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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วย
เทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้สุก 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน วิเคราะห์โดยใช้ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า เครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน สามารถ
ทำให้กล้วยหอมสุกช้ากว่าปกติเพิ่มได้อีก 3 วัน ระบบควบคุมการสร้างก๊าซโอโซนสร้างก๊าซโอโซนและแสดงค่าก๊าซ
โอโซนท่ีจอแสดงผลให้ผู้ใช้ทราบได้ ตู้อบสามารถควบคุมอุณภูมิในการอบให้คงท่ีและระหว่างการอบมีระบบระบาย
ความช้ืนสัมพัทธ์และก๊าซเอทิลีนออกจากตู้อบ  
  ผลการทดสอบความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการสร้างและ
ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน ด้านการออกแบบ  ด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านการใช้งาน อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย 3.93   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ : การชะลอการสุกผลไม้ ชะลอการสุกด้วยกาซโอโซน ก๊าซโอโซน ก๊าซเอทีลิน 
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Abstract 
 The purpose of this research was to create and test the efficiency of fruit ripening delayer 
using ozone gas drying technique. The sample group was personnel. Chiang Mai Technical College 
students Information Technology and 30 fruit ripening entrepreneurs. Data were collected by 
using satisfaction questionnaires toward the construction and testing of fruit ripening delayers 
using ozone drying techniques. Analyzed by percentage, mean, standard deviation. and the 
confidence value of the questionnaire 
  The results of the performance test showed that the fruit ripening delayer using the ozone 
gas drying technique Can make the bananas ripen later than normal for an additional 3 days. The 
ozone generation control system generates ozone gas and displays the ozone gas value on the 
display for the user to know. The incubator can control the baking temperature to be constant 
and during the drying there is a system for releasing relative humidity and ethylene gas from the 
incubator. 
    The result of the satisfaction test of the sample group found that the sample group was 
satisfied with the creation and testing of the fruit ripening delayer using the ozone gas drying 
technique. Design performance Usability is at a high level with an average of 3.93 
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บทนำ 
 [1]ผลไม้ไทย มีคุณภาพดี และมีรสชาติอร่อย เป็นที่ต้องการของผู้ซื ้อทั่วโลกแต่ยากในการดูแลรักษา
คุณภาพสินค้า เพราะหลังการเก็บเกี่ยวโดยธรรมชาติพืชผักผลไม้สดยังคงมีการหายใจตามอัตราปกติเหมือนตอนท่ี
ติดอยู่บนลำต้น ซึ่งกระบวนการหายใจของผลไม้เป็นสาเหตุสำคัญท่ีทำให้ผลไม้สูญเสียความสดหากวางพืชผักผลไม้
ในพื้นท่ีท่ีมีระดับก๊าซออกซิเจนมากยิ่งส่งผลให้ผลผลิตเห่ียวง่ายได้ 
 พีรเดช  ทองอำไพ ได้เขียนบทความ [2]เรื ่อง เอทิลีน และสารปลดปล่อยเอทิลีนไว้บนเว็บไซต์ ไทย
เกษตรศาสตร์ (https://www.thaikasetsart.com) ไว้ว่า เอทิลีน เป็นฮอร์โมนพืชชนิดเดียวที่อยู่ในรูปก๊าซแต่มีผล
มากมายต่อการเติบโตของพืช พืชสามารถสร้างเอทิลีนได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีผลไม้ใกล้สุกก่อนการหลุด
ร่วงของใบและก่อนการออกดอกของพืชบางชนิดเอทิลีนมีหน้าที่ควบคุมการแก่ของพืช ดังนั้นช่วงใดก็ตามถ้ามีเอ
ทิลีนมากก็จะเป็นการเร่งให้พืชแก่ได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะช่วยเร่งการสุกของผลไม้ ผลไม้เม่ือแก่จัด และเข้าสู่ระยะการ
สุกจะมีการสร้างเอทิลีนขึ้นมาซึ่งเอทิลีนท่ีผลไม้สร้างขึ้นนั้นเป็นตัวการสำคัญในการกระตุ้นให้ผลไม้สุก จากข้อมูลจะ
เห็นว่า เอทิลีน เป็นตัวการสำคัญท่ีกระตุ้นให้ผลไม้เกิดการสุก ดังนั้นวิธีการใดก็ตามที่มีผลลดอัตราการสร้างหรือ
ยับย้ังการทำงานของเอทิลีนในพืชย่อมส่งผลให้ชะลอการสุกได้  
 ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ ได้เขียนบทความ.[3]เรื่อง 
โอโซน ไว้บนเว็บไซต์ Food Network.Solution.(https://www.foodnetworksolution.com) ไว้ว ่า โอโซน 
(ozone หรือ O3) มีสถานะเป็นก๊าซในโมเลกุลประกอบด้วยออกซิเจน 3 อะตอม โอโซนพบอยู่ในชั้นบรรยากาศ



ของโลกเกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) จากแสงแดดเปลี ่ยนโมเลกุลของออกซิเจน ซึ ่งโดยปกติ
ประกอบด้วยออกซิเจน 2 อะตอม (O2) ซึ่งเสถียรเป็นแก๊สโอโซน (O3) ซึ่งจะไม่คงตัวหรือไม่เสถียร เป็นสารออกซิ
ไดส์ที ่มีความแรงจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) อย่างรวดเร็วใช้เป็นสารฆ่าเชื ้อ (sanitizer) เพื่อลด
ปริมาณจุลินทรีที่ทำให้อาหารเสื่อมเสียจุลินทรีย์ก่อโรค โดยใช้เติมลงในน้ำที่ใช้ล้างวัตถุดิบ เช่น การล้างสัตว์น้ำ 
การล้างซากสัตว์ การล้างผัก และผลไม้ เป็นต้น ไม่มีสารตกค้าง และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมและระบบ
น้ำใต้ดินสามารถลดอันตรายทางเคมี (chemical hazard) จากวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ตกค้างในผักและ
ผลไม้ได้ และคุณสมบัติเด่นของโอโซน คือ มีความสามารถในการกำจัดก๊าซเอทิลีนได้ จึงสามารถช่วยชะลอการสุก
ของผลไม้ได้ 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วย
ก๊าซโอโซน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือร้านจำหน่ายผลไม้สุกให้จำหน่ายได้นานขึ้นโดยท่ีผลไม้ไม่สุกงอมมากเกินจน
เห่ียวเน่าเสีย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อสร้างเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน 
 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
  1. “ขี้เถ้าแกลบเสริมฤทธิ์การชะลอการสุกของผลไม้ (Anti-Ripening Pack)” ดร. กิตติ เมืองตุ้ม   รอง
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้พัฒนานวัตกรรม “ขี้เถ้าแกลบเสริม
ฤทธิ์การชะลอการสุกของผลไม้ (Anti-Ripening Pack)” เทคโนโลยีชนิดนี้ช่วยถนอมความสดของพืชผักผลไม้
เอาไว้ให้นานที่สุดจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค ได้รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559 รางวัลที่ 1 ในระดับ
อุตสาหกรรม จัดโดย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การ
ใช้ขี้เถ้าแกลบ เป็นวัสดุตัวกลางในสารเสริมฤทธิ์ ท่ีมีประสิทธิภาพในการชะลอการสุกของผลไม้ และลดอุณหภูมิใน
บรรจุภัณฑ์ ท้ังนี้ สารดูดซับเอทิลีน เป็นท่ีรู้จักกันดี คือ ด่างทับทิม ท่ีสามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับเอทิลีนทำให้
เกิดเป็นสารแมงกานีสไดออกไซด์ และเอทิลีนไกลคอล ซึ่งไม่สามารถเปล่ียนไปเป็นเอทิลีนได้อีก 
  2. โอโซน (Ozone) (ท่ีมา http://www.vcharkarn.com/vblog/114818) โอโซน (ozone หรือ O3) มี
สถานะเป็นก๊าซ โมเลกุลประกอบด้วยออกซิเจน 3 อะตอม พบในชั้นบรรยากาศของโลกทั่วไป เกิดจากรังสี
อัลตราไวโอเลตหรือแสงแดดเปลี่ยนโมเลกุลของออกซิเจน ซึ่งโดยปกติประกอบด้วยออกซิเจน 2 อะตอม (O2) ซึ่ง
เสถียร เป็นแก๊สโอโซน (O3) ซึ่งจะไม่คงตัวหรือไม่เสถียร เป็นสารออกซิไดส์ท่ีมีความแรงจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
(oxidation) อย่างรวดเร็วใช้เป็นสารฆ่าเช้ือ (sanitizer) เพื่อลดปริมาณจุลินทรีท่ีทำให้อาหารเส่ือมเสีย (microbial 
spoilage) หรือจุลินทรีย์ก่อโรค(pathogen)  เช่น Escherichia coli, Listeria, Vibrio และ Salmonella กลไก
การทำลายเซลล์จุลินทรีย์ คือ โอโซนจะแตกตัวให้ประจุของออกซิเจนที่มีความสามารถในการออกซิไดส์สูงมีผล
รบกวนต่อการถ่ายโอนประจุระหว่างช้ันผนังเซลล์ทำลายโครงสร้างผนังเซลล์ของจุลินทรีย์และทำลายองค์ประกอบ
ต่างๆ ภายในเซลล์ส่งผลให้เซลล์ของจุลินทรีย์เสียหายแบบเฉียบพลันและตายในที่สุด โดยใช้เติมลงในน้ำที่ใช้ล้าง

