
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

88888 การวิจยัครัง้น้ีได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการพฒันาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือก

เคลื่อนที่สําหรบัเกษตรกร โดยศึกษาเอกสารจากบทที่ 2 และวิธีการดําเนินการวิจยับทที่ 3 

ตามลําดบั และจดัสรา้งต้นแบบเครื่องอบขา้วเปลอืกเคลื่อนที่สําหรบัเกษตรกรขึน้ เมื่อทําการ

ทดลองและเก็บขอ้มูลของต้นแบบเครื่องอบขา้วเปลอืกสําหรบัเกษตรกรจากการใช้ขา้วเปลอืก

ชนิด กข.51 ไดข้อ้มลูดงัตาราง 2 

 

  ตาราง  2  บนัทกึขอ้มลูการทดลองชุดที ่1, 2 และ3 

 

ชุด/ครัง้ที ่

เวลา 

(นาท)ี 

ความชืน้ 

(รอ้ยละ) 

ปรมิาณก๊าซหุงต้ม 

(กโิลกรมั) 

อุณหภมู ิ

(องศาเซลเซยีส) 

 

 

1/1 

1/2 

1/3 

 

 

60 

ความชืน้เริม่ตน้ 

20.20 

ปรมิาณก๊าซหุงต้มเริม่ตน้ 

31.4 

 

 

52 17.50 30.4 

120 16.25 29.4 52 

180 15.30 28.4 50 

 

 

2/1 

2/2 

2/3 

 

 

60 

ความชืน้เริม่ตน้ 

19 

ปรมิาณก๊าซหุงต้มเริม่ตน้ 

28.2 

 

 

54 17.90 27.4 

120 16.60 26.6 51 

180 15.20 25.9 49 

 

 

3/1 

3/2 

3/3 

 

 

60 

ความชืน้เริม่ตน้ 

21.60 

ปรมิาณก๊าซหุงต้มเริม่ตน้ 

25.4 

 

 

54 19.85 24.6 

120 17.70 23 52 

180 15.60 22 52 

888888 
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 จากตาราง 2  ทัง้ 3 ชุด ซึง่การทดลองชุดที ่1 ณ เวลา 60 นาทแีรก ความชืน้ของ

ข้าวเปลอืกเริม่ต้นที่ร้อยละ 20.20 หลงัจากใช้เวลาอบผ่านไปถึง 60 นาท ีความชื้นของ

ขา้วเปลอืกลดลงเหลอืรอ้ยละ 17.50 ปรมิาณก๊าซหุงต้มน้ําหนักเริม่ต้นที ่31.4 กโิลกรมั ลดลง

เหลอื 30.4 กโิลกรมั อุณหภมูวิดัได ้52 องศาเซลเซยีส เมื่อเวลาผ่านไป 120 นาท ีความชืน้ของ

ขา้วเปลอืกลดลงเหลอืรอ้ยละ 17.50 ปรมิาณก๊าซหุงต้มน้ําหนักลดลงเหลอื 29.4 กิโลกรมั 

อุณหภูมวิดัได ้52 องศาเซลเซยีส เมื่อทดลองต่อไปเวลา 180 นาท ีความชื้นของขา้วเปลอืก

ลดลงเหลอืรอ้ยละ 15.30 ปรมิาณก๊าซหุงต้มน้ําหนักลดลงเหลอื 28.4  กโิลกรมั อุณหภูมวิดัได ้

50 องศาเซลเซยีส ตามลาํดบั 

8888 การทดลองชุดที่ 2 ที่เวลา 60 นาทีเช่นเดียวกัน ความชื้นของข้าวเปลือกชนิด

เดียวกันกับชุดแรกเริ่มต้นที่ร้อยละ 19 หลังจากใช้เวลาอบผ่านไป 60 นาที ความชื้นของ

ขา้วเปลอืกลดลงเหลอืรอ้ยละ 17.90 ปรมิาณก๊าซหุงต้นน้ําหนักเริม่ต้นที่ 28.2 กโิลกรมั ลดลง

