตที่สูงขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกวาแรงงานคน มีความสะดวกในการใชงาน และทําการประเมินความพึงพอใจกับกลุม
วิสาหกิจชุมชนผูใชงาน โดยทําการออกแบบเครื่องใหมีขนาดใหญขึ้น ลดระบบกลไกท่ีซับซอน และพัฒนาระบบกรอกขาว
เพิ่มขึ้น จากการทดสอบอัตราการผลิตของเครื่อง ที่น้ําหนักขาว 40, 65 และ 90 กิโลกรัม กับระยะเวลาการค่ัวท่ี 60, 75, 
90, 105, 120, 135, 150, 165 และ 180 นาที เพื่อหาอัตราการผลิตท่ีเหมาะสม ทดลองจํานวน 2 ซ้ํา พบวา ขาว 40 

กิโลกรัม ที่เวลา 75 นาที, ขาว 65 กิโลกรัม ที่เวลา 135 นาที และขาว 90 กิโลกรัม ที่เวลา 150 นาที ไดขาวท่ีมีคา
ความช้ืนต่ํากวา 10% มีความสุกแกรง สามารถกะเทาะเปลือกไดงายและไมเกิดรอยไหม ดานอัตราการผลิตเฉลี่ยของ
เครื่องเทากับ 36 กโิลกรัม/ชั่วโมง ซ่ึงสูงกวาแรงงานคนคั่วประมาณ 1.74 เทา สูงกวาเคร่ืองตนแบบ 1.20 เทา มีอัตราการ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาเทากับ 9.74 บาท/ชั่วโมง ดานผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาเคร่ืองประกอบไปดวย 
4 ดาน คือ ดานการออกแบบเครื่อง ดานความปลอดภัย ดานความสะดวกในการใชงานและดานการผลิต กับกลุมตัวอยาง
จากวิสาหกิจชุมชนกลุมสมุนไพรและขาวไรเกษตรอินทรียเข็กนอย จํานวน 40 ราย พบวาผลการประเมินเทากับ 4.03 ซึ่ง
เปนคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับดี 

คําหลัก  เครื่องค่ัว ขาวใหมมง วิสาหกิจชุมชน 
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Abstract 

This research is aimed at the development, design, fabrication and testing of a horizontal Hmong rice 

roasting machine and to increase production, reduce working time, easy to use and evaluate the 

satisfaction survey of community enterprise. The machine consists is larger, reduce mechanical 

systems and rice filling fabrication. The tests were conducted at three weight of horizontal Hmong rice 

roasting machine; 40 , 6 5  and 90 kg and roasting time; 60, 75 , 90, 105, 120, 135, 150, 165 and 180 

minute. The testing with conducted was repeated roasting two times. The results of the optimum 

roasting production was at 40 kg are 75 minutes, 65 kg are 135 minutes and 90 kg are 150 minutes of 

rice will have a moisture content below 10%, ripe, can be easily cracked and without burning. The 

results of the performance tests showed the production rate at 36 kg/min. Comparison between the 

machine and manual roasting; the horizontal Hmong rice roasting machine capacity was more than 

the manual roasting about 1.74 time, more than the prototype about 1.20 time and electricity charge 

is 9.74 baht/hour. The satisfaction survey in design, safety, easy to use and productivity by Khek Noi 

herbal and organic Hmong rice community enterprise (4 0  person). The evaluation of overall 

satisfaction at level 4.03, which was good.  

Keywords:  Roasting machine, Hmong rice, Community enterprise. 

 

1. บทนํา 
 ในชวงท่ีมีกระแสรักสุขภาพทําใหหลายคนต่ืนตัวหันมา 
ปรับวิธีการรับประทานอาหารและการดําเนินชีวิตท่ีดีมากขึ้น 
ชาวตางประเทศหันมารับประทานขาวไทยมากข้ึนเพราะขาว
ไมมีโปรตีนที่ทําใหเกิดอาการแพเหมือนขาวสาลี มีปริมาณ
โคเลสเตอรอลต่ํา ไขมันตํ่า จึงพบไดวาผลิตภัณฑขาวท่ี
เกี่ยวกับสุขภาพมียอดจําหนายสูงขึ้นในทุกป [1] เชน ขาว
กลองงอกหอมมะลิ, ขาวกลองหอมมะลินูทรากาบาไรซ มี
คุณคาทางอาหารสูงกวาขาวกลองทั่วไป  5 เทา ปองกัน
โรคมะเร็ง โรคนอนไมหลับ และอัลไซเมอรในผูสูงอายุ [2], 

