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การพัฒนาโรงอบแห้งรมควันเคร่ืองจักสานไม้ไผ่ 
Development of a smoked drying plant for bamboo basketry. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือออกแบบและสร้างโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ พร้อมทั้งศึกษา
ประสิทธิภาพโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ และหาความพึงพอใจในการใช้งานโรงอบแห้งรมควันเครื่องจัก
สานไม้ไผ่ จากการสอบถามความต้องการของชาวบ้านชุมชนบ้านพุสะแก ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก และ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่  

ผลการวิจัยพบว่า โรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ มีขนาดความกว้าง 2 เมตร ความยาว 2 เมตร และ
ความสูง 2 เมตร ส่วนประกอบของผนังของโรงอบฯ เป็นอิฐแดงสูงจากพ้ืน 60 เซนติเมตร และเป็นสังกะสีสูง 140 
เซนติเมตร   ภายในโรงอบมีชั้นส าหรับวางผลิตภัณฑ์ มีขนาดความกว้าง 1.8 เมตร ความยาว 1.8 เมตร และความ
สูง 1.4 เมตร มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงอบฯ แบบอัตโนมัติ กรณีอุณหภูมิภายในโรงอบฯ สูงกว่า 70 องศา
เซลเซียส พัดลมจะดูดอากาศภายในโรงอบฯ ออก เพ่ือลดอุณหภูมิภายในห้องอบโดยจะท างานอัตโนมัติ ส่วน
ด้านหน้าโรงอบฯ มีจอแสดงผลอุณหภูมิภายในโรงอบฯ ตลอดการใช้งาน การหาประสิทธิภาพโรงอบฯ คณะผู้วิจัยท า
การทดลอง 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เชื้อเพลิงต่างชนิดกัน ประกอบด้วยซังข้าวโพด ข้ีเลื้อยและแกลบ ใช้ระยะเวลาในการ
อบ 5 ชั่วโมงเท่ากัน พบว่า เชื้อเพลิงซังข้าวโพดให้ความร้อนได้มากที่สุด รองลงมาเป็นเชื้อเพลิงแกลบและข้ีเลื่อย
ตามล าดับ ซึ่งมีอุณหภูมิ 74, 67 และ 62 องศาเซลเซียส ตามล าดับ มีค่าความชื้นร้อยละ 35.5, 39.7 และ 44 ตามล าดับ 
ในส่วนของสีของเครื่องจักรสานไม้ไผ่ เมื่อผ่านการอบแล้วมีลักษณะเป็นสีน้ าตาลอ่อน และจากการส ารวจความพึงพอใจ
จากผู้ใช้งานโรงอบฯ จ านวน 22 คน พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมมีความพึงพอใจมากที่สุดเฉลี่ย 4.55 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ย 0.50 
 
ค าส าคัญ: โรงอบแห้งรมควัน/ เครื่องจักสานไม้ไผ่ 
 

Abstract 
The objective of this research is to To design and build a smoked drying plant, bamboo 

wicker Along with studying the efficiency of the smoked drying plant, bamboo wicker And find 
satisfaction in using the smoked drying plant, bamboo wickerwork From inquiring about the needs 
of villagers of Ban Phusakae community, Wang Hin Subdistrict, Mueang District, Tak Province and 
expert advice on the smoked drying plant, bamboo wickerwork 

The research found that Fumigation drying machine, Bamboo wickerwork The width is 2 
meters, the length is 2 meters and the height is 2 meters. The composition of the wall of the 
oven It is a red brick 60 centimeters high from the ground and 140 centimeters high zinc. Inside 
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the oven there is a shelf for placing the product. With a width of 1.8 meters, length of 1.8 meters 
and height of 1.4 meters, there is an automatic temperature control system inside the oven. In 
the case of the temperature inside the oven is higher than 70 degrees Celsius, the fan will extract 
the air inside the oven to reduce the temperature inside the room. Bake by automatically working 
The front of the hospital There is a temperature display inside the oven. Throughout use Finding 
the efficiency of the hospital The research team conducted 3 experiments, each time using 
different types of fuel. Corncobs Creeper and Chaff Using the same baking time of 5 hours. It was 
found that corncob fuels provide the most heat. Followed by rice husk and sawdust, respectively 
Which has a temperature of 74, 67 and 62 degrees Celsius, respectively, with a moisture content 
of 35.5, 39.7 and 44 percent, respectively, in terms of color of the bamboo weaving machine After 
baking, it has a light brown color. And from the satisfaction survey from 22 users, it was found 
that the overall satisfaction was the highest, with an average of 4.55 with an average standard 
deviation of 0.50 
 