เหลอื 27.4 กโิลกรมั อุณหภูมวิดัได้ 54 องศาเซลเซยีส เมื่อเวลาผ่านไปที่ 120 นาท ีความชื้น

ของข้าวเปลอืกลดลงเหลอืร้อยละ 16.60 ปรมิาณก๊าซหุงต้มน้ําหนักลดลงไปอีกเหลือที่ 26.6 

กโิลกรมั อุณหภมูวิดัได ้51 องศาเซลเซยีส  เมือ่เวลาผ่านไปถงึเวลาสุดทา้ย 180 นาท ีความชืน้

ของขา้วเปลอืกลดลงเหลอืรอ้ยละ 15.20 ปรมิาณก๊าซหุงต้มน้ําหนักลดลงเหลอื 25.9  กโิลกรมั 

อุณหภมูวิดัได ้49 องศาเซลเซยีส ตามลาํดบั 

88888 การทดลองครัง้ชุดที ่ 3 ณ เวลา 60 นาท ีความชืน้ของขา้วเปลอืกเริม่ต้นทีร่อ้ยละ 

21.60 หลงัจากใชเ้วลาอบผ่านไป 60 นาท ีความชื้นของขา้วเปลอืกลดลงเหลอืรอ้ยละ 19.85 

ปรมิาณก๊าซหุงต้มน้ําหนักเริม่ต้นที ่25.4 กโิลกรมั ความชืน้ลดลงเหลอื 24.6 กโิลกรมั อุณหภูมิ

วดัได ้54 องศาเซลเซยีส เมื่อเวลาผ่านไป 120 นาท ีความชืน้ของขา้วเปลอืกลดลงเหลอืทีร่อ้ย

ละ 17.70 ปรมิาณก๊าซหุงต้มน้ําหนักลดลงเหลอื 23 กโิลกรมั อุณหภูมวิดัได ้52 องศาเซลเซยีส 

เมือ่เวลาผ่านไปถงึ 180 นาท ีความชืน้ของขา้วเปลอืกลดลงเหลอืรอ้ยละ 15.60 ปรมิาณก๊าซหุง

ต้มน้ําหนักลดลงเหลอื 22  กโิลกรมั อุณหภูมวิดัได้ 52 องศาเซลเซยีส ตามลําดบั จากการ

ทดลองทัง้ 3 ครัง้ ในชุดที่ 1-3 พบว่าความชื้นของขา้วเปลอืกชนิดเดยีวกนัลดลงตามลําดบั

ดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

  ตาราง  3  สรปุรอ้ยละของความชืน้ทีล่ดลง และปรมิาณก๊าซทีใ่ช ้ทีเ่วลา 60 นาท ี

 

ครัง้ที ่

รอ้ยละความชืน้ 

ทีว่ดัได ้

รอ้ยละความชืน้

ทีล่ดลง 

ปรมิาณก๊าซทีใ่ช ้ 

(กโิลกรมั) 

อุณหภมู ิ 

(องศาเซลเซยีส) 

1 17.50 2.70 1 52 

2 17.90 1.10 0.8 54 

3 19.85 1.75 0.8 54 

เฉลีย่รวม 18.42 1.85 0.87 53.33 

 

88888 จากตาราง 3 สรุปร้อยละของความชื้นที่ลดลง และปรมิาณก๊าซที่ใช้ พบว่า การ

ทดลองครัง้ที ่ 1 รอ้ยละความชืน้ของขา้วเปลอืกทีว่ดัไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 17.50 ระยะเวลาทีใ่ชใ้น

การอบขา้วเปลอืก 60 นาท ีอุณหภูมทิี่ใช้ในการอบขา้วเปลอืกที่ 52 องศาเซลเซยีส ผลการ

ทดลองพบว่าขา้วเปลอืกมคีวามชืน้ลดลงทีร่อ้ยละ 2.70 ปรมิาณก๊าซทีใ่ช ้1 กโิลกรมั  

888888 การทดลองครัง้ที่ 2 รอ้ยละความชื้นของขา้วเปลอืกที่วดัได้เท่ากบัรอ้ยละ 17.90 