ขาวฮาง มีสารประกอบฟนอลที่มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ
มากกวาขาวขาวและขาวกลองงอก มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
เซลลมะเร็ง [3], ขาวเหนียวดําหรือขาวไรลืมผัว มีสารกาบา
สูง มีปริมาณสารแอนโทไซยานิน สูงปองกันการเกิดโรค
เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและเบาหวาน [4], ขาวไรซเบอรร่ี 
มีธาตุเหล็กและสารตานอนุมูลอิสระสูง ชวยลดโอกาสการ
เกิดมะเร็งลําไส และมะเร็งเม็ดเลือดขาว [5], ขาวใหมมงหรือ
ขาวไรน้ํานม มีปริมาณธาตุเหล็กสูง ปองกันโรคโลหิตจาง 
เหมาะสําหรับเด็ก คนชรา และหญิงที่ตั้งครรภ [6] เปนตน 

ดังน้ันผลิตภัณฑขาวเสริมสุขภาพเหลานี้มีประโยชนมากแต
ยังคงมีผลผลิตที่นอยไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา
โดยเฉพาะในขาวใหมมง ซึ่งเปนผลิตภัณฑขาวเฉพาะพื้นที่ มี
เอกลักษณเฉพาะตัว ขาวใหมมงถูกผลิตขึ้นตามภูมิปญญา
ของชาวมงเพื่อใชในประเพณีกินขาวใหมในชวงเดือน ก.ย.-
พ .ย . ของทุกป  ซึ่งได ใชสําหรับ เซนไหวบรรพบุรุษและ
รับประทานรวมกันเพื่อเช่ือมความสัมพันธระหวางเครือญาติ 
ขาวใหมมงเปนขาวที่ปลูกบนพื้นท่ีสูงภูเขา เก็บเกี่ยวเมื่อขาว
เริ่มสุกประมาณ 70% ลักษณะของรวงขาวมีสีเขียวปนเหลือง
ซึ่งเรียกวาขาวน้ํานม เม่ือเกี่ยวเสร็จไมมีการตากใหแหงแต
นํามานวดใหเปลือกหลุดออกทันทีแลวทําการค่ัวท้ังเปลือก
ดวยกระทะใบบัวขนาดใหญบนเตาอั้ งโล โดยใชฝนเปน
เชื้อเพลิง ทําการค่ัวจนขาวแหงเมล็ดขาวแกรงและนําไปตํา
ดวยครกหรือสีแลวจึงนําขาวมาหุงเพื่อรับประทานหรือบรรจุ
ถุงเพื่อจําหนายตอไป ผลิตภัณฑขาวใหมมงท่ีผานการคั่วนี้มี
ความหอม มีรสชาติอรอยเฉพาะตัว มีคุณคาทางโภชนาการ 
มีธาตุเหล็กสูงและใหพลังงานสูง [6] ในปจจุบันผลิตภัณฑ
ขาวใหมมงถูกผลิตเพ่ือจําหนายทั้งในสถานที่ทองเทียวและ
รานคาทั่วไปเพ่ือตอบสนองตอความตองการของชาวมงท่ี
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อาศัยอยูทั้งในประเทศและตางประเทศ กลุมนักทองเท่ียว
และกลุมคนรักสุขภาพ ซึ่งการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑขาว
ใหมมงนี้นับวาเปนโอกาสทองทางการตลาดเปนอยางยิ่ง 

ดานตนแบบเคร่ืองคั่วขาวใหมมงแบบระบายความชื้น
ดวยลมรอนผสมกับกล่ินกาแฟใชระบบสงกําลังแบบชุดขอ
เหวี่ยงทําใหถังหมุนแกวงไปมาพรอมมีชุดกวนภายในถัง มี
อัตราการผลิตท่ี 30 กิโลกรัม/ชั่วโมง ปริมาณตอถังสูงสุด 30 

