
ผลและการวจิารณ์ 
 

 การวจิยัเรื�อง  การพฒันาการแปรรูปขา้วสารเพื�อเพิ�มมูลค่าและกา้วสู่ตลาดผูบ้ริโภค ผูว้ิจยั
ไดด้าํเนินการวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาํดบัดงัต่อไปนี(  
 
ผลการพฒันาเครื�องสีข้าวจากเครื�องต้นแบบ 

 จากการศึกษาการพฒันาเครื�องสีขา้วจากเครื�องตน้แบบพบว่า เครื�องสีขา้วเครื�องตน้แบบ
ไม่มีไซโคลนดูดรํา เพื�อช่วยในการแยกรํากบัขา้วขาว คือ จากเครื�องตน้แบบรํากบัแกลบจะปนกนั
ออกมา หลังจากทาํการพฒันาแล้วพบว่า รํากับแกลบแยกกันออกคนละทางแกลบจะออกทาง    
ปล่องแกลบที�กาํหนดไวแ้ละรําจะถูกดูดไปทางไซโคลน 
 

        
 

 

ภาพประกอบ 2  เครื�องสีขา้วตน้แบบก่อนพฒันาที�ไม่มีไซโคลนดูดรํา 
ที�มา  :  กลุ่มชาวนาหนองคนัทรง. ออนไลน์. 2554 
 
 จากภาพประกอบ 2 จะเห็นไดว้า่เครื�องสีขา้วเครื�องตน้แบบก่อนการพฒันาไม่มีการติดตั(ง
ไซโคลนเพื�อสาํหรับช่วยในการดูดรําแยกออกจากแกลบ 
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ภาพประกอบ 3  เครื�องสีขา้วที�ทาํการพฒันาแลว้ทาํการเพิ�มไซโคลนดูดรํา 
ที�มา  :  กลุ่มสมาชิกชาวนาตาํบลตะปอน. ออนไลน์. 2555  
 
 จากภาพประกอบ 3 จะเห็นได้ว่าเครื� องสีข้าวมีการพฒันาขึ( นจากเดิมที�ไม่มีไซโคลน     
ช่วยในการดูดรํา เพื�อช่วยในการแยกแกลบกบัรํา 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื�องสีข้าว 

 จากการพฒันาขา้งตน้ก็ทาํการทดสอบประสิทธิภาพจากเครื�องตน้แบบที�ไม่มีไซโคลน  
ดูดรําและเครื�องสีขา้วจากเครื�องที�พฒันาที�มีไซโคลนดูดรํา ดงัผลการทดสอบดงัตาราง 4 



ตาราง  4  การทดสอบประสิทธิภาพของเครื�องสีขา้วจากเครื�องตน้แบบที�ไม่มีไซโคลนดูดรําและเครื�องสีขา้วจากเครื�องที�พฒันาที�มีไซโคลนดูดรํา 
 

                   รายละเอียด ไม่มีไซโคลนดูดรํา มีไซโคลนดูดรํา 
 แกลบ รํา ขา้วหกั สูญเสีย   

จากการสี 
ขา้วสาร แกลบ รํา ขา้วหกั สูญเสีย    

จากการสี 
ขา้วสาร 

ครั( งที� (กก.) (กก.) (กก.) (กก.) (กก.) (กก.) (กก.) (กก.) (กก.) (กก.) 
1 0.90 1.00 1.50 0.95 5.65 0.80 0.70 0.65 0.85 7.00 
2 1.05 0.80 1.45 0.90 5.80 0.70 0.75 0.60 0.90 7.05 
3 1.10 0.90 1.35 0.95 5.70 0.70 0.70 0.70 0.80 7.10 

ค่าเฉลี�ย 1.02 0.90 1.43 0.93 5.72 0.73 0.72 0.65 0.85 7.05 
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ) 10.20 9.00 14.30 9.30 57.20 7.30 7.20 6.50 8.50 70.50 