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบขา้วเปลอืก 60 นาท ีอุณหภูมทิี่ใช้ในการอบขา้วเปลอืกที่ 54 องศา

เซลเซยีส ผลการทดลองพบว่าขา้วเปลอืกมคีวามชืน้ลดลงที่รอ้ยละ 1.10 ปรมิาณก๊าซทีใ่ช ้0.8 

กโิลกรมั  

88888888การทดลองครัง้ที่ 3 ร้อยละความชื้นของข้าวเปลอืกที่วดัได้เท่ากบัร้อยละ 19.85 

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบขา้วเปลอืก 60 นาท ีอุณหภูมทิี่ใช้ในการอบขา้วเปลอืกที่ 54 องศา

เซลเซยีส ผลการทดลองพบว่าขา้วเปลอืกมคีวามชืน้ลดลงทีร่อ้ยละ 1.75 ปรมิาณก๊าซทีใ่ช้ 0.8 

กโิลกรมั 

88888888รอ้ยละความชื้นที่ผ่านการอบแห้งด้วยต้นแบบเครื่องอบขา้วเปลอืกเคลื่อนที่สําหรบั

เกษตรกร ที่เวลา 60 นาท ีมคีวามชืน้ขา้วเปลอืกเฉลี่ยรอ้ยละ 18.42 รอ้ยละความชื้นเฉลี่ยที่

ลดลง 1.85 ปรมิาณก๊าซทีใ่ชเ้ฉลีย่ 0.87 กโิลกรมั อุณหภูมเิฉลีย่ทีใ่ชใ้นการอบขา้วเปลอืก 53.33 

องศาเซลเซยีส  

88888888จากการทดลอง ในครัง้ที ่1,2 และ 3 ตามเวลา 60 นาท ีความชืน้ลดลงทีร่อ้ยละ 2.7, 

1.10 และ 1.75 ตามลาํดบั เฉลีย่ 1.85 เป็นตน้ 
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  ตาราง  4  สรปุรอ้ยละของความชืน้ทีล่ดลง และปรมิาณก๊าซทีใ่ช ้ทีเ่วลา 120 นาท ี

 

ครัง้ที ่

รอ้ยละความชืน้ 

ทีว่ดัได ้

รอ้ยละความชืน้

ทีล่ดลง 

ปรมิาณก๊าซทีใ่ช ้ 

(กโิลกรมั) 

อุณหภมู ิ 

(องศาเซลเซยีส) 

1 16.25 3.95 2 52 

2 16.60 2.40 1.6 51 

3 17.70 3.90 2.4 52 

เฉลีย่รวม 16.85 3.42 2 51.67 

 

88888 จากตาราง 4  สรุปรอ้ยละความชืน้ทีล่ดลง และปรมิาณก๊าซทีใ่ช ้พบว่า การทดลอง

ครัง้ที ่ 1 รอ้ยละความชืน้ของขา้วเปลอืกทีว่ดัไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 16.25 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบ

ขา้วเปลอืก 120 นาท ีอุณหภูมทิีใ่ช้ในการอบขา้วเปลอืกที ่52 องศาเซลเซยีส ผลการทดลอง

พบว่าขา้วเปลอืกมรีอ้ยละความชืน้ทีล่ดลงรอ้ยละ 3.95 ปรมิาณก๊าซทีใ่ช ้2 กโิลกรมั 

88 การทดลองครัง้ที่ 2 รอ้ยละความชื้นของขา้วเปลอืกที่วดัได้เท่ากบัรอ้ยละ 16.60 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบขา้วเปลอืก 120 นาท ีอุณหภูมทิี่ใชใ้นการอบขา้วเปลอืกที่ 51 องศา