กิโลกรัม ใชอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส ไดขาวที่คั่วสุกทั่วถึง
กันไมไหม เปลือกไมแตก การผสมกล่ินกาแฟผสมตอนท่ีเปน
ขาวสารจึงมีกลิ่นกาแฟติดอยูไดดี [7] แตจากการศึกษาพบวา
ทางวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวของตองการเครื่องจักรที่มีอัตรา
การผลิตเพิ่มมากขึ้นและมีกลไกที่ไมซับซอน ไมตองการการ
ผสมกล่ินกาแฟแตตองการใหรสชาติเปนแบบด้ังเดิม เพื่อใช
ในการผลิตเชิงการคาตอบสนองตอกลุมผูบริโภคที่รักสุขภาพ
ได ดังนั้น ทางคณะผูวิจัยจึงไดรวมกันศึกษาคนควาขอมูล
และงานวิจัยที่เก่ียวของกับเครื่องคั่วที่มีอัตราการผลิตสูง [8] 

[9] [10] และหาแนวทางการพัฒนาเครื่องตนแบบ โดยได
กําหนดวัตถุประสงคของงานวิจัยที่พัฒนา ออกแบบ และ
สรางเคร่ืองคั่วเมล็ดขาวใหมมงแบบแนวนอน ทําการทดสอบ
หาสมรรถนะเครื่องในดานตางๆ หาประสิทธิภาพเครื่อง
เปรียบเทียบกับแรงงานคน ประเมินความพึงพอใจของเครื่อง
กับกลุมวิสาหกิจชุมชนเปาหมาย เพื่อใหเครื่องที่พัฒนาข้ึน
สามารถนําไปผลิตสินคาเพื่อจําหนายไดตอไป 

  

2. วัสดอุุปกรณและวิธีการดําเนินวิจัย 

2.1 สวนประกอบของเครื่อง 
ในการออกแบบเคร่ืองไดทําการพัฒนาตอยอดจาก

เครื่องเดิม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการใชงานและมีอัตรา
การผลิตที่สูงขึ้น ในสวนบริเวณที่สัมผัสกับขาวใชวัสดุที่เปน
เหล็กกลาไรสนิมหรือสเเตนเลสทั้งหมด ในขั้นตอนการ
ออกแบบและเขียนแบบ ใช โป รแกรม  NX 8.5 เขี ยน
ภาพประกอบ ดังรูปที่ 1 และภาพแยกช้ินตางๆเพื่อนําไป
สรางชิ้นสวนตามแบบงานตอไป โดยสวนประกอบหลักของ
เครื่องมีรายละเอียดดังนี้ โครงสรางเคร่ือง (หมายเลข 1) ทํา
หนาที่รองรับน้ําหนักและยึดสวนประกอบตางๆ ใชเหล็ก

รูปพรรณมีขนาด 100 x 225 x 175 ซม. ปรับปรุงใหมีขนาด
ใหญแตต่ําลงกวาเคร่ืองเดิมเพื่อความสะดวกในการใชงาน 

 

 
รูปที่ 1 แบบภาพประกอบเครื่องคั่วเมล็ดขาวใหมมงแบบแนวนอน 

 

ถังคั่วขาว (หมายเลข 2) ทําดวยสแตนเลส เกรด AISI 

304L ขึ้นรูปเปนทรงกระบอกมีขนาด Ø78 ซม. ยาว 175 
ซม. หนา 0.6 ซม. บริเวณปากลดขนาดเปนลักษณะกรวย
เพื่อนําขาวออกใสภาชนะไดงาย ภายในถังมีแถบเกลียวทํา
หนาท่ีคนขาวไมใหเกิดการไหม ดังรูปที่ 2 โดยเมื่อถังหมุน
ตามเข็มนาฬิกาแถบเกลียวภายในถังจะเปนตัวนําขาวเขาไป
ไวบริเวณดานในของถัง แตเม่ือขาวสุกทําการหมุนถังคั่วทวน
เข็มนาฬิกาแถบเกลียวภายในถังก็หมุนนําขาวออกมาเทลงใน
ภาชนะที่เตรียมไวสําหรับใสขาว ดังนั้นขาวจึงมีการเคลื่อนที่
อยูภายในถังตลอดเวลา 

 

 
รูปที่ 2 แถบเกลียวภายในถังคั่ว 

 