   
 หมายเหตุ   

 -  ขา้วหกัที�เกิดขึ(นจากการสี ในเครื�องสีขา้วจะมีตวัคดัแยกขา้วหกัอยูท่างดา้นล่าง 
 -  การสูญเสียจากการสีขา้ว เกิดจากขา้วที�ทาํการสีมีการตกคา้งอยูใ่นเครื�อง 
  

47 
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 จากตาราง  4  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื�องสีขา้วจากเครื�องตน้แบบที�ไม่มี
ไซโคลนดูดรํา พบว่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื�องสีขา้ว 3 ครั( ง ไดแ้กลบค่าเฉลี�ยรวม    
คิดเป็นร้อยละ 10.20 ไดรํ้าค่าเฉลี�ยรวม คิดเป็นร้อยละ 9.00 ขา้วหกัค่าเฉลี�ยรวม คิดเป็นร้อยละ 14.30 
ค่าสูญเสียจากการสี คิดเป็นร้อยละ 9.30  ขา้วสารค่าเฉลี�ยรวม คิดเป็นร้อยละ 57.20 และผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื� องสีขา้วจากเครื� องที�พฒันาที�มีไซโคลนดูดรําทั(ง 3 ครั( ง พบว่า        
ประสิทธิภาพของเครื�องสีขา้ว ไดแ้กลบค่าเฉลี�ยรวม คิดเป็นร้อยละ 7.30 ไดรํ้าค่าเฉลี�ยรวม คิดเป็น
ร้อยละ 7.20 ข้าวหักค่าเฉลี�ยรวม คิดเป็นร้อยละ 6.50 ค่าสูญเสียจากการสี คิดเป็นร้อยละ 8.50 
ขา้วสารค่าเฉลี�ยรวม คิดเป็นร้อยละ 70.50  และจากการการทดสอบ พบวา่ ประสิทธิภาพของเครื�อง
ที�พฒันาแลว้  สามารถสีขา้วไดผ้ลดีกวา่เครื�องตน้แบบจากเดิมขา้วสารอยูที่�ร้อยละ 57.20 เพิ�มมาเป็น
ร้อยละ 70.50 
 
การทดสอบหาสมรรถนะ 

 การทดสอบสมรรถนะของเครื�องตน้แบบ คือ  การทดสอบสมรรถนะของเครื�องสีขา้ว 
จากเครื� องต้นแบบที�ไม่มีไซโคลนดูดรํา และเครื� องสีข้าวจากเครื� องที�พฒันาที�มีไซโคลนดูดรํา        
ผลการทดสอบดงัตาราง 5 
 

ตาราง  5  การทดสอบสมรรถนะของเครื�องสีขา้วจากเครื�องที�ไม่มีไซโคลนดูดรําและที�มีไซโคลน
ดูดรํา 

 

รายละเอียด ไม่มีไซโคลนดูดรํา มีไซโคลนดูดรํา 
1 2 3 ค่าเฉลี�ย 1 2 3 ค่าเฉลี�ย 

เวลา (นาที) 
ขา้วสารรวม (กก.) 