http://www.vcharkarn.com/vblog/114818


วัตถุดิบ เช่น การล้างสัตว์น้ำ การล้างซากสัตว์ การล้างผักและผลไม้ เป็นต้น แตกตัวเป็นออกซิเจนได้ง่าย สลายตัว
ได้เอง ไม่มีสารตกค้างและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับส่ิงแวดล้อมและระบบน้ำใต้ดิน นอกจากนี้ยังสามารถกำจัดแก๊สเอ
ทิลีนในผลไม้ช่วยชะลอการสุกของผลไม้ได้ (อมร ศิลาสุวรรณ,2546) 
  3. การออกแบบสร้างเครื่องกำเนิดโอโซนกำลังสูงสำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืชในอุตสาหกรรมกล้วยไม้และ
ดอกไม้เพื ่อการส่งออกและนำเข้าที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและทดแทนการใช้สารเคมี  โครงการวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอการออกแบบสร้างเครื่องผลิตโอโซนความเข้มข้นสูง สำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ส่งออกกล้วยไม้ขนาดใหญ่เพื่อเป็นทางเลือกในการไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยระบบที่สร้างนี้
ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการรมสารเคมีก่อนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ จาก เดิมที่ใช้สารเคมีชนิด 
(Phosphine) ในการรมแต่ปัจจุบันเมทิลโบรไมด์ และ ฟอสฟีน ถูกระบุว่าเป็นสารท่ีทำลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ 
เป็นสาเหตุให้เกิดโลกร้อน และ ฟอสฟีน เป็นสารเคมีท่ีใช้ระยะเวลารมนานซึ่งไม่เหมาะท่ีจะใช้กับ กล้วยไม้ ผู้วิจัย 
จึงได้นำเสนอเกี่ยวกับการนำโอโซนไปกำจัดแมลงในระบบขนาดใหญ่ให้สามารถประยุกต์ใช้ในระบบอุตสาหกรรม 
โดยระบบผลิตโอโซนท่ีออกแบบสร้างขึ้นนั้นสามารถสร้างความเข้มข้นโอโซนได้ 550 ppm. ในระยะเวลา 30 นาที 
ภายในห้องที่มีปริมาตร 2.5 x 2.5 x 2.5 ลูกบาศก์เมตร จากการทดลองนำแมลงศัตรูพืชในกล้วยไม้ชนิดเพลี้ยไฟ
และไรแดงไปทดลองรมโอโซนท่ีระดับความเข้มข้น 550 ถึง 650 ppm ในระยะเวลา 60 นาที สามารถกำจัดแมลง
ศัตรูพืชทั้งสองชนิดนี้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์  โดยกำหนดพารามิเตอร์ให้ระบบทำงาน ดังนี้ ใช้แรงดันไฟฟ้า 3,600 
โวลต์ จ่ายไปยังท่อผลิตโอโซน อัตราการไหลของอากาศที่ 60 ลิตร/นาที อัตราการไหลของออกซิเจนบริสุทธิ์ 5 
ลิตร/นาที  อุณหภูมิภายในห้องอยู่ในช่วง 30-35 องศาเซลเซียส   โดยระยะเวลาในการ 90 นาที ซึ่งใช้กำลังไฟฟ้า 
2,647 วัตต์ หลังจากการทดลอง กล้วยไม้ไม่ได้รับผลกระทบจากการอบโอโซน และไม่ท้ิงสารเคมีตกค้าง งานวิจัยนี้
จึงเป็นทางเลือกในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโอโซนมาประยุกต์ใช้สำหรับกำจัดศัตรูพืชที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ส่งออกกล้วยไม้ในปัจจุบันและอนาคต 

