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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั นี้ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี โดยได้รับความกรุ ณาจากหลาย ๆ ฝ่ าย
ซึ่ งผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึ้ ง จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พวงชมพู หงษ์ชยั ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยธิดา สุ ดเสนาะ และ
อาจารย์รงรอง แรมสิ เยอ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง ที่ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนา ตลอดจน
พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่ องจนสาเร็ จลุล่วง และตรวจสอบความถูกต้องในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขอขอบคุณอาจารย์ พี่ เพื่อน และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่เป็ นกาลังใจและให้ความช่วยเหลือ
ในการทาโครงการวิจยั มาโดยตลอด
ท้ายสุ ดนี้ผวู ้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวและขอมอบประโยชน์ และ ความดีของโครงการวิจยั
ฉบับนี้แด่ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรัก ความห่วงใย และกาลังใจ ในการจัดทาโครงการวิจยั จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี

นพา ลีละศุภพงษ์

(4)
หัวข้ อโครงการวิจัย
ผู้วจิ ัย
สาขาวิชา

: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อคบอลดอกโสน
: นพา ลีละศุภพงษ์
: คหกรรมศาสตร์
บทคัดย่อ

การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กดอกโสน
2) เพื่อดัดแปลงรู ปแบบเค้กดอกโสนเป็ นช็อคบอลดอกโสน และ 3) เพื่อศึกษาการยอมรับที่มีต่อช็อคบอลด
ดอกโสนของผูบ้ ริ โภค เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เครื่ องผสมเค้กเครื่ องชัง่ ดิจิตอล และช้อนตวง
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสจานวน 100 คน ให้คะแนนแบบ 9-point hedonic scale สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way analysis of variance) Duncan’s New Multiple Range Test และสมการถดถอย (regression
equation) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปริ มาณของดอกโสนที่ผสมในขนมเค้ก คือ ร้อยละ 40 หรื อ 60 กรัม เป็ นปริ มาณที่เหมาะสมใน
การผลิตเค้กดอกโสน
2. ผลจากการยอมรับช็อคเค้กดอกโสน พบว่า ขนมเค้กดอกโสน ตารับที่ 3ใช้ดอกโสนร้อยละ 40
ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีคะแนนเท่ากับ 7.87±1.04,
7.77±0.68, 8.23±0.77, 7.80±1.38 และ 8.27±0.83 ตามลาดับ ซึ่ งอยูใ่ นระดับความชอบมากที่สุด รองลงมา
คือ ตารับที่ 1 ใช้ดอกโสนร้อยละ 20 มีคะแนนในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม มี
คะแนนเท่ากับ 7.00±1.60, 7.47±1.07, 7.30±1.18, 6.93±1.62 และ 7.30±1.12 ตามลาดับ และตารับที่ 3 ใช้
ดอกโสนร้อยละ 60 มีคะแนนในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีคะแนนเท่ากับ
6.90±1.79, 7.20±1.30, 7.03±1.50, 6.53±1.63 และ 7.07±1.04 ตามลาดับ

คาสาคัญ

: ช็อคบอล ดอกโสน การยอมรับ

(5)
Research Subject : Chocolate Sesbania flowers Balls product development.
Researcher : Napa Leelasuphapong
Major : Home Economics
Abstract
The research, Chocolate Sesbania flowers Balls product development, is an
experimental research. It aims to develop a Sesbania flowers cake product, develop Chocolate
Sesbania flowers Balls from a Sesbania flowers cake and study consumer’s acceptance on
Chocolate Sesbania flowers Balls. Tools for experiment are including cake mixing machine,
digital weighing apparatus and measuring spoon. There is also a sensory quality evaluation
by 100 samplings and using 9-point hedonic scale. To analyze all data, the research uses
statistics including Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation Analysis, One-way
analysis for variance, Duncan’s New Multiple Range Test and Regression equation. The
statistical significance is set at level 0.5. The result found that the best proportion of Sesbania
flowers in cake baking was 40% or 60 gram. For Chocolate Sesbania flowers Balls’ acceptance,
Formula III, that use Sesbania flowers as 40% of all the ingredients, is the most favorite. The
consumer samplings provide scores for color, scent, taste, texture and overall favors of
Chocolate Sesbania flowers Balls as following 7.87±1.04, 7.77±0.68, 8.23±0.77, 7.80±1.38 และ 8.27±0.83.
Key words : Chocolate Balls, Sesbania flowers, Acceptance
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บทที่ 1
ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
โสนในเมืองไทยมีหลายพันธุ์ คือโสนหิ น โสนคางคก โสนหางไก่ใหญ่ โสนหางไก่เล็ก เนื้อ
ไม้ของโสนใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมเบาของภาคกลาง ไม้โสนใช้ทาเป็ นของเล่นเด็ก ใน
ปั จจุบนั คนอยุธยาใช้เนื้อไม้จากต้นโสนประดิษฐ์เป็ นดอกไม้หลายรู ปแบบ เช่น ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ
ดอกจาปา เป็ นต้น เนื่องจากเยือ่ ไม้ของต้นโสนเป็ นไม้เนื้ อบาง เบาเหนียว สามารถนามาประดิษฐ์เป็ น
ดอกไม้ได้อย่างปราณี ต และงดงาม ชาวบ้านเล่าว่า การใช้ไม้โสนมาประดิษฐ์เป็ นดอกไม้ นามาตั้งแต่
สมัยกรุ งศรี อยุธยา นับเป็ นการใช้วสั ดุธรรมชาติได้อย่างแยบยล และเป็ นรายได้เสริ มกับชาวบ้านใน
ท้องถิ่น (โสนที่นามาทาเป็ นดอกไม้ประดิษฐ์เป็ นโสนชนิ ดที่มีลาต้นใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2
ซม. และต่างชนิดกับโสนกินดอก) และไม้โสนยังใช้เป็ นทุ่นหรื อเชื้ อติดไฟได้ สาหรับโสนที่ใช้
รับประทานเป็ นอาหาร คือ โสนหิน หรื อโสนกินดอก ท่านผูร้ ู ้กล่าวว่า ยังมีโสนชนิดหนึ่ง ต้นใหญ่กว่า
โสนหิน สามารถรับประทานใบอ่อน และดอกได้เช่นกัน การปรุ งอาหาร ดอกโสนปรุ งเป็ นอาหารได้
หลายชนิด วิธีแรกคือ นามารับประทานร่ วมกับน้ าพริ ก โดยรับประทานยอดอ่อนและดอกแบบผักสด
หรื อนามาลวกให้สุกก็ได้ นอกจากนี้ยงั สามารถนาดอกโสนมาผัดน้ ามันและพรมน้ าปลาเล็กน้อย เป็ น
โสนผักน้ ามัน หรื ออาจนามาลวกและลาดด้วยกะทิ นามา เป็ นผักจิ้มรับประทานกับน้ าพริ กปลาร้า
น้ าพริ กกะปิ หรื อน้ าพริ กมะขาม วิธีที่สองคือนาดอกโสนมาทอดผสมกับไข่ (ทาคล้ายกับชะอมชุบไข่)
นาไปรับประทานกับข้าวหรื อรับประทานร่ วมกับน้ าพริ กก็ได้วธิ ี ที่สาม คือ นาดอกโสนมาแกงส้มกับ
ปลาช่อน ในช่วงปลายหน้าฝน ดอกโสนออกเป็ นจานวนมาก บางบ้านจะนาดอกโสนมาดองเก็บไว้
รับประทานนานๆ การดองดอกโสนทาได้โดย นาดอกโสนล้างให้สะอาด และใส่ ไว้ในขวดโหลแก้ว
หรื อภาชนะกระเบื้อง จากนั้นปรุ งน้ าที่ใช้ดองโดยนาเกลือป่ นผสมในน้ าซาวข้าวให้ออกรสเค็มเล็กน้อย
เติมน้ าตาลทรายเล็กน้อย และนาน้ าที่เตรี ยมไว้เทลงในภาชนะที่ใส่ ดอกโสนพอท่วมพอดี ปิ ดฝาทิ้งไว้ 1
วัน รับประทานได้ถา้ ทิ้งไว้นาน จะเปรี้ ยวมากขึ้น ดอกโสนดองมักรับประทานร่ วมกับน้ าพริ กกะปิ
น้ าพริ กปลาร้า หรื อน้ าพริ กปลาทูก็ได้
นอกจากปรุ งเป็ นอาหาร ดอกโสนยังปรุ งเป็ นขนมดอกโสนได้ โดยนาดอกโสนมานึ่งให้สุก
นามาคลุกรวมกับแป้ งข้าวเหนียว แป้ งสาลี มะพร้าว และน้ าตาลดอกโสนยังให้สีเหลือง สามารถคั้นน้ า
จากดอกมาทาเป็ นขนมบัวลอย และขนมตาลได้อีกด้วย ดอกโสนมีรสจืด มัน อมขมเล็กน้อย ดอกโสน
100 กรัม ให้พลังงานต่อร่ างกาย 40 กิโลแคลอรี่ มีเส้นใย 3.9 กรัม แคลเซียม 51 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส

2

56 มิลลิกรัม เหล็ก 8.2 มิลลิกรัม วิตามินเอ 3336 IU วิตามินบีหนึ่ง 0.26 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.40
มิลลิกรัม ไนอาซิน 2.8 มิลลิกรัม วิตามินซี 24 มิลลิกรัม (สานักงานส่งเสริ มสุขภาพและ วิชาการดอทคอม,
2553)