7.50 
7.90 

7.50 
8.00 

7.55 
7.70 

7.51 
7.86 

6.20 
8.40 

6.30 
8.40 

6.10 
8.40 

6.20 
8.40 

สมรรถนะ (กก./ชม.) 63.20 64.00 61.60 62.88 81.55 80.00 83.16 81.55 

 
 จากตาราง 5  ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื�องสีขา้วจากเครื�องที�ไม่มีไซโคลนดูดรํา
และมีไซโคลนดูดรําทั(ง 3 ครั( ง พบวา่ สมรรถนะของเครื�องสีขา้วที�ไม่มีไซโคลนดูดรําที�ดีที�สุด คือ
การทดสอบครั( งที� 2 ใช้เวลา 7.50 นาที ขา้วสารรวม 8.00 กิโลกรัม มีสมรรถนะ 64.00 กิโลกรัม     
ต่อชั�วโมง และสมรรถนะของเครื�องสีขา้วมีไซโคลนดูดรําที�ดีที�สุด คือ การทดสอบครั( งที� 3 ใชเ้วลา 
6.10 นาที ขา้วสารรวม 8.40 กิโลกรัม มีสมรรถนะ 83.16 กิโลกรัมต่อชั�วโมง 
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ผลการออกแบบผลติภัณฑ์ถุงบรรจุข้าวสาร 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจที�ได้จากการนําเครื� องมือที�ได้สร้างขึ( นมาขอคาํแนะนํา      
และตรวจสอบความเที�ยงตรงของขอ้คาํถามจากผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน  5 ท่าน เพื�อตรวจสอบความตรง
เชิงเนื(อหา (Content Validity) เครื�องมือที�ใชแ้บ่งมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
คือ ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัเพศของผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์บรรจุถุงข้าวสาร ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกับอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจ        
ในรูปแบบของการออกแบบผลิตภณัฑ์บรรจุถุงข้าวสาร และคาํถามแบบสํารวจความพึงพอใจ       
ในรูปแบบของการออกแบบผลิตภณัฑ์บรรจุถุงขา้วสาร กลุ่มชาวนา ตาํบลตะปอน  อาํเภอขลุง 
จังหวดัจันทบุรี นํามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี�ย ( X ) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยแปลผล            
ตามความหมายของค่าเฉลี�ย ในการแปลความหมายใชช่้วงคะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ความหมาย
ของค่าเฉลี�ยดงันี(  
 ค่าเฉลี�ย  4.20 - 5.00 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจในระดบัมากที�สุด 
 ค่าเฉลี�ย  3.40 - 4.19 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจในระดบั มาก 
 ค่าเฉลี�ย  2.60 - 3.39 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลี�ย  1.80 - 2.59 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉลี�ย  1.00 - 1.79 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจในระดบันอ้ยที�สุด 
 
ตาราง  6  ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัเพศของผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบ

ผลิตภณัฑบ์รรจุถุงขา้วสาร 
 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 37 74.00 
หญิง 13 26.00 

  
 จากตาราง  6  แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จาํนวน 37 คน          
คิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมาเป็นเพศหญิง จาํนวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 26 
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ตาราง  7  ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัอาชีพของผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบ
ผลิตภณัฑบ์รรจุถุงขา้วสาร 

 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 
ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 20 40.00 

ชาวนา 17 34.00 
อื�นๆ 13 26.00 

 
 จากตาราง  7  แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
จาํนวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 
ตาราง  8  ผลความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภณัฑ์บรรจุถุงขา้วสาร กลุ่มชาวนา 

ตาํบลตะปอน  อาํเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ  

X  S.D. แปลผล 
1.  ด้านความสามารถรองรับบรรจุภัณฑ์   

1.1 ความเหมาะสมขนาดของบรรจุภณัฑ ์ 4.20 0.69 ความพึงพอใจมากที�สุด 
1.2 ความแข็งแรง หรือความแน่นหนาที�สามารถ 

รองรับสินคา้ได ้ 4.20 0.65 ความพึงพอใจมากที�สุด 
1.3 ความคงทนของบรรจุภณัฑ ์ 4.13 0.76 ความพึงพอใจมาก 

2.  ความสามารถสื�อประชาสัมพนัธ์และความสวยงาม 
2.1 สัญลกัษณ์บนบรรจุภณัฑ์สื�อความ

หมายความเหมาะสมของสินคา้ 4.28 0.60 ความพึงพอใจมากที�สุด 
2.2 ความสวยงามของบรรจุภณัฑ ์ 4.20 0.65 ความพึงพอใจมากที�สุด 
2.3 ขอ้ความที�เป็นจุดขาย เรื�องเศรษฐกิจพอเพียง 4.10 0.67 ความพึงพอใจมาก 
2.4 ความครบถว้นของขอ้มูลบนฉลาก 4.33 0.66 ความพึงพอใจมากที�สุด 
2.5 ความโดดเด่นของบรรจุภณัฑเ์มื�อวางปนกบั