 4. หลอดโอโซน 
 

 
 

ภาพที่ 2 หลอดผลิตโอโซน 
 
คุณสมบัติ 

▪ ใช้ประแสไฟฟ้าเข้า 220Vac 50Hz  
▪ ใช้พลังงานไฟฟ้า 6 Watt  
▪ ผลิตโอโซน : 100-150 mg/h 
▪ ความเข้มข้นโอโซน 0.01-0.04 PPM 
▪ มีความยาวขนาด 9 นิ้ว 

 



 
 

ภาพที่ 3 วงจรสร้างแรงดันไฟสูงสำหรับหลอดผลิตโอโซน 
 

สิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง  
 1.  เครื่องกำเนิดโอโซนและวิธีการทำอากาศและของเหลวให้บริสุทธิ์ เลขท่ีคำขอ 0901001788 
ประเภทสิทธิบัตรสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patents) ช่ือผู้ขอนายชารี อี.ฮาร์รีย์ สัญชาติ ผู้ประดิษฐ์สหรัฐอเมริกา 
 
 

 

 



 
 

ภาพที่ 4 สิทธิบัตรเครื่องกำเนิดโอโซนและวิธีการทำอากาศและของเหลวให้บริสุทธิ์ 
 

 2. ระบบการสร้างฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพน (1-MCP) ขนาดไมโครเมตร และ/หรือนาโนเมตรเพื่อใช้ชะลอการสุก
และยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด 

  นักวิจัย  ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ  รศ.ดร.วาริช ศรีละออง  คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี   
สถานภาพสิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9006 เรื่อง ระบบการสร้างฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพน  
ขนาดไมโครเมตร และ/หรือนาโนเมตรเพ่ือใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด 

   สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี 

     ระบบการสร้างฟองก๊าซขนาดเล็กเพ่ือใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษา การวางจำหน่ายของ
ผลิตผลสด โดยการทำให้ก๊าซ 1-เอ็มซีพี มาอยู่ในรูปของฟองก๊าซ 1-เอ็มซีพี ที่มีขนาดเล็กระดับไมโครเมตรและ/หรือนาโนเมตร 
กระจายตัวอยู่และ/หรือละลายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ และนำผลิตผลสดมาทำการจุ่มหรือฉีดพ่นด้วยน้ำท่ีมีฟองก๊าซ 1-เอ็มซีพี 
กระจายและละลายอยู่ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น แทนวิธีการด้ังเดิมที่ใช้วิธีการรม 

 

 
 

ภาพที่ 5 สร้างฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพน 1-เอ็มซีพี ขนาดไมโครเมตร 
 



วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. สร้างเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน 
    1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ส่งผลต่อการสุกของผลไม้ การควบคุมความชื้นและอุณหภมูิ 
ในตู้อบ การสร้างก๊าซโอโซนด้วยหลอดโอโซน การควบคุมและแสดงผลด้วยระบบสมองกลฝังตัว เซนเซอร์ตรวจวัด
ปริมาณก๊าซโอโซน อุณหภูมแิละความช้ืน  
    1.2 ออกแบบภาพร่างตัวเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน 
 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพร่างตัวเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน 
 
    1.3 ออกแบบเครื่องและระบบควบคุม 

 

 
 

ภาพที่ 7 แบบร่าง 3 มิติ เครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน 
 



 2. การทดสอบประสิทธิภาพของการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิค
การอบด้วยก๊าซโอโซนนั้นจะเป็นการศึกษาถึงประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการ
อบด้วยก๊าซโอโซนตามขอบเขตท่ีได้ระบุ โดยใช้เครื่องมือในการทดสอบประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 
    2.1 เครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซนท่ีสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว 

   2.2 เครื ่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เครื ่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เซนเซอร์ตรวจวัด
ปริมาณก๊าซโอโซน นาฬิกาจับเวลา กล้องถ่ายภาพ  