Keyword : smoked drying plant / bamboo basketry 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงผลผลิตที่เหลือใช้
ทางการเกษตรที่มีศักยภาพสูงสามารถน ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ นอกจากน้ียังมีแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่
เป็นพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานลม ที่สามารถใช้ผลิตพลังงานทดแทน อีกทั้ง
ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในการลดภาวะโลกร้อนได้ ซึ่งจากสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคพลังงานใน
ปัจจุบันได้ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกสูงถึง  6 องศาเซลเซียส โดยเฉลี่ยในระยะยาว การใช้พลังงาน
หมุนเวียนยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และช่วยเพ่ิมมูลค่าการตลาดให้สูงข้ึนด้วย 

ความจ าเป็นที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร รายได้จากผลผลิตทาง
การเกษตรมีมากกว่ารายได้อย่างอื่น และประมาณร้อยละ 80 ของประชากรอาศัยอยู่ในชนบท ดังน้ันการน า
เทคโนโลยีมาใช้จึงเป็นเรื่องจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีทางการเกษตร สินค้าทางการเกษตร แต่ทั้งน้ีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาจะต้องศึกษาปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคใน
โอกาสและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดความผสมกลมกลืนต่อการพัฒนาประเทศ (องค์กรเพ่ือการ
พัฒนาแห่งประเทศไทย, 2558) 

เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตและกิจกรรมทางการเกษตรของชุมชนเป้าหมาย  ต้องเป็น
เทคโนโลยีที่ช่วยให้ชุมชนสามารถลดการใช้พลังงานฟุ่มเฟือยจากกิจกรรมทางการเกษตร  ลดค่าใช้จ่ายทางด้าน
พลังงานของชุมชนสามารถใช้งานได้อย่างย่ังยืน ซึ่งต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้งานเทคโนโลยีทางด้าน
พลังงานทดแทนของชุมชนทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค ความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความเหมาะสมทางด้านนโยบายและความสอดคล้องกับชุมชนเกษตรกรรมและความเหมาะสม
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทคโนโลยีทางด้านพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชนเกษตรกรรมจะต้องสามารถลด
ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของชุมชนลงได้ โดยเทคโนโลยีที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่เหมาะสมกับชุมชน สามารถ
จ าแนกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตามการใช้งานของชุมชนออกเป็น  2 ส่วน คือ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่
เหมาะสมกับการใช้ในครัวเรือน และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับการใช้ในการประกอบอาชีพของคนใน
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ชุมชนบ้านพุสะแก ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ข้าวโพด
และมันส าปะหลัง เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา สภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้
ไผ่ที่เกิดจากธรรมชาติเป็นจ านวนมาก หลังจากว่างจากการท าการเกษตรแล้วน้ัน ชาวบ้านได้ท าเครื่องจักสานไม้ไผ่
ขายเป็นอาชีพเสริม แต่ประสบปัญหาการเกิดเชื้อราง่ายเน่ืองจากไม่ได้ผ่านการอบแห้งรมควัน ท าให้ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ต่ าและไม่สามารถต่อรองราคาได้ ท้ังน้ีมีชาวบ้านบางกลุ่มได้สร้างโรงอบแห้งรมควันใช้งานเอง ดังภาพที่ 1  

 

 
 

