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บทที่ 3
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
888888 การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่อ งอบข้าวเปลือ กแบบเคลื่อนที่
โดยผูว้ จิ ยั ได้กําหนดขัน้ ตอนวิธกี ารดําเนินการวิจยั ไว้ดงั นี้
8888888888
1 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
8888888888
2 ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
88888888
3. วิธกี ารดําเนินการวิจยั
8888888888
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
8888
เพื่อพัฒนาต้นแบบเครือ่ งอบข้าวเปลือกสําหรับเกษตรกรให้มปี ระสิทธิภาพ
ตัวแปรที่ศึกษา
888888 ตัวแปรที่ศกึ ษา คือ ความชื้นของข้าวเปลือกพันธ์ กข.51 ที่ผ่านการอบแห้งของ
เครือ่ งต้นแบบเครือ่ งอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนทีส่ าํ หรับเกษตรกร
1. ตัวแปรต้น คือ
1.1 ความชืน้ ก่อนเข้าเครือ่ งอบ
1.2 ระยะเวลาในการอบ
888
2. ตัวแปรตาม คือ
2.1 ความชืน้ หลังการอบแห้ง
2.2 ระยะเวลาในการอบแห้ง
2.3 ปริมาณก๊าซหุงต้มทีใ่ ช้ในการอบแห้ง
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
8888
ในการวิจยั การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่สําหรับเกษตรกร
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดขัน้ การวิจยั ไว้ดงั นี้
8
ขัน้ ที่ 1 เริม่ จากศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นจากสภาพปั ญหาความชืน้ ของข้าวเปลือก โดย
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการอบแห้ง องค์ประกอบของเมล็ดข้าวเปลือก ชนิดของข้าว วัสดุอุปกรณ์
ในการจัดสร้างต้นแบบเครือ่ งอบข้าว แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
8
ขัน้ ที่ 2 ออกแบบต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ โดยนํ าทฤษฎีทไ่ี ด้จาก
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การศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อกําหนดรูปร่างลักษณะของต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกและออกแบบ
การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนสําหรับเกษตรกรที่โดยมีขนาดความกว้าง
1.23 เมตร ยาว 3.50 เมตร และสูง 3.24 เมตร ดูภาคผนวก ก ภาพ 4
8888
ขัน้ ที่ 3 สร้างต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ โดยนํ าแบบที่ได้จากการ
วิเ คราะห์ ม าดํ า เนิ น การสร้า งต้ น แบบเครื่อ งอบข้า วเปลือ กแบบเคลื่อ นที่ เริ่ม จากประกอบ
โครงสร้างตัวถังอบด้วยเหล็กขนาดความหนา 2 มิลลิเมตร ตัดและพับขึน้ รูปตามแบบพร้อม
เชื่อมประสานเนื้อเหล็กเข้าด้วยกัน จากนัน้ นํ าโครงสร้างถังอบประกอบเข้ากับชุดลากจูงซึ่งใช้
เหล็กตัวซีขนาด 5x10 เซนติเมตร ประกอบขึน้ รูปตามแบบพร้อมติดตัง้ ล้อ ติดตัง้ ชุดระบบระบาย
ความชื้น ระบบหมุนเวียนข้าวเปลือกมาประกอบเข้ากัน ติดตัง้ เครื่องวัดอุ ณหภูม ิ ชุดควบคุม
ปริมาณแก๊สเชือ้ เพลิง และทดสอบลากจูงตามลําดับ
888
ขัน้ ที่ 4 การทดสอบและเก็บข้อมูลจํานวน 3 ครัง้ โดยมีลาํ ดับดังนี้
การทดสอบและเก็บข้อมูล
1. วัดความชืน้ ของข้าวเปลือก
2. ใส่ขา้ วเปลือกในเครือ่ งอบข้าวเปลือก 500 กิโลกรัม