เซลเซยีส ผลการทดลองพบว่าขา้วเปลอืกมรีอ้ยละความชืน้ทีล่ดลงรอ้ยละ 2.40 ปรมิาณก๊าซที่

ใช ้1.6 กโิลกรมั  

888888 การทดลองครัง้ที่ 3 รอ้ยละความชื้นของขา้วเปลอืกที่วดัได้เท่ากบัรอ้ยละ 17.70 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบขา้วเปลอืก 120 นาท ีอุณหภูมทิี่ใชใ้นการอบขา้วเปลอืกที่ 52 องศา

เซลเซยีส ผลการทดลองพบว่าขา้วเปลอืกมรีอ้ยละความชืน้ทีล่ดลงรอ้ยละ 3.90 ปรมิาณก๊าซที่

ใช ้2.4 กโิลกรมั 

888888 รอ้ยละความชื้นที่ผ่านการอบแห้งด้วยต้นแบบเครื่องอบขา้วเปลกืเคลื่อนที่สําหรบั

เกษตรกร ทีเ่วลา 120 นาท ีมคีวามชืน้ขา้วเปลอืกเฉลีย่รอ้ยละ 16.85 รอ้ยละความชืน้เฉลีย่ที่

ลดลง 3.42 ปรมิาณก๊าซทีใ่ชเ้ฉลีย่ 2  กโิลกรมั อุณหภูมเิฉลีย่ทีใ่ชใ้นการอบขา้วเปลอืก 51.67

องศาเซลเซยีส  

88888 จากการทดลอง ในครัง้ที ่ 1, 2 และ 3 ตามเวลา 120 นาท ีความชืน้ลดลงทีร่อ้ยละ 

3.95, 2.40 และ 3.90 ตามลาํดบั เฉลีย่รอ้ยละ 3.40 เป็นตน้ 
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  ตาราง  5  สรปุรอ้ยละของความชืน้ทีล่ดลง และปรมิาณก๊าซทีใ่ช ้ทีเ่วลา 180 นาท ี

 

ครัง้ที ่

รอ้ยละความชืน้ 

ทีว่ดัได ้

รอ้ยละความชืน้

ทีล่ดลง 

ปรมิาณก๊าซทีใ่ช ้ 

(กโิลกรมั) 

อุณหภมู ิ 

(องศาเซลเซยีส) 

1 15.30 4.90 3 52 

2 15.20 3.80 2.3 54 

3 15.60 6 3.4 54 

เฉลีย่รวม 15.37 4.90 2.9 53.33 

 

88888 จากตาราง 5 สรุปรอ้ยละความชืน้ทีล่ดลง และปรมิาณก๊าซทีใ่ช ้การทดลองครัง้ที ่1 

รอ้ยละความชืน้ของขา้วเปลอืกทีว่ดัไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 15.30 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบขา้วเปลอืก 

180 นาท ีอุณหภูมทิี่ใช้ในการอบข้าวเปลอืกที่ 52 องศาเซลเซยีส ผลการทดลองพบว่า

ขา้วเปลอืกมรีอ้ยละความชืน้ทีล่ดลงรอ้ยละ 4.90 ปรมิาณก๊าซทีใ่ช ้3 กโิลกรมั 

888888 การทดลองครัง้ที่ 2 รอ้ยละความชื้นของขา้วเปลอืกที่วดัได้เท่ากบัรอ้ยละ 15.20

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการอบขา้วเปลอืก 180 นาท ีอุณหภูมทิี่ใชใ้นการอบขา้วเปลอืกที่ 54 องศา

เซลเซยีส ผลการทดลองพบว่าขา้วเปลอืกมรีอ้ยละความชืน้ทีล่ดลงรอ้ยละ 3.80 ปรมิาณก๊าซที่

ใช ้2.3 กโิลกรมั  

888888 การทดลองครัง้ที่ 3 รอ้ยละความชื้นของขา้วเปลอืกที่วดัได้เท่ากบัรอ้ยละ 15.60 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการอบขา้วเปลอืก 180 นาท ีอุณหภูมทิีใ่ชใ้นการอบขา้วเปลอืกที ่ 54 องศา

