
 

 

บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 งานวิจัยนี� ได้ทาํการศึกษาความต้องการการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน                
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหัก อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี การศึกษากรรมวิธีในการทาํ
ถ่านอดัแท่ง ที+มีส่วนผสมของถ่านเปลือกทุเรียน ที+นาํมาบดเป็นผงแลว้ใชแ้ป้งมนัเป็นตวัประสาน 
รวมทั�งการทดสอบกาํลงัการผลิตของเครื+องยอ่ยถ่านและเครื+องอดัถ่านแท่ง และคุณภาพของถ่านอดัแท่ง
จากเปลือกทุเรียน ขอ้มูลการใชก้๊าซหุงตม้ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหกั อาํเภอขลุง 
จงัหวดัจนัทบุรี ก่อนและหลังใช้ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน และการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน             
ในการผลิต ประกอบการตดัสินใจในการลงทุน โดยมีรายละเอียดของวธีิดาํเนินการวจิยัและอุปกรณ์
ที+ใชใ้นการวจิยั ตามลาํดบัดงัต่อไปนี�  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
  วิธีดาํเนินการวิจัยเพื+อศึกษาความต้องการการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน           
ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนตาํบลเกวยีนหกั สามารถแยกออกเป็นขั�นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูล
พื�นฐาน และขอ้มูลการใช้พลงังานในการประกอบอาหารของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบล
เกวยีนหกั การจดัหาเครื+องยอ่ยถ่านและเครื+องอดัถ่านแท่งดว้ยการจา้งผลิต ศึกษาการผลิตถ่านอดัแท่ง 
ทดสอบกาํลังการผลิตของเครื+ องย่อยถ่านและเครื+ องอดัถ่านแท่ง และคุณภาพของถ่านอดัแท่ง        
จากเปลือกทุเรียน การออกแบบฉลากสินคา้ ขอ้มูลการใชก้๊าซหุงตม้ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ตาํบลเกวียนหัก อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ก่อนและหลงัใช้ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน และ       
การวเิคราะห์หาจุดคุม้ทุนในการผลิต รายละเอียดของขั�นตอนมีดงัต่อไปนี�  
 ข้อมูลพื�นฐานและข้อมูลการใช้พลังงานในการประกอบอาหารของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนตําบลเกวยีนหัก 
 ในการหาขอ้มูลนี�จะใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื+องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหัก จาํนวน 30 คน ซึ+ งได้หาข้อมูลเกี+ยวกับ       
ขอ้มูลพื�นฐานทั+วไป รวมไปถึงการใชพ้ลงังานในการประกอบอาหารของสมาชิกกลุ่มทุกคน 
 การจัดหาเครื�องย่อยถ่านและเครื�องอดัถ่านแท่งด้วยการจ้างผลติ 
 หลงัจากที+ไดท้าํการศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน
จนไดข้อ้สรุปว่า กว่าที+จะเป็นถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนไดน้ั�น จะตอ้งมีเครื+องจกัรที+จาํเป็นอยู่       
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2 เครื+อง คือ เครื+องยอ่ยเปลือกถ่านกบัเครื+องอดัถ่านแท่ง โดยเครื+องทั�ง 2 ชนิดนี�  จะตอ้งใชก้บัไฟฟ้า 
220 โวลท์       
 วธีิเตรียมและทาํถ่านอดัแท่ง  