 ระบบตนกําลังของเครื่องสรางตามแบบงาน ดังรูปที่ 3 
ก. โดยใชมอเตอร AC ขนาด 3 แรงมา 220 โวลต สงกําลัง
ดวยสายพานไปยังเกียรทดรอบมีขนาดพูเลขับ Ø2 นิ้ว พูเล
ตามขนาด Ø6 นิ้ว ชุดเกียรทดลดรอบลงที่อัตราทด 1:10 

1. โครงสรางเคร่ือง 

2. ถังคั่วขาว 

3. ปากสําหรับใสขาว 

4. ฝาครอบกันความรอน
5. กลองวงจรควบคุม

6. ชุดใหความรอนดวยแกส 
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หลังจากนั้นสงกําลังตอดวยระบบโซซึ่งมีขนาดเฟองโซขับ
เบอร 60 ขนาด 13 ฟน เฟองโซตามที่ติดอยูกับถังคั่วเบอร 
140 ขนาด 30 ฟน ดังรูปที่ 3 ข . ถังคั่วมีความเร็วรอบ
ประมาณ 20 รอบตอนาที โดยจากชุดเกียรทดรอบไปถังคั่วมี
อัตราทดที ่1:2.3 มีรายละเอียดคํานวณดังนี้ [11]   
  (1) 

โดยที่  คืออัตราทด  คือขนาดเสนผานศูนยกลางลอขับ 
 คือขนาดเสนผานศูนยกลางลอตาม  

 

 
รูปที่ 3 แบบงานและภาพถายระบบสงกําลัง 

 

ชุดปากสําหรับใสขาว (หมายเลข 3) มีขนาด 55.7 x 
70 ซม. หนา 0.3 ซม. ตอเขากับชุดทอลําเรียงลงถัง รวม
ความสูง 95 ซม. ขอบดานบนยึดติดกับโครงสรางเครื่อง มีชุด
ฝาครอบกันความรอน (หมายเลข 4) ทําจากสเเตนเลสมี 2 
ชุดคือชุดฝาครอบบริเวณถังคั่วและฝาครอบปดบริเวณชุดตน
กําลัง  ในสวนของกลองวงจรควบคุม (หมายเลข 5) ทํา
หน าที่ ค วบคุ ม ระบบ ไฟฟ า ในการทํ างาน ของเครื่ อ ง 
ประกอบดวย สวิตชปด-เปดแบบ 2 ทาง สําหรับใหมอเตอร
หมุนตามและหมุนทวนเข็มนาฬิกา พรอมหลอดไฟแสดง
สถานะการทํางาน มีชุดแมกเนติกคอนแทคเตอรและฟวสติด
ตั้งอยูภายในกลองควบคุม ดานชุดใหความรอน (หมายเลข 
6) ใชแกสปโตรเลียมเหลวหรือแกสแอลพีจี ขนาดบรรจุ 15 
กิโลกรัม ใชชุดหัวเตาแบบแนวยาว 2 แถว ติดตั้งอยูภายใตถัง
คั่วทําใหการสงถายความรอนภายในถังเกิดขึ้นสูง ดังรูปที่ 4  
2.2 การทดสอบเพ่ือหาสมรรถนะเครื่อง 
2.2.1 การทดสอบเพื่อหาอัตราการผลิตของเครื่อง  
 หลังจากการสรางและประกอบชิ้นสวนตางๆของเครื่อง
เสร็จ ดังรูปที่ 5 จึงทําการทดสอบการทํางานและแกไข
ขอบกพรองที่ เกิดขึ้น  โดยในการทํ างานของเครื่องใช
ผูปฏิบัติงาน 1 คน ทําหนาที่เปด-ปดเครื่องและนําขาวเขา-
ออกเครื่อง การทดลองเพ่ือหาอัตราการผลิตของเคร่ืองท่ีได
การสุกของขาวที่เหมาะสมท่ีระดับตางๆ ปจจัยที่ใชในการ