ปั จจุบนั ถือได้วา่ เป็ นยุคแห่งการเผยแพร่ วฒั นธรรมอาหารข้ามชาติ ซึ่ งจะเห็นได้จากมีอาหารทั้ง
คาว หวานและขนมชนิ ดต่าง ๆ รวมถึงอาหารขบเคี้ยวจากนานาประเทศวางจาหน่ายทัว่ ไปในห้างร้าน
และซูปเปอร์ มาเก็ต อย่างไรก็ดีจะพบว่าหรื อขนมขบเคี้ยวที่นิยมรับประทาน เช่น เค้ก คุกกี้ ขนมกรุ บ
กรอบ เป็ นต้น มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย คือ มีเพียงแป้ ง น้ าตาลและไขมัน ซึ่ งให้พลังงานแก่ร่างกาย
เท่านั้น ขาดสารอาหารจาพวกเส้นใย แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส เหล็ก และวิตามินที่จาเป็ นต่อร่ างกาย ทั้งเด็ก
และผูใ้ หญ่ถา้ รับประทานขนมเหล่านี้มาก ๆ จะทาให้เกิดโรคอ้วน ในเด็กที่มีน้ าหนักตัวน้อยการกินขนม
ขบเคี้ยวจะยิง่ ทาให้การรับประทานอาหารมื้อหลักลดลงเป็ นผลให้มีการเจริ ญเติบโตล่าช้าได้
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาขนมเค้กดอกโสน โดยการเสริ มดอกโสนในส่ วนของตัว
ขนมเค้กเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และดัดแปลงให้อยูใ่ นรู ปแบบที่แปลกใหม่เป็ นที่สนใจของตลาด
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเหมาะกับวิถีการดาเนินชี วติ ในปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั ช่วย สร้างโอกาสและศักยภาพสู่
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุ ขภาพในตลาดสากลต่อไปด้วย
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. เพื่อดัดแปลงรู ปแบบเค้กดอกโสนเป็ นช็อคบอลดอกโสน
2. เพื่อศึกษาการยอมรับที่มีต่อช็อคบอลดดอกโสนของผูบ้ ริ โภค
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ผลิตภัณฑ์เค้กดอกโสนต้นแบบในการพัฒนาสู ตรและการดัดแปลงในรู ปแบบที่
ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจสู่ ตลาดผูบ้ ริ โภคเพื่อสุ ขภาพ
2. เป็ นแนวทางการนาดอกไม้ประจาจังหวัดพระนครศรี อยุธยามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้
3. แนวทางส่ งเสริ มพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในจังหวัดพระนครศีอยุธยา
4. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้ก ให้มีคุณค่าโภชนาการสู ง และเผยแพร่ สู่ตลาด
ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภค จานวน 100 คน
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กดอกโสน
1. ดัดแปลงรู ปแบบเค้กดอกโสนเป็ นช็อคบอลดอกโสน
2. การยอมรับที่มีต่อช็อคบอลดอกโสนของผูบ้ ริ โภค

3. เวลาที่ทาการวิจยั
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
4. การทดลองครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
- ดอกโสนที่เสริ มในเค้ก เป็ นดอกโสนหิน หรื อโสนกินดอกที่มีการปลูกใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
- การดัดแปลงเค้กดอกโสน เป็ นการดัดแปลงเป็ นช็อคบอลดอกโสน
ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ ามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น
9.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็ นช็อคบอล
ดอกโสน