 1. การเผาเปลือกทุเรียนให้เป็นถ่าน นาํเปลือกทุเรียนที+ตากแดดจนแห้งแลว้เขา้ไปเผา      
ในเตาเผาถ่านแบบดิน อาจจะเผาร่วมกับไม้ทั+วไปก็ได้ ซึ+ งในขั�นตอนนี� จะใช้อุณหภูมิจนถึง                
270 องศาเซลเซียส ความชื�นจะค่อย ๆ ลดลงจนกระทั+งหมดไป ซึ+ งสังเกตไดจ้ากปริมาณไอนํ� าสีขาว
ที+ระเหย ที+ยงัคงอยู่ในกระบวนการจะถูกขบัออกไป ซึ+ งจะทาํให้ปริมาณคาร์บอนของถ่านเพิ+มขึ�น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกญัญา  เมา้มีทรัพย ์(2544 : 7) เรื+องการผลิตถ่าน 
 2. การยอ่ยเปลือกถ่าน นาํถ่านเปลือกทุเรียนที+ผา่นการเผาแลว้ไปยอ่ยให้เป็นผงละเอียด
ดว้ยเครื+องยอ่ยถ่าน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรุณรัตน์ วฒิุมงคลชยั (2529 : 29) เรื+องการบดยอ่ย 
 3. การผสม ขั�นตอนการผสมนั�นจะเป็นการผสมกนัระหว่างผงถ่านจากเปลือกทุเรียน 
กบัแป้งมนัสาํปะหลงั ในอตัราส่วน 3:1 และจะตอ้งผสมนํ� าลงไปเล็กนอ้ย คลุกเคลา้จนเขา้กนัดีแลว้
ก็นาํเขา้เครื+องอดัถ่านแท่งที+เตรียมไวแ้ลว้ อตัราส่วนนี� ไดต้รงกบัผลงานวิจยัของอจัฉรา  อศัวรุจิกุลชยั
(2554 : 36) 
 4. การอดัแท่งถ่าน นาํผงถ่านเปลือกทุเรียนที+ผสมแป้งมนัในอตัราส่วน 3:1 ทั�งหมด        
ใส่ลงในเครื+องอดัถ่านแท่งที+เตรียมไว ้เพื+อให้ถ่านมีขนาดความโต 5 เซนติเมตร สอดคลอ้งกบัวิทูรย ์ 
หงษสุ์มาลย ์ และสุธี  หงส์สุมาลย ์(2529 : บทคดัยอ่) 
 5. การตากแดด เนื+องจากเชื�อเพลิงอดัแท่งที+ไดย้งัมีปริมาณความชื�นอยูสู่ง จึงตอ้งนาํไป
ตากให้แห้ง เพื+อเป็นการลดความชื�นให้ไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นตม์าตรฐานแห้ง และเพื+อทาํให้เชื�อเพลิง
แข็งตวัเกาะกนัแน่น ซึ+ งวิธีที+ง่ายและถูกที+สุด สาํหรับการทาํให้แห้งก็คือการนาํไปผึ+งแดดประมาณ  
3 - 4 วนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจิระ  รัตนะ  และศิริพร  จิวรพนัธ์ (2536 : 13) 
 6. บรรจุถุง นาํถ่านอดัแท่งแหง้ที+ผา่นการตากแดดจนแห้งสนิทแลว้ ใส่ถุงที+มีฉลากสินคา้
ถุงละ 1 กิโลกรัม เพื+อรอจาํหน่ายต่อไป 
 การหากาํลงัการผลติของเครื�องและคุณภาพของถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทุเรียน 

 1. การศึกษาและวิเคราะห์หากาํลังการผลิตของเครื+ อง จะทาํการหากาํลังการผลิต       
ของเครื+องยอ่ยเปลือกถ่านกบัเครื+องอดัถ่านแท่งวา่ใน 1 วนั จะสามารถผลิตไดใ้นปริมาณเท่าไร 
 2. การหาคุณภาพของถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียน การหาคุณภาพจากห้องปฏิบติัการ
ของกรมวทิยาศาสตร์บริการ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การตรวจหาค่าความร้อน 
ค่าความชื�น และปริมาณเถา้  
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 ประเมินความพงึพอใจที�มีต่อฉลากสินค้าของสมาชิกกลุ่ม 