ทดลอง ประกอบดวย น้ําหนักของขาว ไดแก 40, 65 และ 
90 กิโลกรัม  และเวลาท่ีใชในการค่ัว ไดแก 60, 75, 90, 
105, 120, 135, 150, 165 และ 180 นาที ทําการทดลอง
จํานวน 2 ซ้ํา ตัวแปรควบคุม ไดแก ขาวใหมมงจากแหลง
ผลิตเดียวกัน มีคาความชื้นฐานแหง (Dry basis) 20-30% 
อุณหภูมิที่ใชในการค่ัว 70-80 องศาเซลเซียส ตัวแปรช้ีวัด 
คือ คาความช้ืนฐานแหงของขาวท่ีผานการคั่วตองมีคา
ความชื้นต่ํากวา 10% เพราะขาวจะมีความสุกแกรงสามารถ
กะเทาะเปลือกไดงาย สวนในดานกายภาพขาวตองไมมีการ
ไหมเกิดขึ้น และทําการทดสอบหาอัตราการผลิตของเครื่อง
พรอมทําการตรวจวัดอัตราการส้ินเปลืองพลังงานไฟฟา  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แผนภาพอธิบายสถานะของการสงถายความรอน 

   

 
รูปที่ 5 เคร่ืองคั่วขาวใหมมงแบบแนวนอน 

 

2 .2 .2 การทดลองเพ่ื อหาประสิท ธิภาพขอ งเครื่ อ ง
เปรียบเทียบกับแรงงานคน 

ด าน ก ารท ดสอบ เพื่ อ ห าป ระสิ ท ธิ ภ าพ เค ร่ือ ง
เปรียบเทียบกับแรงงานคนท่ีใชกระทะคั่วเมล็ดขาวแบบเดิม 

ก. ข. 

 

 

ทิศทางการหมุน 

การแผความรอน 

การนําความรอน การพาความรอน 
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จํานวน 1 คน ที่ระยะเวลาทําการทดลอง 1 ชั่วโมง ทําการ
ทดลอง 3 ซ้ํา ดวยการทํางานแบบตอเนื่องเปรียบเทียบกัน   
2.3 การประเมินความพึงพอใจของเครื่อง 

ดานการประเมินความพึงพอใจของเครื่องที่ไดพัฒนา
และสรางข้ึนดวยการตอบแบบประเมินใน 4 ดาน คือ ดาน
การออกแบบเคร่ือง ดานความปลอดภัย ดานความสะดวกใน
การใชงาน และดานการผลิต ใชเกณฑการใหคะแนนความ
คิดเห็นแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) สวนการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามใชมาตราวัดเจตคติแบบลิ
เคิรทสเกล (Likert scale) ใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive selection) กับกลุมตัวอยางจาก
วิสาหกิจชุมชนกลุมสมุนไพรและขาวไรเกษตรอินทรียเข็ก
นอย อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 40 ราย  

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ 
3.1 ผลการทดลองเพ่ือหาอัตราการผลิตของเครื่อง  
 จากผลการทดลองช้ีใหเห็นวาอัตราการผลิตที่เหมาะสม
ในแตละระดับที่ขาวมีคาความชื้นตํ่ากวา 10% มีความสุก

แกรง สามารถกะเทาะเปลือกไดงายและไมเกิดรอยไหม คือ 
ขาว 40 กิโลกรัม ควรใชเวลา 75 นาที (1 ชั่วโมง 15 นาที), 
ขาว 65 กิโลกรัม ควรใชเวลา 135 นาที (2 ชั่วโมง 15 นาที) 
และขาว 90 กิโลกรัม ควรใชเวลา 150 นาที (2 ชั่วโมง 30 
นาที) ดังตารางท่ี 1 ดานอัตราการผลิตของเคร่ือง ประมาณ 
36 กิโลกรัม/ชั่วโมง หรือประมาณ 288 กิโลกรัม/วัน อัตรา
การผลิตของเครื่องสูงสุดคือ 90 กิโลกรัม/ครั้ง สวนดานผล
การทดสอบการส้ินเปลืองพลังงานไฟฟาในขณะเคร่ืองทํางาน 

โดยการตรวจวัดดวยคลิปแอมปมิเตอรและนําไปคํานวณ
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา ใชการคํานวณท่ีอัตราคา
ไฟฟาในกิจการขนาดเล็กมีธุรกิจรวมกับบานอยูอาศัย ขนาด
มิเตอร 15 แอมแปร ที่คาไฟฟาอัตราปกติ หนวยละ 3.9361 

