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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้อง
ของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร 2) หาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกขนาดข้าว
กล้องของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร  3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของ
คณะกรรมการชุมชนที่เป็นผู้ใช้เครื ่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ 
จังหวัดก าแพงเพชร การหาประสิทธิภาพได้จากการทดสอบการคัดแยกข้าวกล้องจ านวน
ท้ังหมด 30 ครั้ง ท่ีสามารถคัดแยกขนาดข้าวกล้องให้เป็น 3 ประเภท คือ ข้าวเต็มเมล็ด ข้าวหัก 
และข้าวปลาย ประเมินความพึงพอใจโดยคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 20 คน เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ แบบบันทึกผลการทดสอบและแบบประเมิน
ความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า การท างานของเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนบ้านหนอง
ปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร ท่ีสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพท่ีได้จากการทดสอบเครื่องคัดแยกขนาด
ข้าวกล้องให้ได้ข้าว 3 ประเภท คือ ข้าวเต็มเมล็ด ข้าวหัก และข้าวปลาย คิดเป็นร้อยละ 100 
และการศึกษาความพึงพอใจมีระดับค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 4.14 มีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมทั้งหมดเท่ากับ 0.56 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) design and construction the 
Brown Rice Sorting Machine of Nong Ping Kai community in Kamphaeng Phet, 
2) evaluate the effectiveness of the Brown Rice Sorting Machine of Nong Ping 
Kai community in Kamphaeng Phet, 3) Assess the satisfaction of the machine 
of the Brown Rice Sorting Machine of Nong Ping Kai community in Kamphaeng 
Phet. The efficiency was determined from brown rice sorting tests 30 times, 
which can separate brown rice into 3 types : Whole Grain Brown Rice, Broken 
Rice and Broke-Milled Rice. This satisfaction study’s sample group consisted of 
20 honorary community committees. The tools used are Experimental results 
and Satisfaction assessment form. The statistics used are percentages , 
arithmetic mean and standard deviation.  
 The research findings revealed that the operation of the Brown Rice 
Sorting Machine of Nong Ping Kai community in Kamphaeng Phet, which was 
created. Performance Accounted for 100 percent. The satisfaction study of 20 

honorary community committees was at a high level ( X̅ = 4.14 , S.D. = 0.56 ). 
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บทน า  
 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย และชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ อ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เป็นชุมชนที่มีการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ราษฎรใน
หมู่บ้านมีจ านวนประมาณ 200 ครัวเรือน มีพื้นท่ีท าการปลูกข้าว 800 ไร่  เมื่อปี พ.ศ.2554 
ได้มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปจัดสร้างโรงสีชุมชนขนาดเล็กให้กับชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ซึ่งเป็น
โรงสีที่สามารถสีข้าวได้ 2 ระบบคือสีข้าวกล้องและข้าวสาร โรงสีข้าวชุมชนเป็นโรงสีขนาด
เล็กไม่มีข้ันตอนการคัดแยกขนาดข้าวเหมือนโรงสีขนาดใหญ่ การคัดแยกจึงไม่มีประสิทธิภาพ 
จึงมีปัญหาในขั้นตอนการคัดแยกข้าวขนาดกล้อง เมื่อชุมชนได้ท าข้าวกล้องเป็นผลผลิตของ
หมู่บ้านท่ีท าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม [11] จึงต้องใช้แรงงานจากชาวบ้าน