สินคา้คู่แข่ง 4.25 0.63 ความพึงพอใจมากที�สุด 
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ตาราง  8  (ต่อ) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ  

X  S.D. แปลผล 
3.  ความสะดวกสบายต่อการผลติการบรรจุ การขนส่ง และการใช้สอย/อื�น ๆ 

3.1 สะดวกต่อการผลิต 4.28 0.60 ความพึงพอใจมากที�สุด 
3.2 สะดวกต่อการบรรจุ 4.38 0.70 ความพึงพอใจมากที�สุด 
3.3 สะดวกต่อการขนส่ง 4.28 0.64 ความพึงพอใจมากที�สุด 
3.4 ชื�อเสียงที�ชุมชนจะไดรั้บเมื�อมีผลิตภณัฑข์า้ว

เป็นของชุมชนเอง 4.23 0.66 ความพึงพอใจมากที�สุด 
3.5 สภาพบรรจุภณัฑเ์หมาะกบัการเก็บรักษา  4.33 0.57 ความพึงพอใจมากที�สุด 
3.6 สภาพบรรจุภณัฑ์เหมาะกบัขนาดการบรรจุ 4.33 0.80 ความพึงพอใจมากที�สุด 

รวม 4.25 0.59 ความพึงพอใจมากที�สุด 

  
 จากตาราง 8 แสดงวา่ ความพึงพอใจรูปแบบของการออกแบบผลิตภณัฑ์บรรจุถุงขา้วสาร 
กลุ่มชาวนา ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากที�สุด 
( X = 4.25) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพึงพอใจรูปแบบของการออกแบบผลิตภณัฑ ์    
บรรจุถุงขา้วสาร กลุ่มชาวนา ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  มีค่าความพึงพอใจมากที�สุด  
( X = 4.38) คือ ความสะดวกต่อการบรรจุ    
 

ผลการวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมแบ่งตวัประกอบในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
วศิวกรรมเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ  ดา้นจุดคุม้ทุนของเครื�องสีขา้ว  ดา้นระยะเวลา
ในการคืนทุนของเครื�องสีขา้ว  ดงัรายละเอียดต่อไปนี(  
 1. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ 
  กาํหนดใหร้าคาเครื�องสีขา้ว (P)  มีค่า 80,000 บาท (ตามตาราง 7 ค่าใชจ่้ายในการสร้าง
เครื�องสีขา้ว)  มูลค่าซากของเครื�อง เมื�อสิ(นปีที� 10 เหลือร้อยละ 10 ของราคาเครื�อง และอตัราดอกเบี(ย
เท่ากบัร้อยละ 7.00 ต่อปี (ธนาคารแห่งประเทศไทย.  ออนไลน์.  2557) 
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ตาราง  9  ค่าใชจ่้ายในการสร้างเครื�องสีขา้ว 
 

 รายการ ราคา (บาท) 
1.  ชุดตน้กาํลงั (มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัขนาด 3 แรงมา้) 6,000 

2.  ชุดโครงสร้าง (เหล็กโครงสร้าง, ชุดหินลูกสีขา้ว, ลูกยางขดัขาว) 39,000 

3.  ชิ(นส่วนอื�น ๆ (สายพาน, พูเ่ล่ย,์ เพลา, แบริ�งและตะแกรงร่อนขา้ว) 25,000 

4.  ค่าแรง 10,000 

รวม 80,000 

          
  มูลค่าซาก (S)                 = 0.10 x 80,000 
           = 8,000 
  ค่าเสื�อมราคา (D)           = (P-S)/L 
                                                 = (80,000-8,000)/10 

        = 7,200 บาท/ปี 
  ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R)  = ((P+S)/2) x I 
                              = (80,000-8,000)/2x0.07  

       = 3,080 บาท/ปี 
  ตน้ทุนคงที� FC)           = ค่าเสื�อมราคา (D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 