ภาพที ่1 โรงอบแห้งรมควันของชาวบ้าน 
 
เป็นโรงอบแห้งรมควันที่ต้องก่อไฟข้างใน ซึ่งหากท าการรมควันแต่ละครั้งต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากไฟที่รมควัน
ไม่สม่ าเสมอส่งผลท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายหลายหมื่นบาท 
 จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ เพ่ือลด
การเกิดเชื้อรา และลดความเสียหายและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและสร้างโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ 

3. เพื่อหาความพึงพอใจในการใช้งานโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 
 
เคร่ืองมือ การเก็บข้อมูลงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ (Data Logger) 
 ชุดควบคุมอุณหภูมิ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 (2) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ด าเนินการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิภายในโรงอบด้วยชุดคอนโทรลและชุดควบคุมอุณหภูมิ 
เทียบกับกับอุณหภูมิแวดล้อมที่อยู่นอกห้องอบ วัดด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) 

ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานโรงอบแห้งแบบรมควันเครื่อง
จักสานไม้ไผ่ 

ส่วนที่ 3 เก็บข้อมูลจากการทดลองใช้งานโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ โดยการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแห้งจากโรงอบฯ กับแบบเดิม 

การติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการประเมิน   
และรายงานผลโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

- ชุมชนบ้านพุสะแก ต าบลวังหิน 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

- องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 

- ส่งเสริม เผยแพร่ เทคโนโลยีการ

อบแห้งแบบรมควัน 

- การน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูป

เพ่ือเพิ่มมูลค่า 

- กลุ่มชุมชนมีส่วนรวมในการพฒันา

ทางด้านพลังงานทดแทนและพัฒนา

ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้

จากการเกษตร 

- ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ให้ดีขึ้น 

- เกิดเครือข่ายพลังงานทดแทนระหว่าง

หน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่ และของ

ชุมชน 

ศึกษาเทคโนโลยีการอบแห้งแบบรมควัน และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

การน าเทคโนโลยีการอบแห้งแบบรมควัน เข้าสู่กลุ่มชุมชน 

การศึกษาจัดท าข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อท ามาตรฐานของชุมชน 
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การสร้างโรงอบแห้งแบบรมควันเคร่ืองจักสานไม้ไผ่ 

 คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบโรงอบฯ ร่วมกับชุมชนบ้านพุสะแก ต าบลวังหิน อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
และองค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน และลงพ้ืนที่ส ารวจสถานที่ในการสร้างโรงอบฯ ดังภาพที่ 2 โดยชุมชนมีมติให้
สร้างโรงอบฯ ณ ศาลาพุสะแกประชาร่วมใจ  

 

 
 

ภาพที ่2 สถานที่สร้างโรงอบแห้งแบบรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ 
 
 ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์ปริมาณการผลิตเครื่องจักรสานร่วมกับชุมชน คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและสร้าง   
โรงอบฯ ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร และสูง 2 เมตร โดยมีฐานของโรงอบฯ เป็นพ้ืนปูน มีขนาด 9 ตาราง
เมตร ใช้อิฐเป็นผนังรอบด้านมีความสูงจากพ้ืนปูน 0.6 เมตร เพ่ือป้องกันความร้อนบริเวณส่วนเผาไหม้เชื้อเพลิง และมี
การก่ออิฐเป็นปล่องจุดเชื้อเพลิงบริเวณด้านข้างโรงอบฯ ขนาดความกว้าง 0.6 เมตร ยาว 0.6 เมตร และสูง 0.6 เมตร 
เพ่ือป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเปลวไฟ ถัดจากผนังปูนเป็นพนังที่ท าจากสังกะสีรอบด้านมีความสูง 
1.4 เมตร ด้านหลังมีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร ดังภาพที่ 3 
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(ก) ชุดควบคุมอุณหภูมิและจอมอนิเตอร์ค่าอุณหภูมิ 

 
(ข) โรงอบแห้งแบบรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ 
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(ค) ชั้นวางผลิตภัณฑ์ 
ภาพที ่3 โรงอบแห้งแบบรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ 