บาท/หนวย พบวาขณะเคร่ืองทํางานใชกระแสไฟฟาเฉลี่ย 
11 .24 แอมแปร หรือ 2 .48 หนวย/ชั่วโมง มีอัตราการ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาเทากับ  9 .74 บาท/ชั่ วโมง ซึ่ ง
ใกล เคี ยงกับ เครื่อ งทํ าน้ํ าอุ นขนาด  3 ,500 วัตต  หรือ
เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU เปนตน 

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณความช้ืนของขาวท่ีผานการค่ัวที่ระดับตางๆ 
ปริมาณการคั่วขาวตอครั้ง  

(กิโลกรัม) 
เวลาที่ใชในการค่ัวขาว (นาที) 

60 75 90 105 120 135 150 165 180 

40 
ครั้งที่ 1 10.8% L L L L     
ครั้งที่ 2 L L L L L     

65 
ครั้งที่ 1 17.1% 14.1% 13.2% 11.4% 10.4% L    
ครั้งที่ 2 12.8% 11.2% 10.1 L L L    

90 
ครั้งที่ 1 20.7% 19.5% 19.2% 19.5% 12.1% 10.8% L L  
ครั้งที่ 2 14.9% 14.5% 11.9% 11.5% 11.2% L L L  

  L   หมายถึง ขาวท่ีผานการค่ัวมีคาความช้ืนต่ํากวา 10%     หมายถึง ขาวเกิดการไหม 
3.2 ผลการทดลองประสิทธิภาพของเครื่องเปรียบเทียบกับ
แรงงานคน  
 จากผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพเคร่ืองคั่ว
เปรียบเทียบกับแรงงานคนโดยการใชกระทะคั่วแบบเดิม ที่
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ดังรูปที่ 6 พบวาแรงงานคนคั่วมีอัตรา
การผลิตประมาณ 20.66 กิโลกรัม/ชั่วโมง ดังตารางที่ 3 จึง
เห็นไดวาเคร่ืองคั่วขาวใหมมงแบบแนวนอนท่ีพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกวาแรงงานคนประมาณ 1.74 เทา และสูง

กวาเคร่ืองตนแบบเดิมประมาณ 1.20 เทา 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบอัตราการผลิตของแรงงานคนคั่ว 

การทดสอบ 
การทดสอบ

คร้ังที่ 
อัตราการผลิต   

(กิโลกรัม/ชั่วโมง) 
เฉลี่ย 

แรงงานคน
คั่ว 

1 22  

20.66 2 20 

3 20 
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รูปท่ี 6 การใชแรงงานคนคั่วดวยกระทะค่ัวแบบเดิม  

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของเครื่อง 
ดานผลการประเมินความพึงพอใจกับกลุมตัวอยางจาก

วิสาหกิจชุมชนกลุมสมุนไพรและขาวไรเกษตรอินทรียเข็ก
น อ ย  อํ า เภ อ เข าค อ  จั งห วั ด เพ ช ร บู รณ  ใน  4  ด าน 
ประกอบดวยดานการออกแบบเคร่ือง ดานความปลอดภัย 
ดานความสะดวกในการใชงาน และดานการผลิต จํานวน 40 

ราย ดังรูปที่ 7 มีผลการประเมินเทากับ 4.17, 4.12, 3.80 

และ 4.05 ตามลําดับ ซึ่งอยู ในระดับ ดีทุกดาน มีผลการ

ประเมิน เฉลี่ ยรวมเท ากับ  4.03 ซึ่ งอยู ในระดับ ดี  มี ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.71 ซึ่งแสดงวามีความแตกตาง
ของขอมูลอยู ในระดับที่ น าพอใจ  ดั งตารางท่ี  4 ดาน
ขอเสนอแนะ ไดแก ควรเพ่ิมชุดลอเพื่อความสะดวกสําหรับ
การเคล่ือนยาย ควรปรับปรุงชุดใสขาวใหต่ําลงเพื่อทํางานได
สะดวกมากข้ึน 

 

 

 
รูปที่ 7 การประเมินความพึงพอใจกับกลุมตัวอยาง 

 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจกับกลุมตัวอยางจากวิสาหกิจชุมชนกลุมสมุนไพรและขาวไรเกษตรอินทรียเข็กนอย 

 

  