มาท าการคัดแยกข้าวเต็มเมล็ด ข้าวหักและข้าวปลายออกจากกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการ
ท างานท่ีซ ้าซ้อน เสียเวลามาก และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
 จากปัญหาของการสีข้าวกล้องดังกล่าว ชุมชนจึงมีความต้องการเครื่องคัดแยกขนาด
ข้าวกล้องที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวกล้องให้กับ
ชุมชน ผู้วิจัยจึงได้คิดริเริ่มออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องโดยใช้แรงดันลม
ร่วมกับตะแกรงโยก เพื่อการคัดแยกข้าวกล้องให้ได้ 3 ระดับ คือข้าวเต็มเมล็ด ข้าวหัก และข้าว
ปลาย โดยใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ในการควบคุมมอเตอร์ที่สามารถควบคุมความเร็วรอบของ
มอเตอร์ได้สะดวกรวดเร็วและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการชุมชนที่เป็นผู้ใช้เครื่องคดัแยก
ขนาดข้าวกล้องของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 1. กรอบแนวคิดของการงานวิจัย 
 ผู้วิจัยพบว่าชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร มีโรงสีข้าวกล้องชุมชนขนาด
เล็กแต่ระบบการคัดแยกข้าวกล้องไม่มีประสิทธิภาพ ชุมชนไม่มีเครื่องจักรท่ีสามารถน ามาใช้
ส าหรับคัดแยกขนาดข้าวกล้องท่ีสีได้จากโรงสีชุมชนเดิมได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

เครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้อง 

-  ประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกขนาด  
   ข้าวกล้อง 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ ประเมิน
  



 2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกับข้าวกล้อง จากวิกิพีเดีย ข้าวกล้อง, ข้าวซ้อม, ข้าว
ซ้อมมือ คือเมล็ดข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสี ข้าวกล้องมีรสชาติมันปานกลางและมีคุณค่าทาง
โภชนาการมากกว่าข้าวสาร (ข้าวขาว) ข้าวทุกประเภทอาทิ ข้าวเมล็ดยาว ข้าวเมล็ดสั้น ข้าว
เหนียว สามารถท าเป็นข้าวกล้องได้ท้ังส้ิน   
  2.2 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคัดแยกขนาดข้าว [3] เริ่มจากการสีข้าวก่อน แล้วน า
ข้าวที่มีทั้งข้าวเต็มเมล็ด ข้าวหักและข้าวปลายที่รวมกันอยู่มาผ่านเครื่องคัดแยกขนาดข้าวก็
จะสามารถแยกข้าวแต่ละประเภทออกจากกันได้ [9] 
  2.3 พื้นฐานหลักการออกแบบเครื่องจักรกล โดยใช้พื้นฐานความรู้ด้านความ
แข็งแรงทนทานของวัสดุที่ใช้ท าโครงสร้าง คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน มีความรู้ทางด้านกรรมวิธีผลิตต่าง ๆ และมีความเป็นนักประดิษฐ์สร้างสรรค์ ส่ิงท่ี
ส าคัญคือการท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด [4] 
 2.4 องค์ประกอบทางกล เพื่อการด าเนินการออกแบบโครงสร้างเครื่องคัดแยก
ข้าวกล้อง [6] ได้แก่ กะพ้อล าเลียงส่งข้าวกล้อง กะบะใส่ข้าวสารและกะบะรับข้าวจากกะพ้อ 
ระบบคัดแยกด้วยแรงดันลม ตะแกรงแซ็กช่องลม และตะแกรงโยกถาดรองรับข้าว [10]  
   2.5 ระบบแรงดันลมและโบลเวอร์ [1] เป็นระบบการผลิตแรงดันลมมีหลาย
แบบ เช่น พัดลมแบบหลายใบ เป็นชนิดที่มีใบโค้งไปทางเดียวกับการหมุน เหมาะกับอัตรา
การไหลของลมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก พัดลมแบบใบตรงที่มีลักษณะมีใบตามแนวรัศมี มี
โครงสร้างง่าย แข็งแรง ทานทาน หรือพัดลมไหลตามแกนแบบมีท่อครอบ เป็นต้น  
   2.6 มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าและการควบคุมมอเตอร ์เลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสาม
เฟสเพื่อให้มีก าลังขับเคล่ือนอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม [7]   
   2.7  อินเวอร์เตอร์ [7] เป็นอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์มีหลักการ
ท างานท าให้สามารถจ่ายแรงดันและความถ่ีได้ตามต้องการ จึงสามารถควบคุมมอเตอร์ได้ง่าย 
 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.1 การสร้างและพัฒนาแบบจ าลองเครื่องคัดแยกชิ้นงาน 3 ระดับ อัตโนมัติบน
สายพานล าเลียง ของณัฐดนัย เรือนค า [5]  
  3.2 เซ็นเซอร์ตรวจจับน ้าท่วมและส่งสัญญาณผ่านไลน์ ของก้องภพ พรมทอง, 
อภิภูม ิพรหมดวง, พิทักษ์ อ่อนสะเดา, วีระพัฒน์ เฉลยพจน์ [2] 



วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ศึกษาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีล าดับข้ันตอน
วิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น ในการการออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้อง 
ได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจะน าไปใช้ในการสร้างเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้อง 
 2. ออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ 
  2.1 การออกแบบและสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงเหล็กส าหรับติดต้ัง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งส่วนต่อไปคือ กะบะใส่ข้าวสารส าหรับใส่ข้าวกล้องก่อนการคัดแยกซึ่งมี
อุปกรณ์ปิดเปิดจ ากัดปริมาณข้าวกล้องท่ีจะไหลลงสู่ระบบกะพ้อตักข้าวกล้องให้ล าเลียงขึ้นไป
เทลงจากที่สูงลงสู่กะบะรับข้าวจากกะพ้อเพื่อรวมข้าวกล้องบังคับทิศทางให้ข้าวกล้องเทลง
มาใส่อุปกรณ์ระบบคัดแยกด้วยแรงดันลม ข้าวกล้องจะถูกคัดแยกผ่านตะแกรงแซ็กช่องลม
ช่วยล าเลียงข้าวที่ถูกคัดแยกออกไปต่างทิศทางกัน ข้าวเต็มเมล็ด ข้าวหัก และข้าวปลายจะ
ถูกแยกครั้งท่ี 1 และไหลไปสู่ถาดรองรับข้าวตะแกรงโยก ท าให้ข้าวกล้องถูกคัดแยกครั้งท่ี 2 
ในส่วนท่ีเป็นตะแกรงโยกนี้ 
  2.2 การออกแบบส่วนประกอบระบบไฟฟ้าและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า โดย
การติดต้ังมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟส จ านวน 2 ตัว ตัวที่ 1  ใช ้ส  าหร ับการผลิต
แรงดันลมและมอเตอร์ตัวที่ 2 ใช้ส าหรับการขับเคล่ือนระบบตะแกรงโยกและระบบสายพาน
กะพ้อตักล าเลียงข้าวกล้องขึ้นไปเทใส่กะบะรับข้าวกล้องจากกะพ้อ 
 3. ออกแบบและสร้างระบบจ่ายพลังงานให้กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 
 ระบบก าลังไฟฟ้าได้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ น ามาจ่ายให้กับระบบ
ควบคุมที่เป็นอินเวอร์เตอร์ซึ ่งท าหน้าที่เปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้เป็น 3 เฟส 220 โวลต์ และ
สามารถปรับระดับความถ่ีไฟฟ้าได้ ท าให้สามารถควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าตัวท่ี 
1 ขนาด 0.5 แรงม้า ส าหรับระบบก าลังผลิตแรงดันลม ส่วนมอเตอร์ตัวที่ 2 จะท าหน้าท่ีเป็น
ต้นก าลังระบบตะแกรงโยกร่วมกับการส่งก าลังด้วยสายพานไปท่ีระบบสายพานกะพ้อล าเลียง
ข้าวกล้อง  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ระบบการคัดแยกข้าวกล้องและระบบต้นก าลังของเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้อง 
 