ตัวแปรตาม
1. ดัดแปลงรู ปแบบเค้กดอกโสนเป็ นช็อค
บอลดอกโสน
2. การยอมรับที่มีต่อช็อคบอลดอกโสนของ
ผูบ้ ริ โภค
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ องเค้กดอกโสน ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตเค้ก คุณภาพและ
มาตรฐานของเค้ก ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. วัตถุดิบในการผลิตเค้ก
1.1 แป้ งเค้ก
1.2 น้ าตาลทราย
1.3 ไข่ไก่
1.4 นมข้นจืดหรื อนมสด
1.5 น้ าเปล่า
1.6 เกลือป่ น
1.7 สารเคมีที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ข้ ึนฟู
1.8 หัวนมผง
1.9 เนยสดชนิดเค็ม
1.10 กลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ
1.11 น้ ามะนาว
1.12 น้ าผึ้ง
2. กรรมวิธีการผลิตเค้ก
3. ดอกโสน
4. การประเมินทางประสาทสัมผัส
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุดิบในการผลิตเค้ ก
1.1 แป้งเค้ ก
แป้ งเค้ก (Cake Flour) เป็ นแป้ งที่มีปริ มาณโปรตีนต่าประมาณ ร้อยละ 7-8 โม่จากข้าวสาลี
เปลือกอ่อน พวก Soft Wheat และ Soft Red Winter ซึ่ งมีปริ มาณโปรตีนน้อยที่สุดกว่าแป้ งชนิดอื่น
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ฉะนั้นจึงนิยมนามาใช้ทาเค้กเพราะจะทาให้ได้เนื้ อเค้กที่มีลกั ษณะที่โปร่ งเบามากกว่าการใช้แป้ งชนิดอื่น
(96 กรัม : 1 ถ้วย) (อภิสิทธิ์ ประสงค์สุข, 2554, หน้า 20)
ลักษณะที่สังเกตได้ คือ
1. เนื้อแป้ งเนียน
2. สี ของแป้ งขาวกว่าแป้ งขนมปั งและแป้ งสาลีอเนกประสงค์
3. เมื่อบีบแป้ งเข้าด้วยกันจะมีลกั ษณะเป็ นก้อนง่าย
แป้ งเค้กแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. แป้ งเค้กที่ผา่ นกระบวนการคลอริ เนชัน่ เป็ นแป้ งที่มีคุณสมบัติอุม้ น้ าตาลและไขมันสู งซึ่ ง
สามารถพยุงตัวไว้โดยไม่ยบุ แม้มีน้ าตาลในสู ตรมากกว่าเปอร์ เซ็นต์แป้ ง แป้ งชนิดนี้นิยมใช้ทาเค้กชนิด
ที่มีน้ าตาลสู ง เช่น บัตเตอร์ เค้ก ชิฟฟอนเค้ก แยมโรล
2. แป้ งเค้กที่ไม่ผา่ นกระบวนการคลอริ เนชัน่ เป็ นแป้ งเค้กที่ใช้ทาขนมที่มีน้ าตาลในสู ตรน้อย
กว่าเปอร์ เซ็นต์แป้ งชนิดอื่น ๆ ที่ใช้ในการทาขนมปั งหวาน เป็ นต้น
1.2 นา้ ตาลทราย
น้ าตาล จัดเป็ นสารประกอบอินทรี ยท์ ี่ผลึกละลายได้ดีในน้ า และมีรสหวานจัดอยูใ่ นอาหาร
ประเภทคาร์ โบไฮเดรต น้ าตาลที่มีขายในตลาดนั้นเป็ นน้ าตาลทรายขาวที่ผลิตจากอ้อย น้ าตาลที่นามาใช้
ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ทวั่ ๆ ไปมีอยู่ 3 ชนิด คือ (จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค์ นัยวิกุล, 2527, หน้า 33-34)
1. น้ าตาลทรายขาว (granulated sugar) ซึ่ งใช้กนั มากในการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ น้ าตาลทรายที่
ใช้ได้ผลดี ควรมีความละเอียดและขาว เพราะจะผสมกันส่ วนผสมอื่น ๆ ได้ดี ถ้าน้ าตาลที่ใช้ขนาดผลึก
ใหญ่และหยาบจะผสมกับเนยไม่ได้ดี โดยมากใช้น้ าตาลทรายละเอียดเพื่อให้กระจายทัว่ กับส่ วนผสม
แป้ ง การใช้น้ าตาลทรายเม็ดหยาบจะทาให้คุกกี้มีเนื้อสัมผัสที่นุ่ม และขยายตัวได้มากกว่าน้ าตาลชนิด
ละเอียด แต่น้ าตาลชนิดละเอียดละลายง่าย และช่วยทาให้ได้มีความคงตัวดีข้ ึน
2. น้ าตาลไอซิ่ ง (icing or confectionery sugar) น้ าตาลชนิ ดนี้เป็ นผงละเอียดที่มีแป้ งข้าวโพดปน
อยูด่ ว้ ยประมาณร้อยละ 3 ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการจับตัวเป็ นก้อน หรื อป้ องกันการเป็ นผลึกของน้ าตาล
3. น้ าตาลทรายแดง (yellow or brown sugar) น้ าตาลชนิดนี้ จะมีพวกคาราเมล แร่ ธาตุ
และความชื้นปนอยูด่ ว้ ย และยังเป็ นน้ าตาลที่ไม่บริ สุทธิ์ หรื อเรี ยกว่าน้ าตาลดิบ หน้าที่ของน้ าตาลที่
มีต่อผลิตภัณฑ์ คือ ให้ความหวานแก่ผลิตภัณฑ์เป็ นอาหารของยีสต์ในระหว่างการหมักใช้เตรี ยมเป็ นไอ
ซึ่ งชนิดต่าง ๆ สาหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ช่วยในการตีครี มและตีไข่มีความคงตัวและขึ้นฟู ช่วยให้เนื้ อ
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ขนมดี ช่วยเก็บความชื้นและทาให้ผลิตภัณฑ์มีความชุ่มอยูไ่ ด้นาน ทาให้เปลือกนอกของผลิตภัณฑ์มีสีดี
และช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารแก่ผลิตภัณฑ์
1.2.1 คุณสมบัติของนา้ ตาล
ความหวาน นิยมให้ความหวานของซูโครสมีค่าเท่ากับ 100 ส่ วน น้ าตาลที่หวานน้อยกว่าก็มีค่า
น้อยกว่า และน้ าตาลที่หวานมากกว่าก็มีค่ามากกว่า
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความหวานของน้ าตาลกับซูโครส
นา้ ตาล
ความหวาน
ฟลุคโตส
115
ซูโครส
100
กลูโคส
64
กาแล็คโตส
59
มอลโตส
46
แล็คโตส
30
ที่มา : เข็มทอง (2540)
การละลาย น้ าตาลซูโครสละลายน้ าได้มากกว่าน้ าตาลสองชั้นชนิดอื่น ที่อุณหภูมิหอ้ ง ซึ่ งน้ า 1
กรัม สามารถละลายน้ าตาลซูโครสได้ 2 กรัม และละลายน้ าตาลมอลโตสได้ 1 กรัม น้ าตาลแล็คโตสไม่
นิยมมาปรุ งอาหารเพราะให้ความหวานน้อย ส่ วนน้ าตาลกลูโครสจะละลายน้ าได้นอ้ ยกว่าน้ าตาลซูโครส
ที่อุณหภูมิห้อง และน้ าตาลฟลุคโตสจะละลายน้ าได้ดีกว่าน้ าตาลซูโครส ซึ่ งน้ าตาลซูโครสจะละลายน้ า
ได้ดีในอุณหภูมิสูง
จุดเดือด ความเข้มข้นของน้ าเชื่อมสู ง จุดเดือดของน้ าเชื่อมจะยิง่ สู ง
จุดทีอ่ ุณหภูมิหลอมตัว เมื่อทาให้น้ าตาลร้อนขึ้นถึงอุณหภูมิหนึ่ง น้ าตาลก็จะเกิดการ
หลอมเหลว อุณหภูมิน้ ี เรี ยกว่า จุดหลอมตัวของน้ าตาล น้ าตาลซูโครสหลอมตัวที่อุณหภูมิ 60 – 180
องศาเซลเซี ยส หากน้ าตาลมีความชื้นมากจะหลอมตัวในอุณหภูมิที่ต่ากว่านี้ ตอนแรก จะได้ของเหลว
ใส ต่อมาที่อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซี ยส น้ าที่อยูใ่ นน้ าตาลระเหยไปหมด ผลึกของน้ าตาลจะเปลี่ยนเป็ น
สารสี น้ าตาล เรี ยกว่า คาราเมล (caramel) หรื อ น้ าตาลเคี่ยวไหม้ ขบวนการน้ าตาลเปลี่ยนเป็ นน้ าตาล
เคี่ยวไหม้ เรี ยกว่า caramelization
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การดูดนา้ น้ าตาลเป็ นสารที่ดูดน้ าได้ง่าย ผลึกน้ าตาลจะเกาะกันเป็ นก้อน ถ้าไม่เก็บไว้ในที่แห้ง
น้ าตาลทรายขาวจะเก็บได้ดีที่สุด เมื่อความชื้นในอากาศเท่ากับร้อยละ 60 และอุณหภูมิต่ากว่า 38 องศา
เซลเซียส
1.2.2 คุณค่ าทางโภชนาการของนา้ ตาล
น้ าตาลที่บริ สุทธิ์ ให้พลังงานอย่างเดียว น้ าตาลทรายบริ สุทธิ์ 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
ยกเว้นน้ าตาลทรายแดง ให้สารอาหารอื่น เช่น เหล็กและแคลเซี ยม ส่ วนน้ าตาลมะพร้าว มีธาตุเหล็กสู ง
กว่าน้ าตาลอื่น
การใช้ นา้ ตาลประกอบอาหาร
ในการประกอบอาหาร นอกจากจะใช้รสหวานของน้ าตาล เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารแล้ว เรา
ยังใช้น้ าตาลทาให้แป้ งนุ่ม เมื่อทาขนมที่มีแป้ งผสม เช่น เค้ก และคุกกี้ ใช้ความเข้มข้นของน้ าตาลช่วย
ถนอมอาหาร เช่น เยลลี่ น้ าตาลต่าง ๆ ใช้สีของน้ าตาลเคี่ยวไหม้ให้สีอาหารหลายชนิด เช่น ซี อิ๊วขาว
เครื่ องดื่มประเภทโคคาโคล่า เป็ นต้น
1.3 ไข่ ไก่
ไข่ที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ส่วนมากใช้ไข่ไก่มีความสาคัญมากในการทาผลิตภัณฑ์โดย
ปกติใช้ไข่ท้ งั ฟอง ซึ่ งจะช่วยเสริ มโครงร่ างของคุกกี้ ไข่แดงจะช่วยสร้างทั้งโครงร่ างและความอ่อนนุ่ม
ของคุกกี้ ซึ่ งองค์ประกอบทางเคมีของไข่ดงั ข้อมูลที่ปรากฏ (ดูตาราง 2) (จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค์
นัยวิกุล, 2527, หน้า 58-63) หน้าที่ของไข่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ คือ เป็ นตัวทาให้ผลิตภัณฑ์ข้ ึนฟู สี ของไข่
แดงจะช่วยให้คุกกี้มีสีเหลือง และช่วยให้ส่วนผสมมีความมัน ไข่มีกลิ่นเฉพาะซึ่ งบางคนชอบให้มีใน
ผลิตภัณฑ์ ในด้านความสดและคุณค่าทางอาหาร เนื่ องจากไข่มีความชื้นร้อยละ 75 (สาหรับไข่ท้ งั ฟอง)
มีความสามารถตามธรรมชาติในการที่จะรวมและเก็บความชื้นเอาไว้ จึงทาให้การแห้งของผลิตภัณฑ์
เกิดได้ชา้ ลง ไข่มีคุณค่าทางอาหารสู งและทาให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็ นอาหารที่มีคุณค่า ไข่มีปริ มาณ
แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส เหล็กสู ง และโปรตีนที่มีในไข่ก็เป็ นโปรตีนที่สมบูรณ์สามารถที่จะให้กรดอะมิโน
ที่จาเป็ นทั้งหมดที่ร่างกายต้องการเพื่อความเจริ ญเติบโตและสุ ขภาพที่ดี
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของไข่
ไข่ ท้งั ฟอง
ไข่ แดง
ไข่ ขาว
รายการ
ร้ อยละ (โดยเฉลีย่ )
ร้ อยละ (โดยเฉลีย่ )
ร้ อยละ (โดยเฉลีย่ )
1. ความชื้น 73.6
50.0
86.0
2. โปรตีน
14.0
17.0
10.0
3. ไขมัน
12.0
31.0
0.2
4. น้ าตาล
0.2
0.2
0.4
5. เถ้า
1.0
1.5
1.0
ที่มา. จากเบเกอรี่ เทคโนโลยีเบื้องต้น (หน้า 58), โดยจิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค์ นัยวิกุล, 2527,
กรุ งเทพมหานคร : กรุ งสยามการพิมพ์.
1.4 นมข้ นจืด หรือนมสด
นมข้น คือ นมสดที่นามาระเหยความชื้นออกแล้วนาส่ วนที่เหลือไปโฮโมจิไนซ์ มี 2 ชนิด คือ
นมข้นหวาน ที่ได้จากการนานมสดบริ สุทธิ์ มาระเหยเอาน้ าในนมออกแล้วจึงเติมน้ าตาลลงไปประมาณ
ร้อยละ 41 เปอร์ เซ็นต์ และนมข้นจืดชนิ ดมีไขมันเต็ม และไม่มีไขมัน (หางนม) ได้จากการนานมสดมา
ระเหยเอาน้ าในนมออกแต่ไม่เติมน้ าตาลซึ่ งรู ้จกั กันในชื่ อของนมสดระเหย สามารถแยกประเภทของ
การโฮโมจิไนซ์ ได้ดงั นี้
1. นมข้นหวานที่ทาจากนมบริ สุทธิ์ ซึ่ งนามาระเหยและเติมน้ าตาลลงไปประมาณ ร้อยละ 42
2. นมข้นจืดชนิ ดมีไขมันและไม่มีไขมัน ได้จากการนานมสดมาระเหยแต่ไม่ตอ้ งเติมน้ าตาล
รู ้จกั กันในชื่ อของนมสดระเหย
นมสด คือ นมที่มีไขมันอยูเ่ ต็มซึ่ งได้แก่ นมสดบริ สุทธิ์ ถ้าปราศจากไขมันจะเรี ยกว่า หางนมสด
และบัตเตอร์มิลค์ น้ านมประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ ได้แก่ น้ า 87.2 ไขมัน 3.7
โปรตีน 3.5 แล็คโทส 4.8 และเกลือแร่ 0.7
หน้าที่ของนมต่อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
1. เพิม่ คุณภาพ นมทาหน้าที่ช่วยในการยืดตัวของโปรตีนของแป้ ง
2. ทาให้ขนมมีสีสวย โดยเฉพาะเปลือกนอก ขนมปัง สี ผิวของขนมเค้ก
3. ช่วยให้ขนมปั งมีขนาดและรู ปร่ างของเซลล์ และเนื้อสัมผัสดีข้ ึน
4. เพิ่มปริ มาตรให้กอ้ นขนมปั ง
5. ช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้แก่ขนมปั งเพราะในนมมีแร่ ธาตุ วิตามินทาให้ขนมปั งมีกลิ่นรสดี
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6. ทนต่อการผสมดีข้ ึน โดที่ใส่ นมผงจะทนต่อการผสมที่ใช้เวลานาน และกลับคืนสู่ สภาพเดิม
อย่างรวดเร็ ว ก่อนจะถึงระยะที่ใส่ พิมพ์
7. ใช้เวลาในการหมักโดนาน เนื่องจากนมผงที่ปราศจากไขมันจะทาให้การเกิดกรดในระหว่าง
การหมักเกิดได้ชา้ ลงจึงสามารถหมักได้นาน ทาให้ผลิตภัณฑ์มีปริ มาตรที่ดี
8. ป้ องกันการแยกตัวระหว่างตี มีผลต่อการปรับปรุ งโครงสร้างของเซลล์ หรื อเนื้ อของขนม