เซลเซยีส ผลการทดลองพบว่าขา้วเปลอืกมรีอ้ยละความชื้นที่ลดลงรอ้ยละ 6 ปรมิาณก๊าซที่ใช ้

3.4 กโิลกรมั 

888888 รอ้ยละความชื้นที่ผ่านการอบแห้งด้วยต้นแบบเครื่องอบขา้วเปลกืเคลื่อนที่สําหรบั

เกษตรกร ที่เวลา 180 นาท ีมคีวามชื้นขา้วเปลอืกเฉลี่ยร้อยละ 15.37 ร้อยละความชื้นเฉลี่ยที่

ลดลง 4.90 ปรมิาณก๊าซทีใ่ชเ้ฉลีย่ 2.9  กโิลกรมั อุณหภูมเิฉลีย่ทีใ่ชใ้นการอบขา้วเปลอืก 53.33

องศาเซลเซยีส  

88888 สรุปผลการทดลองจากการใช้ต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลอืกแบบเคลื่อนที่สําหรบั

เกษตรกรทีร่ะยะเวลา  60 นาท ี 120 นาท ีและ 180 นาท ีพบว่าระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการอบ

ขา้วเปลอืก ได้ความชืน้ขอขา้วเปลอืกเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 15.37  คอืระยะเวลา 180 นาท ีทีอุ่ณหภูมิ

เฉลี่ย 53.33 องศาเซลเซยีส  ปรมิาณก๊าซหุงต้ม ก๊าซที่ใชเ้ฉลี่ย 2.9 กโิลกรมั ความชื้นที่ลดลง

คดิเป็นค่าเฉลีย่รอ้ยละ 4.90 
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  ตาราง  6  ค่าเฉลีย่(X�) ค่ารอ้ยละลดลง และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) ของความชืน้  

               และปรมิาณ ก๊าซจากการลดลองทัง้ 3 ชุด ชุดละ 3 ครัง้ ครัง้ที ่1, 2 และ 3 ได ้  

รายการ ค่าเฉลีย่ (X�) ค่ารอ้ยละลดลง(%) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) 

ความชืน้ 15.37 24.37 0.147 

ปรมิาณก๊าซ 2.9 18.13 0.66 

 

88888 จากตาราง 6 พบว่า ความชืน้มคี่าเฉลี่ย(X�) 15.37 ค่ารอ้ยละลดลง(%) 24.37 

เปอรเ์ซน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) 0.147 ปรมิาณก๊าซทีใ่ชม้คี่าเฉลีย่(X�) 15.37 ค่ารอ้ยละ

ลดลง(%) 24.37 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) 0.66  

88888 จากตาราง 2 และ 6 มาเขยีนแผนภูมอเปรยีบเทยีบค่าความชืน้ของขา้วเปลอืกทีว่ดั

ไดท้ัง้ 3 ชุด ตามภาพ 47  แต่ละชุดใชท้ดสอบ 3 ครัง้ ครัง้ที ่1, 2 และ 3 ใชเ้วลา 60 นาท ี120 

นาท ีและ 180 นาทเีป็นกราฟเสน้นอน และความชืน้เริม่ต้นของขา้วเปลอืกทีร่อ้ยละ 20.20, 19 

และ 21.60 ตามลําดบั เมื่อเปรยีบเทยีบการทดสอบในชุดที ่1,2 และ 3 เป็นกราฟตัง้ โดยสแีดง 

สีเหลือและสีม่วง แสดงค่าความชื้นลดลง เมื่อเปรยีบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมที่ร้อยละ 15.37     

เป็นตน้ ดภูาพ 47 

 

 
ภาพ  47  แผนภมูเิปรยีบเทยีบความชืน้ของขา้วเปลอืกทีใ่ชท้ดสอบทัง้ 3 ชุด 
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             การทดลองครัง้ท่ี 2 