 4. ทดสอบการใช้งาน ปรับปรุงระบบและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการหาประสิทธิภาพ 
  4.1 ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยการใช้ข้าวกล้อง 3 สายพันธุ์ 
ชนิดละ 50 กิโลกรัมต่อการทดสอบ 1 ครั้ง ได้แก่ ข้าวปิ่นเกษตร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าว
หอมนิล โดยนำข้าวกล้องเข้าเครื่องคัดแยกข้าวกล้องที่สร้างขึ้น ทดสอบสายพันธุ์ละ 10 ครั้ง 
รวมทั้งหมด 30 ครั้ง ผลการทดสอบได้ข้าว 3 ประเภท คือ ข้าวเต็มเมล็ด ข้าวหัก และข้าว
ปลาย และมีการปรับปรุงแก้ไขหากมีความคลาดเคล่ือนของผลการคัดแยกขนาดข้าวกล้อง คือ
ต้องปรับแต่ง 3 จุด ได้แก่จุดที่ 1 ปรับระดับลิ้นเปิดปิดข้าวกล้องที่กะพ้อรับข้าวสาร จุดที่ 2 
ปรับระดับมุมความลาดเอียงของถาดตะแกรงโยก และจุดที่ 3 ปรับที่ระดับความเร็วของ
มอเตอร์ซึ่งต้องปรับที่ตัวระบบอินเวอร์เตอร์ บันทึกผลการทดลองการใช้เครื่องคัดแยกขนาด
ข้าวกล้องลงในตารางบันทึกผลการทดสอบการใช้งาน 
  4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้อง  
  4.3 เก็บรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจ โดยน าแบบประเมินความพึงพอใจ
เสนอต่อคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของชุมชนจ านวน 20 ท่าน และเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้าวกล้องรวมจากโรงสีชุมชน 

กะบะใส่ข้าวกล้อง 

กะพ้อล าเลียงข้าวกล้อง 

กะบะรับข้าวจากกะพ้อ 

อุปกรณ์ระบบคัดแยกด้วยแรงดันลม มอเตอร์ 1 มอเตอร์ 2 

ตะแกรงโยกถาดรองรับข้าวคัดแยกขนาดข้าวกล้อง 

ระบบพลังงานไฟฟ้า 
และระบบอินเวอร์เตอร์ ข้าวกล้องเต็มเมล็ด ข้าวหัก ข้าวปลาย 



  4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้อง 
โดยใช้ข้าวกล้องท่ียังไม่ได้คัดแยกของโรงสีข้าวชุมชน 3 สายพันธุ์ ทดสอบสายพันธุ์ละ 10 ครั้ง 
ครั้งละ 50 กิโลกรัม เพื่อตรวจสอบความสามารถการคัดแยกให้ได้ข้าว 3 ประเภท คือ ข้าว
เต็มเมล็ด ข้าวหัก และข้าวปลาย จ านวนในการทดสอบรวมทั้งหมด 30 ครั้ง โดยการหาค่า
ประสิทธิภาพ ค านวณได้จาก 

  ประสิทธิภาพ   =  
 
  4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของ
ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกับระดับการแปลผล [8] ดังนี้ 
  4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50  หมายถึง พึงพอใจมาก  
  2.51 – 3.50  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  1.51 – 2.50  หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.50  หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุดควรปรับปรุง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการออกแบบเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ 
  1.1 ผลการออกแบบโครงสร้างส่วนประกอบทางกล คือ ได้แบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ได้แบบกะพ้อล าเลียงส่งข้าวกล้อง ได้แบบกะบะใส่ข้าวสารและกะบะรับข้าวจากกะพ้อ ได้แบบ
ระบบคัดแยกด้วยแรงดันลม ได้แบบตะแกรงแซ็กช่องลมและได้แบบตะแกรงโยกถาดรองรับข้าว 
 1.2 ผลการออกแบบโครงสร้างส่วนประกอบระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้าใช้ระบบอินเวอร์เตอร์สามารถปรับระดับความถ่ีไฟฟ้าเพื่อควบคุมความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 0.5 แรงม้า ส าหรับระบบก าลังผลิตแรงดันลม ส่วนมอเตอร์ตัวที่ 2 
ท าหน้าท่ีเป็นต้นก าลังระบบตะแกรงโยกร่วมกับการส่งก าลังด้วยสายพานไปท่ีระบบสายพาน
กะพ้อล าเลียงข้าวกล้อง  
 2. ผลของการสร้างเครื ่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนหนองปิ้งไก่  แสดงดัง
ภาพท่ี 3 

จ านวนครั้งท่ีสามารถคัดแยกข้าวได้ 
จ านวนครั้งท่ีทดสอบท้ังหมด 

x 100 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงตัวเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร 

 3. ผลของการหาประสิทธิภาพจากการทดสอบใช้เครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของ
ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าพงเพชร แสดงดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการคัดแยกข้าวกล้องของเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนบ้าน
หนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ชนิดของข้าว 

 
น้ำหนัก 
(กก.) 