เค้กทาให้ได้เนื้ อเค้กที่ดี
1.5 นา้ เปล่า
น้ าจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั สารต่างๆ ที่ละลายปะปนอยูใ่ นน้ า การที่มีสารต่าง ๆ
ละลายปะปนอยูใ่ นน้ านั้นซึ่ งคุณสมบัติของน้ ามีรายละเอียด ดังนี้
1.5.1 คุณสมบัตทิ างกายภาพของนา้ คือ ลักษณะทางภายนอกที่แตกต่างกัน เช่น ความใส ความขุ่น
กลิ่น สี
- อุณหภูมิ (temperature) อุณหภูมิของน้ ามีผลในด้านการเร่ งปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่ งจะส่ งผลต่อการ
ลดปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายน้ า
- สี (color) สี ของน้ าเกิดจากการสะท้อนแสงของสารแขวนลอยในน้ า เช่น น้ าตามธรรมชาติจะมี
สี เหลือง ซึ่ งเกิดจากกรดอินทรี ย ์ น้ าในแหล่งน้ าที่มีใบไม้ทบั ถมจะมีสีน้ าตาล หรื อถ้ามีตะไคร่ น้ าก็จะมีสี
เขียว
- กลิน่ และรส กลิ่นและรสของน้ าจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณสารอินทรี ยท์ ี่อยูใ่ น
น้ า เช่น ซากพืช ซากสัตว์ที่เน่าเปื่ อยหรื อสารในกลุ่มของฟี นอล เกลือโซเดียมคลอไรด์ ซึ่ งจะทาให้น้ ามี
รสกร่ อย
- ความขุ่น (turbidity) เกิดจากสารแขวนลอยในน้ า เช่น ดิน ซากพืช ซากสัตว์
- การนาไฟฟ้า (electrical conductivity) บอกถึงความสามารถของน้ าที่กระแสไฟฟ้ าสามารถไหล
ผ่าน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความเข้มข้นของอิออนโดยรวมในน้ า และอุณหภูมิขณะทาการวัดค่าการนาไฟฟ้ า
- ของแข็งทั้งหมด (total solid: TS) คือ ปริ มาณของแข็งในน้ า สามารถคานวณ
จากการระเหยน้ าออก ได้แก่ ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) จะมีขนาดเล็ก
ผ่านขนาดกรองมาตรฐาน คานวณได้จากการระเหยน้ าที่กรองผ่านกระดาษกรองออกไป ของแข็ง
แขวนลอย (Suspended Solids: SS) หมายถึง ของแข็งที่อยูบ่ นกระดาษกรองมาตรฐานหลังจากการกรอง
แล้วนามาอบเพื่อระเหยน้ าออก ของแข็งระเหยง่าย (Volatile Solids: VS) หมายถึง ส่ วนของแข็งที่เป็ น
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สารอินทรี ยแ์ ต่ละลายน้ า สามารถคานวณได้โดยการนากระดาษกรองวิเคราะห์เอาของแข็งที่แขวนลอย
ออก แล้วนาของแข็งส่ วนที่ละลายทั้งหมดมาระเหยอุณหภูมิประมาณ 550 องศาเซลเซียส นาน้ าหนักน้ า
ที่ชงั่ หลังการกรอง ลบด้วยน้ าหนักหลังจากการเผาน้ าหนักที่ได้คือของแข็งส่ วนที่ระเหยไป
1.5.2 สมบัตทิ างด้ านเคมีของนา้ คือ ลักษณะทางเคมีของน้ า เช่น ความเป็ นกรด – เบส ความ
กระด้างปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายน้ าเป็ นต้น
- pH แสดงความเป็ นกรดหรือเบสของนา้ ( น้ าดื่มควรมีค่า pH ระหว่าง 6.8-7.3)โดยทัว่ ไปน้ าที่ปล่อย
จากโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีค่า pH ที่ต่า (pH < 7) ซึ่ งหมายถึง มีความเป็ นกรดสู งมีฤทธิ์ กดั กร่ อน
การวัดค่า pH ทาได้ง่าย โดยการใช้กระดาษลิตมัสในการวัดค่าความเป็ นกรด – เบส ซึ่งให้สีตามความ
เข้มข้นของ [H+] หรื อการวัดโดยใช้ pH meter เมื่อต้องการให้มีความละเอียดมากขึ้น สภาพเบส
(alkalinity) คือ สภาพที่น้ ามีสภาพความเป็ นเบสสู ง จะประกอบด้วยไอออนของ OH-, CO3- , H2CO3 ของ
ธาตุแคลเซียม โซเดียมแมกนีเซียม โพแทสเซียม หรื อแอมโมเนีย ซึ่ งสภาพเบสนี้จะช่วยทาหน้าที่คล้าย
บัฟเฟอร์ ตา้ นการเปลี่ยนแปลงค่า pH ในน้ าทิ้ง สภาพกรด ( acidity) โดยทัว่ ไปน้ าทิ้งจากแหล่งชุมชนจะ
มีบฟั เฟอร์ ในสภาพเบสจึงไม่ทาให้น้ ามีค่า pH ที่ต่าเกินไป แต่น้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีค่า
pH ต่ากว่า 4.5 ซึ่งมาจาก CO2 ที่ละลายน้ า
- ความกระด้ าง (hardness) เป็ นการไม่เกิดฟองกับสบู่ และเมื่อต้มน้ ากระด้างนี้จะเกิดตะกอน
น้ ากระด้างชัว่ คราว เกิดจากสารไบคาร์ บอเนต (CO32-) รวมตัวกับ ไอออนของโลหะ เช่น Ca2+, Mg2+ ซึ่ง
สามารถแก้ได้โดยการต้ม นอกจากนี้แล้วยังมีความกระด้างถาวร ซึ่ งเกิดจากอิออนของโลหะ และสารที่
ไม่ใช่พวกคาร์ บอเนต เช่น SO42-- ,NO3- , CI- รวมตัวกับ Ca2+, Fe2+ เป็ นต้น
- ปริมาณออกซิเจนทีล่ ะลายนา้ (dissolved oxygen, DO) แบคทีเรี ยที่เป็ นสารอินทรี ยใ์ นน้ า
ต้องการออกซิเจน (aerobic bacteria)ในการย่อยสลายสารอนินทรี ย ์ ความต้องการออกซิเจนของแบคทีเรี ยนี้ จะทาให้จะทาให้ปริ มาณออกซิ เจนที่ละลายในน้ าลดลง ดังนั้น ในน้ าที่สะอาดจะมีค่า DO สู งและ
น้ าเสี ยจะมีค่า DO ต่า มาตรฐานของน้ าที่มีคุณภาพดีโดยทัว่ ไปจะมีค่า DOประมาณ 5-8 ppm. หรื อ
ปริ มาณ O2 ละลายอยูป่ ริ มาณ 5-8 มิลลิกรัม/ลิตร หรื อ 5-8 ppm. น้ าเสี ยจะมีค่า DO ต่ากว่า 3 ppm. ค่า
DO
มีความสาคัญในการบ่งบอกว่าแหล่งน้ านั้นมีปริ มาณออกซิ เจนเพียงพอต่อความต้องการของ
สิ่ งมีชีวติ หรื อไม่
1.6 เกลือป่ น
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เกลือที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็ นเกลือป่ นละเอียด สาหรับที่ใช้ประกอบอาหารประกอบด้วย
โซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 99 ส่ วนที่เหลือเป็ นความชื้ นคลอไรด์ และซัลเฟตอื่น ๆ เกลือที่นิยมใช้ในการทา
คุกกี้มีดงั นี้ คือ (จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค์ นัยวิกุล, 2527, หน้า 34-36)
1. เกลือธรรมดา (normal salt) ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมคาร์ บอเนต และแคลเซี ยมซัลเฟต
2. เกลือกรด (acid salt) ได้แก่ โซเดียมไบคาร์ บอเนต หรื อเบคกิ้งโซดา แคลเซี ยมแอซิ ดไพ
โรฟอสเฟต ซึ่ งใช้ในการผสมทาผงฟูหรื อเบคกิ้งพาวเดอร์ และครี มออฟทาทาร์
หน้าที่ของเกลือที่มีต่อผลิตภัณฑ์ คือ ทาให้อาหารมีรสดี ช่วยเน้นกลิ่นของส่ วนผสมชนิดอื่น
เช่น ความหวานของน้ าตาลจะเด่นชัดขึ้น ช่วยให้กลูเต็นของแป้ งโดมีกาลังในการยึดตัว และช่วยให้เกิด
สี ของเปลือกนอกของผลิตภัณฑ์
1.7 สารเคมีที่ทาให้ ผลิตภัณฑ์ ขนึ้ ฟู
สารเคมีที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ข้ ึนฟู คือ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก
ปฏิกิริยาทางเคมี และทาให้ผลิตภัณฑ์ข้ ึนฟู มีอยู่ 2 ชนิ ด ที่นิยมใช้ ได้แก่ (จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค์
นัยวิกุล, 2527, หน้า 41-44)
1.7.1 เบคกิง้ โซดา (baking soda) หรื อที่เรี ยกว่า โซเดียมไบคาร์ บอเนต เป็ นสารเคมีชนิ ดหนึ่ง
เมื่อโดนความร้อนจะสลายตัวกลายเป็ นก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกมา ซึ่ งก๊าซส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนสุ ดท้ายของการอบ
1.7.2 เบคกิง้ เพาว์ เดอร์ หรือผงฟู (baking powder) เป็ นสารช่วยให้ผลิตภัณฑ์ข้ ึนฟูที่ผลิตขึ้นจาก
การผสมของเบคกิ้งโซดากับสารเคมีที่ทาหน้าที่เป็ นกรด ในการผสมจะเติมแป้ งข้าวโพดลงไปด้วยส่ วน
หนึ่ง ทั้งนี้เพื่อป้ องกันมิให้สารทั้งสองชนิดนี้สัมผัสกันโดยตรง ซึ่ งจะทาให้เกิดปฏิกิริยาเคมีข้ ึนได้ และ
แป้ งข้าวโพดที่ใส่ ลงไปจะทาหน้าที่เป็ นตัวดูดความชื้นไว้ ทาให้ผงฟูไม่จบั กันเป็ นก้อน ผงฟูที่นิยมใช้ใน
การทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คือ ผงฟูกาลังสอง (double acting หรื อ slow action) เพราะไม่จาเป็ นต้องรี บ
ร้อนนาผลิตภัณฑ์เข้าอบทันทีหลังจากที่ผสมแล้วสามารถที่จะรอคอยการเข้าอบได้โดยที่ไม่ตอ้ งเกรงว่า
จะสู ญเสี ยก๊าซไป
1.7.3 SP หรือโอวาเล็ต เป็ นสารเสริ มคุณภาพที่ช่วยเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและออกมามี
ลักษณะดีกว่าสู ตรมาตรฐาน เช่น สปองจ์เค้ก เค้กนางฟ้ า ขนมไข่ และปุยฝ้ าย เป็ นเค้กที่ข้ ึนด้วย
ฟองอากาศ ดังนั้น SP หรื อโอวาเล็ต จึงเป็ นสารที่ช่วยให้เกิดฟองได้ในปริ มาณมากทาให้ได้ผลิตภัณฑ์มี
คุณภาพที่ดี ลักษณะของ SP หรื อโอวาเล็ต จะเป็ นครี มใส สี น้ าตาลอ่อน และกลิ่นหอม การใช้ควรใช้
เพียง ร้อยละ 1.5 – 2.0 ของน้ าหนักรวมของแป้ ง น้ าตาลและไข่ในสู ตรเท่านั้น
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หน้าที่ของสารเคมีที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ข้ ึนฟู คือ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความเบา ขึ้นฟู
ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ สารเหล่านี้จะมีลกั ษณะเนื้อในเป็ นรู โปร่ ง ทาให้ผลิตภัณฑ์มีความน่ารับประทานและ
อร่ อย
1.8 หัวนมผง
นมผง (Dry Milk Or Powder Milk) คือ นมสดที่นามาผ่านเครื่ องพ่นฝอยกระจายไปบนลูกกลิ้ง
ที่มีความร้อน จนได้นมผงที่แห้ง และเหลือความชื้นเพียง ร้อยละ 3 -5 มี 2 ชนิด คือ นมผงที่มีไขมันอยู่
เต็ม เรี ยกว่า นมผงธรรมดา (Whole Dried Milk) และนมผงที่ทาจากนมไม่มีไขมัน (Dried Skim Milk)
1.9 เนย
ไขมันและน้ ามันที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ใช้ได้ท้ งั จากพืชและสัตว์ที่ใช้กนั มากในการ
ทาเค้ก ได้แก่ เนยสด และเนยเทียม (มาการี น)
1. เนยสด (butter) ได้จากส่ วนที่เป็ นไขมันของนมวัว ในอัตราส่ วนร้อยละ 80 ซึ่งมีสีเหลือง มี
กลิ่นเฉพาะ และจะแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง เนยสดนั้นใช้ได้ดีที่สุดในการให้กลิ่นรส แต่จะมีคุณสมบัติ
ด้วยในการเป็ นครี มคือเนยสดจะตีเป็ นครี มไม่ดี และขาดความเป็ นเนื้อเดียวกัน
2. เนยเทียมหรื อมาการี น (margarine) ทามาจากไขของพืชหรื อไขสัตว์ที่นามาผสมกับนม หรื อ
ครี มหรื ออาจจะไม่ใส่ นมและไขสัตว์ก็ได้ มาการี นมีท้ งั สี ขาวและสี เหลือง เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “เนย
เทียม” มีลกั ษณะเป็ นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง มีปริ มาณไขมันร้อยละ 80-85 โดยทัว่ ๆ ไป มี 3 ชนิด คือ
มาการี นชนิดอ่อน (table margarine) มาการี นสาหรับขนมอบทัว่ ๆ ไป (baker’s margarine) และเพสตรี
มาการี น (pastry margarine) หน้าที่ของไขมันในการทาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ คือ ความสาคัญของไขมันอยู่
ที่ค่าการเป็ นครี มที่ดีและความยืดหยุน่ ของไขมัน โดยค่าของความเป็ นครี ม (creaming quality)หมายถึง
ความสามารถของไขมันในการที่จะเก็บอากาศเข้าไว้เมื่อไขมันถูกตีแรง ๆ และเร็ ว ๆ เนื่ องจากคุกกี้ที่ทา
ด้วยไขมันจะต้องตีให้ไขมันขั้นฟู จึงควรใช้เนยขาวแทนมาการี นหรื อเนยสด หรื อจะใช้ผสมกันก็ได้
1.10 กลิน่ เลียนแบบธรรมชาติ
กลิ่นรส (flavors) เป็ นวัตถุดิบที่ช่วยเติมกลิ่นรสและสี ให้แก่ผลิตภัณฑ์กลิ่นรสได้มาจากการ
สกัดเอาน้ ามันของผลไม้ หรื อผักหรื อเป็ นการทาเทียมขึ้นมา โดยการสกัดด้วยเอทธิ ลแอลกอฮอล์ กลิ่น
รสที่ได้จากผลไม้ส่วนมากนั้นจะได้มาจากน้ ามันธรรมชาติมกั พบอยูต่ ามผิวของผลไม้ (จิตธนา แจ่มเมฆ
และอรอนงค์ นัยวิกุล, 2527, หน้า 63) สาหรับผลิตภัณฑ์เค้กเนยส่ วนใหญ่นิยมใช้กลิ่นที่สกัดมาจาก
ธรรมชาติ 2 กลิ่น ได้แก่