3. ปรับอุณหภูมคิ วามร้อนในกระบวนการอบที่ 50 องศาเซลเซียส
4. เมือ่ อุณหภูมถิ งึ 50 องศาเซลเซียส เริม่ กระบวนการอบ พร้อมจับเวลา
5. ทําการวัดความชืน้ และลงบันทึกข้อมูล เมื่อถึงเวลา 60, 120, 180 นาที
ตามลําดับ
6. ทําการบันทึกปริมาณก๊าซหุงต้มทีใ่ ช้ เมื่อถึงเวลา 60, 120, 180 นาที
ตามลําดับ
7. จบกระบวนการทดสอบและเก็บข้อมูล
8. นําข้าวเปลือกออกจากถังบรรจุ
ประมวลผลข้อ มู ล นํ า ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการจัด เก็บ การพัฒ นาต้ น แบบเครื่อ งอบ
ข้าวเปลือกแบบเคลื่อนทีส่ ําหรับเกษตรกรมาประมวลผลอุณหภูม ิ ความชื้น และปริมาณการใช้
แก๊ส ณ เวลา 60 , 120, 180 นาที ตามลําดับ โดยการหาค่าทางสถิตไิ ด้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
(𝑥̅ ) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD.) และค่า t (t-test) ตามตารางบันทึกข้อมูลการทดลอง
88888888 ขัน้ ที่ 5 สรุปผลการทดสอบ โดยนําผลจากคํานวณมาแปรค่าสรุปผล
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
8888
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
888888
ในการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั กําหนดตัวแปรทีต่ อ้ งการศึกษาดังนี้
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ตัวแปรต้น คือ
1. ความชืน้ ก่อนเข้าเครือ่ งอบ
2. ระยะเวลาในการอบ
8888888888 ตัวแปรตาม คือ
8888888888888
1. ความชืน้ หลังการอบแห้ง
2. ระยะเวลาในการอบแห้ง
3. ปริมาณก๊าซหุงต้มทีใ่ ช้ในการอบแห้ง
8888888 2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
88888
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิเคราะข้อมูลทางสถิตดิ งั ้ นี้
88888888888888881. ค่าเฉลีย่ , ร้อยละ, ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.), ค่า t (t-test)
88888888888888882. เปรียบกับความชืน้ ก่อนเข้ากระบวนการอบ
งบดําเนิ นงาน
888
ในการดําเนินงานการพัฒนาเครื่องอบข้าวเปลือกเคลื่อ นที่สําหรับเกษตรกรทาง
ผู้วจิ ยั ได้ใช้งบประมาณในการดําเนินงานทัง้ สิ้น 180,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมถึงการปรับแต่ง
เพิม่ เติม
สถานที่ในการดําเนิ นงาน
888
สถานทีใ่ ช้ในการดําเนินงานจัดสร้าง
88888888 ในการพัฒนาต้นแบบเครือ่ งอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนสําหรับเกษตรกรทีด่ ําเนินการ
สร้างที่ เลขที1่ 2 ซอย 29 ถ.หนุ มาน ต.ในเขต อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
สถานทีท่ าํ การทดสอบและเก็บข้อมูล
เพื่อให้สะดวกต่อการทดสอบและเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั เลือกวิทยาลัยชุมชนพิจติ ร ตําบล
ท่าบัว อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจติ ร
สถานที่เก็บรักษาเครื่องเมื่อทดสอบเสร็จสิ้ น
หลังจากการทดสอบเก็บค่าทางผูว้ จิ ยั ใช้วทิ ยาลัยชุมชนพิจติ ร เป็ นสถานทีเ่ ก็บรักษา
ต้นแบบเครื่องอบข้าวเปลือกแบบเคลื่อนทีส่ ําหรับเกษตรกร เนื่องจากจะได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพ
ให้ดยี งิ่ ขึน้ และสําหรับผูท้ ่สี นใจจะได้สะดวกต่อการติดต่อเพื่อแสดงการทํางานของเครื่องให้แก่
ผูส้ นใจ