 จะทาํการเก็บขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามที+เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในดา้น 
ของความพึงพอใจที+มีต่อฉลากสินคา้ของสมาชิกที+มีส่วนร่วม จาํนวน 30 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถาม 
เกณฑใ์นการแปลผลระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นเกณฑที์+เอาค่าเฉลี+ยที+ไดจ้ากเครื+องมือวดั
มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ที+กาํหนดของคะแนน กาํหนดค่าเฉลี+ยเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีความหมาย
ดงันี�   
  ค่าเฉลี+ยระหวา่ง  4.50 – 5.00  หมายความวา่  ความพึงพอใจมากที+สุด 
  ค่าเฉลี+ยระหวา่ง  3.50 – 4.49  หมายความวา่  ความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี+ยระหวา่ง  2.50 – 3.49  หมายความวา่  ความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี+ยระหวา่ง  1.50 – 2.49  หมายความวา่  ความพึงพอใจนอ้ย 
  ค่าเฉลี+ยระหวา่ง  1.00 – 1.49  หมายความวา่  ความพึงพอใจนอ้ยที+สุด 
 ข้อมูลการใช้ก๊าซหุงต้มของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลเกวียนหัก อาํเภอขลุง 

จังหวดัจันทบุรี ก่อนและหลงัใช้ถ่านอดัแท่งจากเปลอืกทุเรียน 

 ในการหาขอ้มูลนี�จะใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื+องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาํบลเกวียนหกั จาํนวน 30 คน ซึ+ งทาํการเก็บขอ้มูลเกี+ยวกบั
การใช้ก๊าซหุงตม้ของสมาชิก ก่อนและหลงัใช้ถ่านอดัแท่งจากเปลือกทุเรียนว่าจะช่วยให้สามารถ 
ลดค่าใชจ่้ายจากการใชก้๊าซหุงตม้ลงไดจ้ริงหรือไม่ 
 การวเิคราะห์หาจุดคุ้มทุนของการผลติถ่านอดัแท่ง  
 โดยจุดคุ้มทุนคือจุดที+ไม่มีผลกาํไรหรือขาดทุน ในการดาํเนินการผลิต พิจารณาจาก
ความสัมพนัธ์ค่าใชจ่้ายในการผลิตและรายไดจ้ากการขายถ่าน ดงันี�  
 1. ค่าใชจ่้ายในการผลิตถ่าน  คาํนวณจาก 
  C = F + VN …………………. (1) 
  เมื+อ C คือ ค่าใชจ่้ายในการผลิตถ่าน (บาท) 
   F คือ ตน้ทุนคงที+ของราคาเครื+องจกัรในการผลิตทั�งหมด (บาท) ไดแ้ก่ เครื+องยอ่ยถ่าน 
และเครื+องอดัถ่านแท่งถ่าน 
   V คือ ตน้ทุนแปรผนั (บาท/กิโลกรัม) ที+เกิดขึ�นในการผลิตต่อหน่วยกิโลกรัม     
ของถ่านอดัแท่ง ไดแ้ก่ ค่าแรง ค่าไฟฟ้าและค่าวสัดุหลกัที+ใชใ้นการผลิต 
   N คือ ปริมาณถ่านอดัแท่งที+ผลิตได ้(กิโลกรัม) 
 2. รายไดจ้ากการขายถ่านอดัแท่ง  คาํนวณจาก 
  R = IN …………………. (2) 
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  เมื+อ R คือ รายไดจ้ากการขายถ่านอดัแท่ง 
   I คือ ราคาขายต่อกิโลกรัม  
   N คือ จาํนวนกิโลกรัม ของถ่านที+ผลิตขาย 
 จุดคุม้ทุนเกิดขึ�นเมื+อ สมการที+ (1) เท่ากบัสมการที+ (2) ซึ+ งทาํใหเ้กิดจุดคุม้ทุน 
 
อุปกรณ์ที�ใช้ในการวจัิย 
 อุปกรณ์ที+ใชใ้นงานวจิยัทั�งหมดมีดงัต่อไปนี�  
 1.  เปลือกทุเรียนพนัธ์ุหมอนทอง 
 2.  แป้งมนั 
 3.  นํ�าเปล่า 
 4.  เตาเผาถ่าน  
 5. เครื+องยอ่ยถ่าน (3 แรงมา้) 1 เครื+อง 
 6.  เครื+องอดัถ่านแท่ง (5 แรงมา้) 1 เครื+อง 
 
 