13

กลิน่ วนิลลา วานิลา (vanilla) สกัดได้จากฝักวานิลาซึ่ งเป็ นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งในสกุลวานิลาโดย
เก็บฝักแก่ไปบ่มแล้วสกัดเอาน้ าหอมจากฝัก เป็ นน้ าหอมที่มีกลิ่นพิเศษชวนรับประทาน กลิ่นที่เป็ น
ของเหลวควรเก็บไว้ในขวดสี น้ าตาลและปิ ดขวดให้สนิทเมื่อไม่ใช้แล้ว เพื่อป้ องกันการระเหยของกลิ่น
กลิน่ นมเนย กลิ่นนมเนยเป็ นกลิ่นที่สังเคราะห์ข้ ึนจากกระบวนการทางเคมีแต่งกลิ่นให้มี
ลักษณะคล้ายกับกลิ่นของนมและเนย เมื่อเติมลงในผลิตภัณฑ์อาหารจะช่วยให้มีกลิ่นรสที่ดี กลิ่นที่เป็ น
ของเหลวควรเก็บไว้ในขวดสี น้ าตาลและปิ ดขวดให้สนิทเมื่อไม่ใช้แล้ว เพื่อป้ องกันการระเหยของกลิ่น
1.11. นา้ มะนาว
มะนาว (Lime) เป็ นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ ยวจัด จัดอยูใ่ นสกุล ส้ม (Citrus) ผลสี เขียว เมื่อ
สุ กจัดจะเป็ นสี เหลือง เปลือกบาง ภายในมีเนื้อแบ่งกลีบๆ ชุ่มน้ ามาก นับเป็ นผลไม้ที่มีคุณค่า นิยมใช้
เป็ นเครื่ องปรุ งรส นอกจากนี้ ยงั ถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย์ ผลมะนาวโดยทัว่ ไปมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 - 4.5 เซนติเมตร ต้นมะนาวเป็ นไม้พมุ่ เตี้ย สู งเต็มที่ราว 5 เมตร ก้านมี
หนามเล็กน้อย มักมีขนดก ใบยาวเรี ยวเล็กน้อย คล้ายใบส้ม ส่ วนดอกสี ขาวอมเหลือง ปกติจะมีดอกผล
ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าหนาว จะออกผลน้อย และมีน้ าน้อย
มะนาวเป็ นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ผูค้ นในภูมิภาคนี้ รู้จกั และใช้
ประโยชน์จากมะนาวมาช้านาน น้ ามะนาวนอกจากใช้ปรุ งรสเปรี้ ยวในอาหารหลายประเภทแล้ว ยัง
นามาใช้เป็ นเครื่ องดื่ม ผสมเกลือ และน้ าตาล เป็ นน้ ามะนาว (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2555) และนามา
เป็ นส่ วนผสมของขนมไทยได้ดว้ ย เช่น ขนมปุยฝ้ าย จะทาให้ขนมขึ้นฟู ฟองอากาศละเอียด เนื้ อขนมไม่
แน่นและหยาบกระด้าง (จิราภรณ์, 2550)
มะนาวมีประโยชน์ใช้เป็ นยาสมุนไพร ขับเสมหะ แก้ไอ เลือดออกตามไรฟั น เหงือกบวม
นอกจากนี้ยงั ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ แก้อาเจียน เมาเหล้า ขจัดคราบบุหรี่ บารุ งตา และบารุ งผิว
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2555)
1.12. นา้ ผึง้
น้ าผึ้ง (honey) เป็ นอาหารหวานที่ผ้ งึ ผลิตโดยใช้น้ าต้อยจากดอกไม้ น้ าผึ้งมักหมายถึงชนิดที่
ผลิตโดยผึ้งน้ าหวานมากที่สุด และเป็ นน้ าผึ้งชนิดที่ผเู ้ ลี้ยงผึ้งเก็บรวบรวมไว้ ผึ้งน้ าหวานเปลี่ยนน้ าต้อย
เป็ นน้ าผึ้งด้วยขบวนการขย้อน และเก็บไว้เป็ นแหล่งอาหารหลักในรังผึ้ง (honeycomb) น้ าผึ้งมีรสชาติ
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พิเศษและถูกใช้เป็ นสารให้ความหวานในอาหารและเครื่ องดื่มหลายชนิด รสชาติของน้ าผึ้งจะแตกต่าง
กันตามน้ าต้อยจากดอกไม้ที่ผ้ งึ สามารถหาได้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2555)
ตารางที่ 3 คุณค่าทางโภชนาการของน้ าผึ้ง ในปริ มาณ 100 กรัม
สารอาหาร
ปริมาณ
พลังงาน (กิโลแคลอรี )
300
คาร์ไฮเดรต (กรัม)
82.4
น้ า (กรัม)
17.10
โพแทสเซียม (มิลลิกรัม)
52
แคลเซียม (มิลลิกรัม)
6
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม)
4
โซเดียม (มิลลิกรัม)
4
แมกนีเซียม (มิลลิกรัม)
2
วิตามินซี (มิลลิกรัม)
0.5
เหล็ก (มิลลิกรัม)
0.42
โปรตีน (กรัม)
0.3
สังกะสี (มิลลิกรัม)
0.22
ไนอะซิน (มิลลิกรัม)
0.121
วิตามินบี 5 (มิลลิกรัม)
0.068
วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม)
0.038
วิตามินบี 6 (มิลลิกรัม)
0.024
กรดโฟลิก (ไมโครกรัม)
2
ที่มา. USDA Nutrient database (ร้อยละของปริ มาณที่ตอ้ งการในแต่ละวัน สาหรับผูใ้ หญ่ที่แนะนาใน
สหรัฐอเมริ กา)
กรรมวิธีการผลิตเค้ ก
การคัดเลื อกสู ตรพื้นฐานของเค้กที่เหมาะสมสาหรับทาเค้กดอกโสน จาก 3 ตารับ ของวนิ ดา
หงส์ววิ ฒั น์(2550) ธนศักดิ์ ตั้งทองจิตร (2552) และทีมงานแม่บา้ นคลับ(2550)
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ตารางที่ 4 ส่ วนผสมของเค้กสู ตรพื้นฐาน
ส่ วนผสมของเค้ก
สู ตรที่ 1 a
สู ตรที่ 2 b
สู ตรที่ 3 c
แป้ งเค้ก
540 กรัม
2 ถ้วย
187 กรัม
น้ าตาลทราย
400 กรัม
1 ¼ ถ้วย
200 กรัม
ไข่ไก่
8 ฟอง
8 ฟอง
3 ฟอง
นมข้นจืด
200 กรัม
144 กรัม
น้ าเปล่า
200 กรัม
เกลือป่ น
2 กรัม
1/8 ช้อนชา
ผงฟู
20 กรัม
2 ถ้วย
½ ช้อนชา
หัวนมผง
40 กรัม
เนยสดชนิดเค็ม
300 กรัม
1 ถ้วย
130 กรัม
กลิ่นวนิลลา
1 ช้อนโต๊ะ
½ ช้อนชา
Spหรื อโอวาเล็ต
30 กรัม
นมสดชนิดจืด
1/4ถ้วย
น้ ามะนาว
1 ช้อนชา
น้ าผึ้ง
½ ช้อนชา
กลิ่นนมเนย
½ ช้อนชา
โซดาไบคาร์บอเนต
¼ ช้อนชา
ที่มา : a วนิดา หงส์ววิ ฒั น์, 2550.
b ธนศักดิ์ ตั้งทองจิตร, 2552.
c ทีมงานแม่บา้ นคลับ, 2550.
วิธีการทาช็อคบอลดอกโสน
1. เมื่อเค้กดอกโสนเย็นสนิทแล้วก็นามาหัน่ แล้วหยีให้ละเอียด ปั้ นกลมๆ น้ าหนักประมาณ 20 25 กรัม แล้วแช่ เย็น
2. เตรี ยมละลายช็อกโกแลต
3. นาขนมที่แช่เย็นแล้วลงจุ่ม ในช็อกโกแลตละลาย เสี ยบไม้แล้วนาขึ้น พักให้แห้ง
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ขั้นตอนในการผลิตเค้ ก
ขั้นตอนในการผลิตเค้กตารับพื้นฐาน ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกตารับเค้กเนย จากตารับที่ 1 ซึ่งเป็ น
ตารับในการผลิตเค้กเนย โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ตีเนยกับน้ าตาลให้ข้ ึนฟู ใส่ ไข่ไก่ตีจนเป็ นเนื้อเดียวกัน
2. แบ่งแป้ งเป็ นสามส่ วน ผสมน้ าเปล่ากับนมข้นจืดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้เป็ นนมสด แล้วใส่
กลิ่นวนิลลาในนมสด ตีดว้ ยความเร็ วให้ข้ ึนฟู
3. เทใส่ ภาชนะที่ทาเนยขาวเพื่อไม่ให้เนื้ อเค้กติดภาชนะ แล้วนาเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ 375 Fo
เมื่อเค้กสุ กน้ าออกจากภาชนะโดยใช้มีดเซาะด้านข้างแล้วจึงคว่าเค้กบนตะแกรงรอง รอให้เย็น
ขั้นตอนในการผลิตช็อคบอลดอกโสน
1. เมื่อเค้กดอกโสนเย็นสนิทแล้วก็นามาหัน่ แล้วหยีให้ละเอียด ปั้ นกลมๆ น้ าหนักประมาณ 20 25 กรัม แล้วแช่ เย็น
2. เตรี ยมละลายช็อกโกแลต
3. นาขนมที่แช่เย็นแล้วลงจุ่ม ในช็อกโกแลตละลาย เสี ยบไม้แล้วนาขึ้น พักให้แห้ง