 
จำนวน 
ครั้ง 

ผลของการคัดแยกขนาดข้าวกล้อง  
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
ข้าวเต็มเมล็ด 

(ได้/ไม่ได้) 
ข้าวหัก 

(ได้/ไม่ได้) 

ข้าวปลาย 
(ได้/ไม่ได้) 

ข้าวปิ่นเกษตร 50 10 คัดแยกได้ คัดแยกได้ คัดแยกได้ 100 
ข้าวไรซ์เบอร์รี ่ 50 10 คัดแยกได้ คัดแยกได้ คัดแยกได้ 100 
ข้าวหอมนิล 50 10 คัดแยกได้ คัดแยกได้ คัดแยกได้ 100 

 



 จากตารางท่ี 1 การทดสอบการใช้เครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องโดยการใช้ข้าวกล้อง 
3 สายพันธุ์ ชนิดละ 50 กิโลกรัมต่อการทดสอบ 1 ครั้ง ได้แก่ ข้าวปิ่นเกษตร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
และข้าวหอมนิล ใหน้ำข้าวกล้องเข้าเครื่องคัดแยกข้าวกล้องท่ีสร้างขึ้น ทดสอบสายพันธุ์ละ 10 
ครั้ง รวมทั้งหมด 30 ครั้ง เพื่อดูผลการทดสอบให้ได้ข้าว 3 ประเภท คือ ข้าวกล้องเต็มเมล็ด 
ข้าวหัก และข้าวปลาย ได้ผลของประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 100  
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนบ้าน
หนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร แสดงดังตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การใช้เครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่จังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อ หัวข้อการประเมิน x ̅ S.D. การแปลผล 
1. ขนาดและรูปร่างของตัวเครื่อง มีความเหมาะสม 4.10 0.45 พึงพอใจมาก 
2. ตัวเครื่องมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม 3.95 0.39 พึงพอใจมาก 
3. การติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า

เหมาะสม เรียบร้อยและสวยงาม 
4.35 0.49 พึงพอใจมาก 

4. เลือกใช้วัสดุได้เหมาะสม และหาได้ง่ายในท้องถิ่น 4.50 0.51 พึงพอใจมาก 
5. การใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนในการใช้งาน 4.10 0.31 พึงพอใจมาก 
6. ระบบการท างานของเครื่องคัดแยกขนาด 

ข้าวกล้อง มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
4.00 0.46 พึงพอใจมาก 

7. มีความสะดวกในการใส่ข้าวเข้าเครื่องคัดแยก และ
มีความสะดวกในการรับข้าวกล้องท่ีคัดแยกได้แล้ว 

3.70 0.47 พึงพอใจมาก 

8. เป็นระบบท่ีท างานแล้วไม่เกิดมลพิษต่อชุมชน 3.60 0.50 พึงพอใจมาก 
9. ระบบคัดแยกขนาดข้าวกล้องสามารถคัดแยก 

ข้าวกล้องได้ 3 ชนิด คือ ข้าวเต็มเมล็ด ข้าวหัก 
และข้าวปลาย ได้อย่างดี 

4.25 0.44 พึงพอใจมาก 

10. ระบบท างานได้สมบูรณ์ มีประโยชน์ต่อชุมชน 
และใช้งานได้จริง 

4.80 0.41 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 4.14 0.56 พึงพอใจมาก 

 



 จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของคณะกรรมการชุมชนจ านวน 20 คน ที่มีความ
คิดเห็นต่อการใช้งานเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัด
ก าแพงเพชร มีระดับค่าเฉลี่ยเทากับ 4.14 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 แปล
ความหมายความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากผลออกแบบและการสร้างเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนหนองปิ้งไก่ 
จังหวัดก าแพงเพชร ที่สร้างขึ้นโดยใช้ระบบแรงดันลมร่วมกับระบบตะแกรงโยก เมื่อน าไป
ทดสอบการใช้งาน โดยใช้ข้าวกล้อง 3 สายพันธุ์ ชนิดละ 50 กิโลกรัมต่อการทดสอบ 1 ครั้ง 
ได้แก่ ข้าวปิ่นเกษตร ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมนิล สายพันธุ์ละ 10 ครั้ง ท่ีสามารถคัดแยก
ขนาดข้าวกล้องให้เป็น 3 ประเภท คือ ข้าวเต็มเมล็ด ข้าวหัก และข้าวปลาย การทดสอบรวม
ท้ังหมด 30 ครั้ง ได้ผลการคัดแยกข้าวกล้อง คือ คัดแยกได้ทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปได้
ว่าเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพการท างานท่ีดีและสามารถใช้งานได้จริง สอดคล้องกับ ณัฐดนัย เรือนค า [5] ท่ีมี
การสร้างและพัฒนาแบบจ าลองเครื่องคัดแยกชิ้นงาน 3 ระดับ อัตโนมัติบนสายพานล าเลียง 
ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ประสิทธิภาพการท างาน คิดเป็นร้อยละ 100  
 2. จากผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้อง
ของชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร ของคณะกรรมการชุมชนจ านวน 20 คน แต่
ละข้อมีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุดเท่ากับ 3.6 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.8 และค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
เท่ากับ 4.14 และจากการวิเคราะห์ผลหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉล่ียรวมทั้งหมดเท่ากับ 
0.56 สรุปได้ว่าคณะกรรมการชุมชนมีความพึงพอใจต่อเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชน
บ้านหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร ในระดับพึงพอใจมาก เครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้อง   
จึงก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนจริง สอดคล้องกับ ก้องภพ พรมทอง, อภิภูมิ พรหมดวง, 
พิทักษ์ อ่อนสะเดา, วีระพัฒน์ เฉลยพจน์ [2] ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
เซ็นเซอร์ตรวจจับน ้าท่วมและส่งสัญญาณผ่านไลน์ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน 10 คน พบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเซ็นเซอร์ตรวจจับน ้าท่วมและส่งสัญญาณผ่านไลน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 



 จากผลของการวิจัยที่ได้นี้ เป็นผลอันเนื่องมาจากการออกแบบและการสร้างเครื่อง
คัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนหนองปิ้งไก่ จังหวัดก าแพงเพชร ท่ีเป็นไปตามข้ันตอนอย่าง
มีระบบ และกระบวนการท่ีถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องสัมพันธ์กันในทุกขั้นตอน ท าให้
ได้เครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนหนองปิ้งไก่ มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพปญัหา
และตรงกับความต้องการของคนในชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไปในการสร้างเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้อง 
  1.1 หากมีการออกแบบให้เครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนมีขนาดปาน
กลาง หรือใหญ่ขึ้น ให้เลือกใช้วัสดุท่ีน ามาโครงสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งาน
และการรับน ้าหนักและแรงส่ันสะเทือนขณะเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องท างาน 
  1.2 หากมีการออกแบบให้เครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชนมีขนาดปาน
กลาง หรือใหญ่ขึ้นแล้ว การเลือกระบบมอเตอร์ไฟฟ้าต้นก าลังต้องมีขนาดใหญ่เพิ่มข้ึนจึงจะท า
ให้พอดีกับระบบทางกลท่ีสร้างขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 หากมีการออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชน ต้อง
ศึกษาปริมาณของข้าวกล้องท่ีต้องน ามาผ่านเครื่องคัดแยก ว่ามีปริมาณมากน้อยเท่าไร เพื่อเป็น
การวางแผนการสร้างว่าจะจัดสร้างให้มีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ จะได้ตรงกับความจ าเป็นใน
การใช้งาน 
  2.2 หากมีการออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องของชุมชน ผู้วิจัย
อาจต้องพิจารณาถึงเรื่องพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ หากเป็นระบบที่มีขนาดเล็กสามารถน าพลังงาน
ไฟฟ้าจะระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ มาประกอบกับเครื่องคัดแยกขนาดข้าวกล้องได้เช่นกัน จะท าให้
ชุมชนประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนจะท าให้ชุมชนมีรายได้ในภาพรวมมี
จ านวนมากยิ่งขึ้นได้ 
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