   2.3 แบบบันทึกข้อมูลในการทดลองเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซนเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน  
 3. การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องชะลอการสุก
ผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน เป็นแบบประเมินความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ประกอบด้วย บุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคคลทั่วไปที่มีความ
เกี่ยวข้องกับผลไม้สุก โดยมีข้ันตอนในการสร้างแบบประเมินดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
    3.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
    3.2 กำหนดโครงสร้างของเนื้อหาและคำถาม 
    3.3 สร้างแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) โดยกำหนดระดับความคิดเห็น
เป็น 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) การให้ความหมายของค่าท่ีวัดได้ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการให้ความหมาย
โดยได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best, 1986) โดยการให้ค่าเฉล่ียเป็นรายด้าน  

   3.4 ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบประเมินเพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 
หรือเนื้อหา (IOC: Index of item objective congruence) ใช้ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบ จำนวน 5 คน โดย
คัดเลือกจากผู้ที ่มีความรู้มีประสบการณ์ และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที ่ทำการสอนในสาขาวิชาท่ี
เกี่ยวข้อง นำผลคะแนนท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) 
ระหว่างข้อคำถามกับว ัตถุประสงค์หร ือเน ื ้อหา ใช้ส ูตรของโรว ิเนลลีและแฮมแบลตัน ( Rowinelli and 
Hambleton, 1977)(ล้วน, 2539 : 148-149) 

3.5 นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม 

3.6 สรุปและรายงานผล 
 
ผลการวิจัย 
 ด้านประสิทธิภาพ พบว่า เครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน สามารถทำให้กล้วย
หอมสุกช้ากว่าปกติเพิ่มได้อีก 3 วัน ระบบควบคุมการสร้างก๊าซโอโซนสร้างก๊าซโอโซนและแสดงค่าก๊าซโอโซนท่ี
จอแสดงผลให้ผู ้ใช้ทราบได้ ตู ้อบสามารถควบคุมอุณภูมิ ในการอบให้คงท่ีและระหว่างการอบมีระบบระบาย
ความช้ืนสัมพัทธ์และก๊าซเอทิลีนออกจากตู้อบ 
 

          



     

ก่อนอบ 
2 วัน 4 วัน 6 วัน 8 วัน 

หลังอบด้วยเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน 
 

กล้วยที่ไม่ได้อบด้วยเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซ
โอโซนเมื่อผ่านไป 4 วัน 

 
 ด้านความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องชะลอการสุกผลไม้ดว้ย
เทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน ด้านการออกแบบ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ มาก มีค่าเฉล่ีย 
3.94 ข้อที่มีความระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ ใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ที่หาได้ในท้องถิ่น 
ค่าเฉลี่ย 4.57 ด้านคุณภาพ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ มาก คาเฉลี่ย 3.97 ขอที่มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ ตู้อบมีความแข็งแรงทนทาน ค่าเฉลี่ย 4.63 ด้านการใช้งาน โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ มาก ค่าเฉลี่ย 3.88 ขอที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากท่ีสุด คือ มีคู่มือการใช้งาน ค่าเฉล่ีย 4.57 
 

    



การอภิปรายผลการวิจัย 
 การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน พบว่า มี
ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ทำงานได้ดี ระบบควบคุมสร้างก๊าซโอโซนด้วยระบบสมองกลฝังตัว
สามารถสร้างก๊าซโอโซนได้ ผู้วิจัยออกแบบสร้างเครื่องชะลอการสุกผลไม้ด้วยเทคนิคการอบด้วยก๊าซโอโซน เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรใหส้ามารถเก็บผลไม้สุกไว้ได้นานขึ้น ส่งผลให้สามารถส่งจำหน่ายไปพื้นท่ีห่างไกลได้โดยผลไม้ถึง
มือผู้รับยังสุก สดใส ไม่เห่ียวหรือสุกงอมจนรับประทานไม่ได้หรือเสียรสชาติ ผู้จำหน่ายผลไม้สุกสดสามารถยืดความ
สุกสดของผลไม้ไว้นานขึ้นช่วยลดความเส่ียงขาดทุนหรือกำไรลดลง เนื่องจาก ผลไม้สุกจำหน่ายได้นานขึ้นไม่เน่าจน
ต้องท้ิง 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ควรปรับปรุงตู้อบเป็นตู้แบบโปร่งใสผู้ใช้จะได้มองเห็นภายในขณะอบด้วยก๊าซโอโซน  
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