ดอกโสน

ภาพ 2 ดอกโสน ที่มา. http://vcharkarn.com/varticle/41581
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesbania aculeate.
ชื่อวงศ์ : Leguminosae.
ชื่อตามท้องถิ่นโดยทัว่ ไป : โสน,โสนหิน, โสนกินดอก (ภาคกลาง) ภาคเหนือเรี ยก ผักฮองแฮง
ลักษณะทัว่ ไป
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ใบ ประกอบแบบขนนกเรี ยงตัวแบบสลับบนลาต้น มีหนามแหลมยาว 2 อันที่โคนก้านใบ แต่
ละใบมี ใบย่อยสี เขียว 10-30 คู่ รู ปร่ างกลมรี ยาว 1.2-2.5 เซนติเมตร กว้าง 2-4 มิลลิเมตร
ดอก เป็ นช่อเชิงลด หรื อเป็ นช่อกระจุก ออกที่ปลายกิ่ง ซอกใบ ซอกกิ่ง ช่อดอกยาวประมาณ 10
เซนติเมตร มีดอกย่อย 5-12 ดอก ยาว 2.5 เซนติเมตร มีกลีบดอกสี เหลือง 5 กลีบ บางครั้งกลีบนอกมีจุด
กระสี น้ าตาล หรื อสี ม่วงแดง กระจายอยูท่ วั่ ไป
ผล เป็ นฝักผอม กว้าง 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 18-20 เซนติเมตร ฝักอ่อนมีสีเขียวเมื่อแก่
กลายเป็ นสี ม่วงและสี น้ าตาล มีเมล็ดขนาดเล็กเรี ยงอยูภ่ ายใน ฝักแตกเองเมื่อแห้งโดยแตกตามขวางของ
ฝักผล เมล็ดทรงกลมเป็ นมันเงามีสีน้ าตาล มีขนาดประมาณ 0.05 เซนติเมตร เมื่อออกดอกติดเมล็ดแล้ว
ต้นโสนจะค่อยๆ เหี่ ยวแห้งตายไปในที่สุด
การปลูก ต้นโสนขึ้นเองอยูโ่ ดยทัว่ ไป โดยเฉพาะตามริ มคูน้ า ริ มคลอง ในที่ช้ื นแฉะ เป็ นพืชขึ้น
ง่ายไม่ตอ้ งบารุ งรักษาก็งอกงามดี
สภาพทีเ่ หมาะสม ที่ช้ืนแฉะ ริ มคลอง ริ มคูน้ า
สรรพคุณทางยา เอาต้นโสนมาเผาไฟให้เกรี ยม แล้วเอามาต้มชงเอาน้ าดื่ม เป็ นยาขับปั สสาวะ
ดอกโสนนามาผัดน้ ามันเล็กน้อย หรื อเอามาลวกจิ้มน้ าพริ กรับประทาน เป็ นยาแก้ปวดมวนท้อง
สรรพคุณทางการแพทย์ แผนไทย ดอกโสนมีรสจืด มัน เย็น สรรพคุณแก้พิษร้อน ถอนพิษไข้
(สรรพคุณเดียวกันกับดอกแค)
สรรพคุณทางโภชนาการ พบว่ า ดอกโสนให้ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัสบารุ งกระดูกบารุ งสมอง
มีเหล็กบารุ งเลือด ให้วติ ามินเอไว้ต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ และมีวติ ามินบี 1 บี 2 ไนอะซิน และวิตามินซี
อีกพอสมควร นับว่าเป็ นดอกไม้พืชพื้นบ้าน ที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายอย่างมาก ปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 5 คุณค่าทางโภชนาการของดอกโสน ในส่ วนที่รับประทาน 100 กรัม
คุณค่ าทางโภชนาการ
ปริมาณ
หน่ วย

พลังงาน
เส้นใย
แคลเซี ยม
ฟอสฟอรัส
เหล็ก

40

กิโลแคลอรี่

3.9

กรัม

51

มิลลิกรัม

56

มิลลิกรัม

8.2

มิลลิกรัม
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คุณค่ าทางโภชนาการ