 
ประสิทธิภาพโรงอบแห้งรมควันเคร่ืองจักสานไม้ไผ่ 
 จากการเก็บข้อมูลอุณหภูมิภายในโรงอบฯ คณะผู้วิจัยได้ท าการทดลองจ านวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ใช้ซัง
ข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง ครั้งที่ 2 ใช้ข้ีเลื้อย และครั้งที่ 3 ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลอุณหภูมิ
ระหว่างท าการอบทุก 15 นาที แสดงดังภาพที่ 4-6 
 
     อุณหภูมิ (OC) 

           เวลา 
 

ภาพที ่4 กราฟแสดงอุณหภูมิการอบโดยใช้เชื้อเพลิงซงัข้าวโพด 

180 CM 

180 CM 

70 CM 

70 CM 
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     อุณหภูมิ (OC) 

      เวลา 
 

ภาพที ่5 กราฟแสดงอุณหภูมิการอบโดยใช้เชื้อเพลิงข้ีเลือ้ย 
 
อุณหภูมิ (OC) 

เวลา 
 

ภาพที ่6 กราฟแสดงอุณหภูมิการอบโดยใช้เชื้อเพลิงแกลบ 
 
 ในการอบแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 5 ชั่วโมง จากน้ันปล่อยให้อากาศภายในโรงอบลดลงเท่ากับอุณหภูมิ
แวดล้อม จึงจะสามารถน าเครื่องจักรสานออกจากโรงอบได้ และน าเครื่องจักสานเคลือบด้วยแลคเกอร์ 
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ความพึงพอใจในการใช้งานโรงอบแห้งรมควันเคร่ืองจักสานไม้ไผ่ 
จากการส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่

จ าเป็นในการวางแผนปรับปรุงการให้บริการวิชาการให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนต่อไป 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ จาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ที่มาใช้งานโรงอบ จ านวน 22 คน แล้วน าแบบส ารวจมา
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
n หมายถึง จ านวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 
X หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอบฯ ท่ีมีต่อการบริการวิชาการ คณะผู้วิจัยได้เสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

มีรายละเอียดดังน้ี 
1. เพศ 
จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.6 ส่วนเพศชายมี

เพียงร้อยละ 36.4 ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 14 63.60 
ชาย 8 36.40 
รวม 22 100.00 

 
2. อายุผู้ใช้บริการ 
จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี ใช้งานสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 40.9 

รองลงมาอายุ 31-40 ปีเฉลี่ยร้อยละ 31.8 และอายุ 50 ปีข้ึนไปเฉลี่ยร้อยละ 22.7 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
15-20 ปี 0 0 
21-30 ปี 1 4.50 
31-40 ปี 7 31.80 
41-50 ปี 9 40.90 
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50 ปีข้ึนไป 5 22.70 
รวม 22 100.00 

 
3. การศึกษาผู้ใช้บริการ 
จากการส ารวจ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใช้งานสูงสุดเฉลี่ย

ร้อยละ 68.20 รองลงมาระดับประถมศึกษาใช้งานเฉลี่ยร้อยละ 18.20 และอื่นๆ เฉลี่ยร้อยละ 13.60 ตามล าดับ ดัง
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 4 18.20 
มัธยมศึกษา 15 68.20 
ปริญญาตรี 0 0 

อื่นๆ 3 13.60 
รวม 22 100.00 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการ 
ความพึงพอใจในการใช้งานโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดัง

ตาราง 4 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจการใช้งานโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ 
ของคนในชุมชน 

ข้อ รายการประเมิน X S.D. แปลความ 

1 โรงอบฯ สามารถน าไปใช้งานได้จริง 4.59 0.50 มาก 
2 โรงอบฯ มีความทนทานต่อการใช้งาน 4.41 0.50 มาก 
3 โรงอบฯ มีรูปร่างเหมาะสมต่อการใชง้าน 4.59 0.50 มาก 
4 โรงอบฯ มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.50 0.51 มาก 
5 ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงอบฯ 4.55 0.51 มาก 
6 เทคนิคการออกแบบและระบบการท างานไม่ยุ่งยาก 