(R) 
                                   = 7,200 +3,080 
  กาํหนดให้อตัราค่าจา้งแรงงานวนัละ 300 บาท (กาํหนดอตัราค่าจา้งแรงงานตามตลาด) 
จาํนวนคนทาํงาน 1 คน ทาํงานปีละ 104 วนั และค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3.90 บาท สิ(นเปลืองค่าไฟฟ้า 
2.5  หน่วย/ชั�วโมง ทาํงานวนัละ 6 ชั�วโมง ค่าบาํรุงรักษาเครื�องเฉลี�ยวนัละ 4 บาท 
              ค่าจา้งแรงงาน (W)        = 300 x 104 
                                                  = 31,200 บาท/ปี 
             ค่าไฟฟ้า (Ft)                    = 3.90 x 2.5 x 6 x 104 
                                                  = 6,084  บาท/ปี 
             ค่าบาํรุงรักษา M)         = 4 x 104 
                                                  = 416 บาท/วนั 
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             ตน้ทุนแปรผนั (VC) = ค่าจา้งแรงงาน (W) +ค่าไฟฟ้า (Ft)+ ค่าบาํรุงรักษา 
(M)  

         = 31,200 + 6,084 + 416 
    = 37,700 บาท/ปี 
ดงันั(น 
 ค่าใชจ่้ายทั(งหมด (AC)  = ตน้ทุนคงที� (FC) + ตน้ทุนแปรผนั (VC) 
    = 10,280 + 37,700 
     = 49,980  บาท/ปี 
 2. จุดคุม้ทุนของเครื�องสีขา้ว 
  กาํหนดใหค้่าจา้งใชเ้ครื�องสีขา้ว  1.5 บาท/กิโลกรัม  และภายในระยะเวลา 1 ปี เครื�อง
ทาํงาน 150 x 6 = 900 ชั�วโมง สมรรถนะของเครื�องสีขา้วได ้ 80  กิโลกรัม/ชั�วโมง ฉะนั(น เครื�องสีขา้ว
สามารถสีขา้วได ้ 72,000 กิโลกรัม/ปี 
  จุดคุม้ทุน (BEPS)  = ตน้ทุนคงที� (FC) / {(ราคาค่าใชเ้ครื�องสีขา้ว / 

กก.,SPU) - ( ตน้ทุนแปรผนั / กก.,VCU)} 
    = 10,820 / {1.5 - (49,980 / 72,000)}  
  ดงันั(นจุดคุม้ทุนของเครื�องสีขา้ว = 13,424  กก. /ปี  
 3. ระยะเวลาในการคืนทุนของเครื�องสีขา้ว 
  จากรายไดใ้นการรับจา้งใชเ้ครื�องสีขา้วราคา   =  1.50 บาท/กก. และใน 1 ปี เครื�องสีขา้ว
ได ้72,000 กก. จึงมีรายได ้ 1.5 x 72,000   =   108,000 บาท/ปี 
  ระยะเวลาในการคืนทุน (PBP) = ค่าใชจ่้ายในการสร้างเครื�อง (MC) / กาํไร(P) และ 
  กาํไร (P) = รายได ้(R) - ค่าใชจ่้ายทั(งหมด (AC) 
    = 108,000 - 49,980 
    = 58,020 บาท 
ดงันั(น 
  ระยะเวลาในการคืนทุน (PBP) = ค่าใชจ่้ายในการสร้างเครื�อง (MC) / กาํไร (P) 
    = 80,000 /58,020 
      = 1.38 ปี หรือ ประมาณ 1 ปี 4 เดือน 
 จากการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ถา้หากราคาเครื�องสีขา้วมีราคา 80,000 บาท    
รับจา้งสีขา้วราคา 1.50 บาท/กก. จุดคุม้ทุนจะอยูที่�การผลิต 13,424 กก./ปี และสามารถคืนทุนไดภ้ายใน
ระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน 