วิตามินเอ
วิตามินบีหนึ่ง
วิตามินบีสอง
ไนอาซิ น
วิตามินซี

ปริมาณ

หน่ วย

3336

IU

0.26

มิลลิกรัม

0.40

มิลลิกรัม

2.8

มิลลิกรัม

24

มิลลิกรัม

ทีม่ า: (สานักงานส่งเสริ มสุขภาพและ วิชาการดอทคอม, 2553)
การประเมินทางประสาทสั มผัส
มนุษย์ใช้ประสาทสัมผัสในการตัดสิ นใจว่าอาหาร หรื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ มี สี กลิ่น รส
เนื้อลักษณะสัมผัส และความพอใจในระดับต่างๆ โดยผ่านประสาททั้ง 5 เรี ยกว่า ประสาทจากอวัยวะ
(Organoleptic senses) ได้แก่ ประสาทการเห็น (ตา) ประสาทการรู้รส (ลิ้น)ประสาทการรู ้กลิ่น (จมูก)
และประสาทการสัมผัส (มือ ลิ้น ผิวหนัง ) ดังนั้น การทดสอบทางประสาทสัมผัส เรี ยกว่า Sensory test
หรื อ Subjective test หรื อ Organoleptic test และมนุษย์จะพัฒนาการรับรู้ไปเรื่ อยๆ ความแม่นยาของ
มนุษย์เปลี่ยนได้ตามปั จจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปั จจัยทางร่ างกาย ได้แก่ เพศ อายุ พันธุ กรรม ปั จจัยทางสังคม
และปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ วัฒนธรรม ครอบครัว ฐานะ การศึกษา ทัศนคติ รวมทั้งการฝึ กฝนด้าน
การใช้ประสาทสัมผัสในการวิเคราะห์ลกั ษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อาหาร จึงเรี ยกลักษณะคุณภาพ
อาหาร ที่สามารถวัดได้ดว้ ยประสาทสัมผัสมนุษย์วา่ ลักษณะคุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ลักษณะ
ที่ปรากฏ (สี ความใส ความขุ่น) รสชาติ (หวาน เค็ม ขม เปรี้ ยว) กลิ่น (กลิ่นหอม กลิ่นหื น กลิ่นคาว)
ลักษณะเนื้อสัมผัส (ความละเอียด ความสาก) และความชอบ อย่างไรก็ตาม การใช้ประสาทสัมผัส
ประเมินลักษณะคุณภาพอาหาร มีองค์ประกอบ (ปราณี อ่านเปรื่ อง, 2547, หน้า 1-2) ดังนี้
1. ลักษณะทางสภาวะกายภาพ หรื อสรี ระของประสาทสัมผัส (Physiological of
senses) หมายถึง อวัยวะของมนุษย์ที่มีระบบประสาทการรับรู ้ ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ผิวหนัง ส่ วน
ประสิ ทธิ ภาพการรับรู ้ถือเป็ นปั จจัยที่ตอ้ งเข้าใจลึกซึ้ ง และสร้างมาตรฐานของระบบประสาทเหล่านี้
เกิดขึ้น โดยผ่านระบบการคัดเลือก และฝึ กหัดของผูท้ ดสอบใช้ผทู ้ ดสอบที่มาจากผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์
2. ลักษณะทางสภาวะจิต (Psychological of senses) หมายถึง อิทธิ พลจากสิ่ งที่มากระทบทางจิต
เช่น อิทธิ พลจากเวลาและสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อความชอบ ความกระตือรื อร้น ทัศนคติ ซึ่ งโยงไปสู่ ความ
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แม่นยาในการรับรู ้ของอวัยวะมนุษย์ นาไปสู่ คาตัดสิ นของประสาทสัมผัส การควบคุมผลทางสภาวะจิต
อาจซับซ้อนกว่าข้อมูลทางสภาวะกายภาพ การใช้ระบบการคัดเลือกและการฝึ กหัดของผูท้ ดสอบ อาจจะ
ไม่สามารถทาได้ ดังนั้น จึงต้องตัดตอนข้อจากัดนี้ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ แขนงอื่นประกอบ
เช่น หลักสถิติตามรู ปแบบการทดสอบ หรื อการออกแบบการทดลอง หรื อรู แบบของแบบสอบถาม
3. การออกแบบการทดลองตามหลักวิเคราะห์สถิติ (Experimental design) หมายถึง
องค์ประกอบของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ ของการออกแบบการทดลอง การควบคุมตัวแปร รวมทั้ง
ปั จจัยร่ วมที่จะทาให้การแปลผล และแสดงบทสรุ ปนาไปสู่ วตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
หลักการทดสอบการยอมรับ
หลักการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค มีดงั นี้ (ปราณี อ่านเปรื่ อง, 2547, หน้า 186- 189)
1. ผูท้ ดสอบ (consumer) สาหรับการทดสอบการยอมรับ คือ ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ พิจารณาจาก
ด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 กลุ่มผูใ้ ช้ (user group) ให้พิจารณาโดยอาศัยอัตราการบริ โภค เช่น ใช้ไม่ค่อยบ่อย ใช้
บ่อยปานกลาง และใช้บ่อยมาก
1.2 เพศ (sex) ผลิตภัณฑ์บางประเภทเป็ นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มเพศ ส่ วนกรณี อาหาร
ค่อนข้างไม่ชดั เจน ยกเว้นอาหารสุ ขภาพบางชนิดมีการแบ่งตามเพศของผูบ้ ริ โภค เช่น อาหารควบคุม
น้ าหนัก อาหารควบคุมสมรรถภาพทางเพศ อาหารเพิ่มฮอร์ โมน อาหารบารุ งครรภ์
1.3 รายได้ (income) ข้อมูลรายได้แสดงความสัมพันธ์ที่จะเชื่อมโยงไปสู่ ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเป้ าหมายผูบ้ ริ โภคที่มีกาลังซื้ อ ดังนั้น ถ้าต้องการดูจานวนผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายที่มีกาลังซื้ อว่ามี
จานวนมากแค่ไหน ก็สามารถรวบรวมได้จากการทาแบบสอบถามเกี่ยวข้องกับรายได้ต่อปี รายได้ต่อ
เดือน
1.4 วัย (age) ข้อมูลด้านวัย แสดงความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบต่างๆกัน
1.5 เชื้อชาติ พื้นที่อาศัย เผ่าพันธุ์ ศาสนา การศึกษา การจ้างงาน (nationality, region, race,
religion, education, employment) เป็ นปั จจัยทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจยอมรับผลิตภัณฑ์ ซึ่ งต้องแบ่งกลุ่มผูท้ ดสอบตามข้อมูล เช่น
กลุ่มอาหารฮาลาล ได้แก่ อาหารกลุ่มผูบ้ ริ โภคเชื้ อสายศาสนามุสลิม
2. สถานที่ทดสอบ (test location) การเลือกสถานที่ทดสอบควรให้เหมาะสมกับปั จจัยด้าน
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ลักษณะผูบ้ ริ โภค และวิธีการทดสอบ หรื อวิธีการบริ โภค ซึ่ งแตกต่างไปจากการ
ทดสอบโดยวิธีอื่นๆ ที่กล่าวมา หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่ทดสอบ ได้แก่ (1) ช่วงระยะเวลาที่ใช้
ติดตามผล (2) วิธีการเตรี ยมตัวอย่างที่มีการควบคุม หรื อวิธีการเตรี ยมตัวอย่าง
ปกติ (3) การทดสอบที่ตอ้ งการดูผลการรับรู ้ต่อผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกับการทดสอบที่ตอ้ งการดูความ
เชื่อมโยงของผลการทดสอบผลิตภัณฑ์กบั อาหารชนิดอื่น (4) การทดสอบที่ตอ้ งการอิทธิพลของสมาชิก
ในครอบครัว (5) แบบสอบถามที่มีความยาวและความซับซ้อน ซึ่ งสถานที่ทดสอบแบ่งออกไปได้ดงั นี้
2.1 ห้องปฏิบตั ิการ (laboratory tests) การทดสอบที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการ คือการทดสอบที่
ต้องการควบคุมตัวแปรที่มีอิทธิพลรบกวนความสามารถในการรับรู้ การทดสอบในห้องปฏิบตั ิการมีขอ้
ได้เปรี ยบคือ สามารถควบคุมไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน ควบคุมการเตรี ยมตัวอย่างได้ ชี้แจงและทา
ความเข้าใจกับผูท้ ดสอบได้ทนั ที และสามารถรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็ ว ซึ่งข้อเสี ยในการทดสอบใน
ห้องปฏิบตั ิการ คือ ขาดบรรยากาศในการบริ โภคจริ งซึ่ งข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
2.2 สถานที่สาธารณะหรื อสถานที่ที่เป็ นกลาง (central location test) ได้แก่ แหล่งชุ มชน
งานแสดงสิ นค้า ตลาดนัด ซึ่ งใช้ผทู้ ดสอบจานวนมาก ประมาณ 50-300 คน การทดสอบในสถานที่น้ ีมี
ข้อได้เปรี ยบ คือ ผูท้ ดสอบถือเป็ นตัวแทนที่ดีเนื่องจากได้จากประชากรส่ วนใหญ่ ผูท้ ดสอบสามารถ
สอบถามข้อสงสัยได้ทนั ที อาจจะได้คาแนะนาหรื อข้อมูลไปวิเคราะห์ ซึ่งข้อเสี ยในการทดสอบในที่
สาธารณะคือ ควบคุมตัวแปรต่างๆได้ยาก เช่น วัยและฐานะของผูท้ ดสอบค่อนข้างหลากหลาย ควบคุม
ตัวอย่างและบรรยากาศได้ยาก เนื่องจากความเร่ งรี บของประชาชน เป็ นต้น
2.3 บ้านและที่พกั (home - use test) การทดสอบที่บา้ นหรื อที่พกั ใช้กบั ผูท้ ดสอบ
ทัว่ ไป เป็ นการจาลองการบริ โภคหรื อการทดสอบที่เหมือนจริ ง จึงจัดได้วา่ อาจจะเหมาะสมที่สุดสาหรับ
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากสามารถเก็บข้อมูลในส่ วนอื่นได้ เช่น ข้อมูลการเตรี ยม
ความสะดวก ความประทับใจที่เกิดมีข้ ึนในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อได้เปรี ยบของการทดสอบที่
บ้านหรื อที่พกั คือ การทดสอบและการบริ โภคคือวิธีการเดียวกันทาให้ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่ อถือ ข้อมูลที่
ผูบ้ ริ โภคตอบจะได้จากความรู ้สึกที่มาจากความคุน้ เคยจากการบริ โภคซ้ าแตกต่างจากการทดสอบในที่
สาธารณะซึ่ งเกิดจากความประทับใจเพียงครั้งเดียว ซึ่ งข้อเสี ยเปรี ยบในการทดสอบแบบนี้จะใช้เวลา
และค่าใช้จ่ายสู ง ขาดความกระตือรื อร้นในการตอบแบบสอบถาม
3. วิธีการในการทดสอบผูบ้ ริ โภค มีวธิ ี การดังนี้
3.1 การสัมภาษณ์ วิธีการนี้ผถู ้ ามและผูต้ อบได้มีการสอบถามพูดคุยกัน ซึ่ งเป็ นแบบตัวต่อตัว
หรื อกลุ่ม หรื อผ่านทางโทรศัพท์
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3.2 การใช้แบบสอบถาม วิธีการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเป็ นการขนถ่ายข้อมูล โดยผู ้
ทดสอบกับผูส้ ัมภาษณ์ หรื อผูถ้ ามไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันโดยตรง เนื่องจากแบบสอบถามจะถูกส่ งผ่าน
ทางไปรษณี ยห์ รื อผูส้ ่ งสาร ซึ่ งวิธีการนี้มีขอ้ จากัดคือ ผูท้ ดสอบต้องสามารถอ่านและเขียนหนังสื อได้
3.3 การใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ร่วมกัน เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ทาได้
รวดเร็ ว
และใช้กบั ผูท้ ดสอบจานวนมาก
ลักษณะคาถามในแบบสอบถามในการทดสอบผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
1) ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานการณ์สมรส อาชีพและรายได้
เป็ นต้น
2) คาถามที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึก เช่น ความชอบ หรื อทัศนคติที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์
3) คาถามที่เกี่ยวกับการซื้ อ ปริ มาณการซื้ อ ราคา ความเหมาะสม ความถี่ในการใช้หรื อ
รับประทาน
การทดสอบการยอมรับ
การทดสอบการยอมรับ (Affective method) ของผูบ้ ริ โภคสามารถทาได้หลายๆรู ปแบบ เพื่อให้
เหมาะสมกับลักษณะผูบ้ ริ โภค การทดสอบวิธีน้ ีใช้เมื่อได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาพอสมควร โดยใช้
เพื่อทดสอบว่าผูบ้ ริ โภคยอมรับหรื อพอใจหรื อชอบผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด วิธีการทดสอบขึ้นอยูก่ บั
วัตถุประสงค์ของการทดสอบ ซึ่ งมีวธิ ี การทดสอบดังต่อไปนี้ (ปราณี อ่านเปรื่ อง, 2547, หน้า 90)
1. การทดสอบการยอมรับ (acceptance test)
2. การทดสอบความชอบกว่า (preference test)
3. การทดสอบความชอบ (hedonic test)
4. การทดสอบความพอดี (just - about - right, JAR)
5. การทดสอบปฏิกิริยาผูบ้ ริ โภค (food action test, FACT)
การทดสอบความชอบโดยใช้วธิ ี hedonic test เป็ นการทดสอบการยอมรับหรื อทดสอบระดับ
ความพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ hedonic มีสเกลแบบตัวเลขหรื อตัวหนังสื อเพื่อแสดงถึง
ระดับความชอบว่ามากน้อยแค่ไหน โดยผลิตภัณฑ์ตวั อย่างจะถูกนาเสนอพร้อมกัน ผูช้ ิมต้องบันทึก
ระดับความชอบและความไม่ชอบต่อผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง เป็ นลักษณะของคะแนน ผูท้ ดสอบชิมต้องชิม
ผลิตภัณฑ์ตวั อย่างและตัดสิ นทันที
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ลาวรรณ์ บัวสาย(2550) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนากรรมวิธีการผลิตขนมเค้กจากเนื้ อตาล โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษากรรมวิธีการแปรรู ปเนื้ อตาลผง การผลิตขนมเค้กโดยใช้เนื้อตาลสดและเนื้อ
ตาลผงเป็ นส่ วนประกอบจากการทดลองพบว่า การใช้ตอู้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสอบแห้ง
เนื้อตาลเพื่อทาเป็ นเนื้อตาลผงเหมาะสมที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมเค้กที่
ใช้เนื้อตาลผงอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 และ 70 องศาเซลเซียส พบว่าสู ตรที่ใช้เนื้ อตาลผงอบแห้งที่อุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียสปริ มาณร้อยละ 7.5 ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในทุกด้าน
สู งที่สุด และเมื่อนาไปเก็บรักษาในภาชนะบรรจุ 2 ชนิด คือ ถุงไนลอนและถุงฟอล์ยเป็ นเวลานาน 6
เดือน เนื้อตาลผงในถุงฟอล์ยแบบสุ ญญากาศมีการเปลี่ยนแปลงค่าสี ปริ มาณความชื้น และปริ มาณน้ า
อิสระต่าที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับการบรรจุอื่นๆ มีปริ มาณเชื้อจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด ปริ มาณเชื้อราเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ต่า และเมื่อนาเนื้อตาลผงมาผลิตเป็ นขนมเค้กในทุกเดือน พบว่าได้รับคะแนนการยอมรับจากผู ้
ทดสอบมากที่สุดในทุกเดือน ส่ วนเนื้อตาลสดที่ใช้เป็ นส่ วนประกอบในการผลิตขนมเค้กพบว่า
อัตราส่ วนของเนื้ อตาลสดร้อยละ 10 ของน้ าหนักส่ วนผสมทั้งหมดได้รับการยอมรับในทุกคุณลักษณะ
สู งสุ ดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) การเปรี ยบเทียบวิธีการเก็บรักษาขนมเค้กจากเนื้อตาลสดและ
เนื้อตาลผงใน 2 สภาวะ คือบรรยากาศปกติและการเติมก๊าซไนโตรเจน พบว่าสภาวะปกติมีอายุการเก็บ
3 วัน ส่ วนขนมเค้กที่บรรจุโดยเติมก๊าซไนโตรเจนมีอายุการเก็บ 4 วันที่อุณหภูมิหอ้ ง การเปรี ยบเทียบ
วิธีการบรรจุแบบแอคตีฟ คือ การใช้สารดูดความชื้ นและสารดูดซับออกซิ เจนใส่ ลงในภาชนะบรรจุ
พบว่า การบรรจุขนมเค้กจากเนื้อตาลสดในถุงไนลอนร่ วมกับการใช้สารดูดซับออกซิ เจนสามารถยืดอายุ
การเก็บรักษาขนมเค้ก ได้นานถึง 8 วัน ที่อุณหภูมิห้อง
ณัชนก นุกิจและคณะ. (2548) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การทดสอบการยอมรับของบัตเตอร์ เค้กที่ไม่
เติมน้ าตาลจากแป้ งข้าวกล้อง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์บตั
เตอร์ เค้กลดพลังงานและไม่เติมน้ าตาลจากแป้ งข้าวกล้องที่ผา่ นการพัฒนาแล้วและเพื่อเปรี ยบเทียบอัตรา
ความชอบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายและผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป การทดสอบความชอบ
โดยใช้ สเกล Hedonic 9 คะแนน โดย ผูบ้ ริ โภค200 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และ/หรื อเป็ นโรคเบาหวานโรคอ้วน 100 คน และกลุ่มที่ 2 คือ ผูบ้ ริ โภค
ทัว่ ไป ที่มีอายุต้ งั แต่ 11 – 40 ปี จานวน 100 คน โดยกลุ่มแรกทาการทดสอบที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
และโรงเรี ยนอมริ นทราราม และทาการทดสอบกลุ่มที่ 2 ที่โรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน ผลการทดสอบพบว่าผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายและผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปให้คะแนนความชอบด้าน
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กลิ่นรสในระดับชอบปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 7.46และ7.32 ตามลาดับ) และกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายมี
ความชอบในคุณลักษณะอื่น เช่น คุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ดา้ นสี รู ปทรง ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์
และความนุ่มในระดับความชอบปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 7.24 – 7.66) ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคทัว่ ไปมี
ความชอบในคุณลักษณะดังกล่าวในระดับชอบเล็กน้อย (คะแนนเฉลี่ย 6.18 – 6.86) ซึ่งผูบ้ ริ โภค
เป้ าหมายให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ และตัดสิ นใจซื้ อร้อยละ 99 ส่ วนผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปให้การยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 97 และตัดสิ นใจซื้ อร้อยละ 93