             การทดลองครัง้ท่ี 3 

ค่าเฉลีย่รวม 15.37 (%) 

ชดุ 

คา่
คว

าม
ชืน้

ขอ
งข้

าว
เป

ลือ
กท

ี่วดั
ได้

 



62 

 

 

  ตาราง  7  สรปุค่าเฉลีย่รอ้ยละของความชืน้ทีล่ดลง ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่า t เมือ่  

                เปรยีบเทยีบกบัความชืน้มาตรฐาน ทีร่อ้ยละ 15  

เวลา (นาท)ี 
ค่าความชืน้ 

ค่าเฉลีย่รอ้ยละความชืน้ทีล่ดลง ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่า t 

60 9.09 1.26 4.707 

120 16.75 0.75 4.235 

180 24.01 0.21 3.051 

๙๙๙๙๙๙๙*ระดบันัยสาํคญัที ่.05 

 

/////  จากตาราง  7  พบว่า ค่าความชืน้ ณ เวลา 60 นาท ีค่าเฉลีย่รอ้ยละความชืน้ทีล่ดลง

เท่ากบัรอ้ยละ 9.09 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.26 ค่า t เท่ากบั 4.707 เมื่อถงึเวลา 120 

นาท ีค่าเฉลีย่รอ้ยละความชืน้ทีล่ดลงเท่ากบัรอ้ยละ 16.75 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.75 

ค่า t เท่ากบั 4.235 เมื่อถงึเวลา 180 นาท ีค่าเฉลีย่รอ้ยละความชืน้ทีล่ดลงเท่ากบัรอ้ยละ 24.01 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.21 และค่า t เท่ากบั 3.051  เมื่อเปิดตารางค่าวกิฤตขิองการ

แจกแจง t ระดบันัยสําคญัที ่.05 มคี่าเท่ากบั 4.303 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าความชืน้มาตรฐาน ที่

รอ้ยละ 15 กบั ค่า t ณ เวลา 60, 120 แล180 นาท ีทีไ่ดจ้ากการคํานวณเท่ากบั 4.707, 4.235, 

และ3.051 ตามลําดบั เห็นได้ว่า ค่า t ณ เวลา 60 นาท ีมคีวามแตกต่าง กบัค่าความชื้น

มาตรฐาน ทีร่อ้ยละ 15, ค่า t ณ เวลา 120 นาท ีมคี่าไม่แตกต่าง กบัค่าความชืน้มาตรฐาน ที่

รอ้ยละ 15 และ ค่า t   ณ เวลา 180 นาท ีไมม่คีวามแตกต่าง กบัค่าความชืน้มาตรฐาน  

 จากขอ้มูลขา้งต้นเห็นได้ว่าม ีค่า t 2ช่วงเวลาที่มคี่า ไม่แตกต่าง กบัค่าความชื้น

มาตรฐาน ทีร่อ้ยละ 15 คอื ณ เวลา 120 และ 180 นาท ีแต่เน่ืองจาก ค่า t ณ เวลา 120 นาท ี

เมือ่เทยีบกบัค่าวกิฤตขิองการแจกแจง t คอื 4.235 และ 4.303 ซึง่มคี่าใกลเ้คยีงกนัมาก ส่วน ณ 

เวลา 180 นาท ีเมื่อเทยีบกบัค่าวกิฤตขิองการแจกแจง t คอื 3.051 และ 4.303 ซึง่มคี่าต่างกนั

มากกว่า จงึเลอืกใชค้่า t ณ เวลา 180 นาท ีคอื 3.051 เป็นค่าในการสรปุผล 

 สรปุไดว้่าความชืน้ของขา้วเปลอืกทีไ่ดผ้่านการอบดว้ยต้นแบบเครื่องอบขา้วเปลอืก

แบบเคลื่นทีส่าํหรบัเกษตรกร ณ   เวลา  180  นาท ี ไม่มคีวามแตกต่าง  กบัความชืน้มาตรฐาน 

ทีร่อ้ยละ 15 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05  

 