ซับซ้อน สะดวกต่อผู้ใช้งาน 
4.50 0.51 มาก 

7 โรงอบฯ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน 4.59 0.50 มาก 
8 โรงอบฯ สามารถเพ่ิมมูลค่าของสิ้นค้าในชุมชน 4.68 0.48 มาก 
9 ความคุ้มค่าในการลงทุน 4.50 0.51 มาก 
10 สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ 4.64 0.49 มาก 

รวม 4.55 0.50 มาก 
 
จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้งานโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ มีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.55) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทุกรายการ เมื่อพิจารณา
รายละเอียด แต่ละรายการ พบว่า ผู้ใช้บริการโรงอบฯ มีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงอบฯ 
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สามารถเพ่ิมมูลค่าของสิ้นค้าในชุมชน รองลงมาตามล าดับคือ สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ และโรงอบฯ สามารถ
น าไปใช้งานได้จริง มีรูปร่างเหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. โรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ มีขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร และสูง 2 เมตร โดยมี
ฐานเป็นพ้ืนปูน ขนาด 9 ตารางเมตร ใช้อิฐเป็นผนังรอบด้านมีความสูงจากพ้ืนปูน 0.6 เมตร เพ่ือป้องกันความร้อน
บริเวณส่วนเผาไหม้เชื้อเพลิง และมีการก่ออิฐเป็นปล่องจุดเชื้อเพลิงบริ เวณด้านข้างโรงอบฯ ขนาดความกว้าง 0.6 
เมตร ยาว 0.6 เมตร และสูง 0.6 เมตร เพ่ือป้องกันเปลวไฟไหม้ผลิตภัณฑ์ ถัดจากผนังปูนเป็นพนังที่ท าจากสังกะสี
รอบด้านมีความสูง 1.4 เมตร ด้านหลังมีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร 

2. ประสิทธิภาพของโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ ได้ท าการทดลองจ านวน 3 ครั้ง โดยใช้ซัง
ข้าวโพด ข้ีเลื้อย และแกลบเป็นเชื้อเพลิง ในการอบแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 5 ชั่วโมง เก็บข้อมูลอุณหภูมิระหว่างท า
การอบทุก 15 นาที พบว่า เชื้อเพลิงข้าวโพดให้ความร้อนได้มากที่สุด รองลงมาเป็นแกลบและข้ีเลื่อยตามล าดับ ในส่วน
ของสีเครื่องจักรสานเมื่อผ่านการอบแล้วมีลักษณะเป็นสีน้ าตาลอ่อน 

3. จากการส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ จ านวน 22 คน พบว่า 
กลุ่มผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.6 ส่วนเพศชายมีเพียงร้อยละ 36.4 มีอายุ 41-50 ปี 
ใช้งานสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 40.9 รองลงมาอายุ 31-40 ปีเฉลี่ยร้อยละ 31.8 และอายุ 50 ปีข้ึนไปเฉลี่ยร้อยละ 22.7 
ตามล าดับ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใช้งานสูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 68.20 รองลงมาระดับประถมศึกษาใช้งานเฉลี่ย
ร้อยละ 18.20 และอื่นๆ เฉลี่ยร้อยละ 13.60 ตามล าดับ มีความพึงพอใจในการใช้งานโรงอบแห้งรมควันเครื่องจัก

สานไม้ไผ่โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.55) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ทุกรายการ เมื่อ
พิจารณารายละเอียด แต่ละรายการ พบว่า ผู้ใช้บริการโรงอบฯ มีความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยสูงสุดคือ 
โรงอบฯ สามารถเพ่ิมมูลค่าของสิ้นค้าในชุมชน รองลงมาตามล าดับคือ สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ และโรงอบฯ 
สามารถน าไปใช้งานได้จริง มีรูปร่างเหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบต่อไป 
 2.ระยะเวลาก่อนเชื้อเพลิงในโรงอบจะดับประมาณร้อยละ 20 ให้น ากากมะพร้าว หรือมูลวัวแห้งไปใส่ใน
กล่องเชื้อเพลิงจะท าให้เครื่องจักสานไม้ไผ่มีสีน้ าตาลเข้มดูสวยงาม 
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