หัวขอการประเมิน
ความพึงพอใจ 

คําถาม 
ระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจ 

( x ) (S.D) 
 (5)  (4)  (3)  (2)  (1) 

ดานการออกแบบ
เครื่อง 

ขนาดและรูปรางของเคร่ือง  13  23 2   4.25 0.62 

ระบบการสงกําลังของเครื่อง 14  21 5   4.23 0.66 

ลักษณะของถังคั่วขาว  11  23 6   4.13 0.65 

ความคุมคาของเครื่อง  12  20 6 2  4.05 0.81 

เฉลี่ย 4.16 0.68 

ดานความปลอดภัย 

ระบบไฟฟา  15  20 5   4.25 0.67 

ระบบสงกําลัง  12  19 9   4.08 0.73 

ระบบพลังงานความรอนดวยแกส  10  21 9   4.03 0.70 

เฉลี่ย 4.12 0.70 

ดานความสะดวก
ในการใชงาน 

การนําขาวเขาเคร่ือง  4  21 12 2 1 3.63 0.84 

การนําขาวออกจากขาวเครื่อง  14  23 3   4.28 0.60 

การใชงานของสวิตชควบคุม  12  22 6   4.15 0.66 

การเคลื่อนยาย    15 19 3 3 3.15 0.86 

เฉลี่ย 3.80 0.74 

ดานการผลิต 
ปริมาณการค่ัว  12  17 11   4.03 0.77 

คุณภาพของขาวท่ีผานการคั่ว  13  15 12   4.08 0.76 

เฉลี่ย 4.05 0.77 

เฉลี่ยรวมทุกดาน 4.03 0.71 

1929



การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป พ.ศ. 2559 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

7-8 กรกฎาคม 2559  ขอนแกน 

 

 

4 สรุป 

 จากการพัฒนา ออกแบบ และสรางเคร่ืองค่ัวขาวใหม 
ม งแบบแนวนอน  เพื่ อ ให มี อั ต ราการผ ลิตที่ สู งขึ้ น  มี
ประสิทธิภาพสูงกวาแรงงานคน มีความสะดวกในการใชงาน 
พรอมทําการประเมินความพึงพอใจกับกลุมวิสาหกิจชุมชน
พบวาเครื่องดังกลาวสามารถเพ่ิมอัตราการผลิตใหสูงขึ้นได
จริงตามสมมติฐานของงานวิจัย มีอัตราการผลิตของเครื่อง 
ประมาณ 36 กิโลกรัม/ชั่วโมง หรือประมาณ 288 กิโลกรัม/
วัน อัตราการผลิตสูงสุดตอครั้งเทากับ 90 กิโลกรัม มีอัตรา
การผลิตที่ เหมาะสมในแตละระดับน้ําหนัก คือ ขาว 40 

กิโลกรัม ควรใชเวลา 75 นาที, ขาว 65 กิโลกรัม ควรใชเวลา 
135 นาที และขาว 90 กิโลกรัม ควรใชเวลา 150 นาที ได
ขาวที่มีคาความช้ืนต่ํากวา 10% มีความสุกแกรง สามารถ
กะเทาะเปลือกไดงายและไมเกิดรอยไหม เครื่องที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกวาแรงงานคนประมาณ 1.74 เทา และสูง
กวาเครื่องเดิมประมาณ ประมาณ 1.20 เทา มีอัตราการ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาเทากับ 9.74 บาท/ชั่วโมง สวนดาน
ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาเครื่องค่ัวขาว
ใหมมงแบบแนวนอนประกอบไปดวย 4 ดาน คือ ดานการ
ออกแบบเคร่ือง ดานความปลอดภัย ดานความสะดวกในการ
ใชงาน และดานการผลิต กับกลุมตัวอยางจากวสิาหกิจชุมชน
กลุมสมุนไพรและขาวไรเกษตรอินทรียเข็กนอย จํานวน 40 

ราย มีผลการประเมินเทากับ 4.03 ซึ่งเปนผลความพึงพอใจที่
อยูในระดับดี และจากผลการพัฒนาเคร่ืองดังกลาวขางตน
สามารถนําไปใชงานในการผลิตขาวใหมมงเพื่อจําหนายใน
ระดับวิสาหกิจชุมชนได 
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