24

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental research) การผลิตเค้กดอกโสน โดยศึกษา
ปริ มาณดอกโสนที่เหมาะสมในการทาขนมเค้กและศึกษาการยอมรับขนมเค้กดอกโสนโดยศึกษาสู ตร
มาตรฐาน และกรรมวิธีการผลิตเค้กดอกโสน ซึ่ งมีการดาเนิ นการวิจยั ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. วัตถุดิบและอุปกรณ์
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง
3. แผนการทดลอง
4. วิธีการดาเนินงานทดลอง
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
7. สถานที่ในการทดลอง

วัตถุดิบและอุปกรณ์
1. วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเค้กดอกโสน
1.1 แป้ งเค้ก
1.2 น้ าตาลทราย
1.3 ไข่ไก่
1.4 นมข้นจืด
1.5 น้ าเปล่า
1.6 เกลือป่ น
1.7 ผงฟู
1.8 หัวนมผง
1.9 เนย
1.10 กลิ่นวนิลลา
1.11 Spหรื อโอวาเล็ต
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1.12 ดอกโสน
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเค้กดอกโสน

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยให้คะแนนแบบ Hedonic Scale. 9 ระดับ
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เค้กดอกโสน
ใยอาหารสู งโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์คะแนน ดังนี้
8.20 – 9 หมายถึง
ชอบมากที่สุด
7.30 – 8.19
หมายถึง
ชอบมาก
6.40 – 7.29
หมายถึง
ชอบปานกลาง
5.50 – 6.39
หมายถึง
ชอบเล็กน้อย
4.60 – 5.49
หมายถึง
บอกไม่ได้วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ
3.70 – 4.59
หมายถึง
ไม่ชอบเล็กน้อย
2.80 – 3.69
หมายถึง
ไม่ชอบปานกลาง
2.90 – 2.79
หมายถึง
ไม่ชอบมาก
1 – 1.89 หมายถึง
ไม่ชอบมากที่สุด
3. เปรี ยบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผูช้ ิ มที่มีต่อเค้กดอกโสน และเค้กดอกโสนที่ดดั แปลง
เป็ นลูกกลมๆ ขนาดพอคา รวมถึงความพึงพอใจบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยการวิเคราะห์หาความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยรายคู่โดยใช้ Duncan’ s New
Multiple Range Test กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แผนการทดลอง
ในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งการทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กดอกโสน เป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. พัฒนาเนื้อสัมผัสของเค้กดอกโสน ในขั้นตอนนี้ผวู ้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ปริ มาณดอกโสนในเค้ก โดยใช้ปริ มาณ 3 ระดับ คือ 30 กรัม, 50 กรัม และ 70 กรัม ของน้ าหนักเค้กเนย
สดที่ได้รับการยอมรับจากผูป้ ระเมินมากที่สุด
2. ดัดแปลงรู ปแบบเค้กดอกโสนให้เป็ นลูกกลมๆมีขนาดพอดีคา แล้วเคลือบ
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ด้วยช็อคโกแล็ต ใน ขั้นตอนนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อดัดแปลงรู ปแบบเค้กดอกโสนให้เป็ นลูกกลมๆมีขนาด
พอดีคา แล้วเคลือบด้วยช็อคโกแล็ตให้เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค

วิธีการดาเนินงานทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental research) การผลิตเค้กดอกโสน โดย
พัฒนาเนื้ อสัมผัสของเค้กดอกโสน และดัดแปลงให้อยูใ่ นรู ปของเค้กลูกกลม ๆ ขนาดพอคา ให้เป็ นที่
ยอมรับของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และจุลินทรี ยข์ องเค้กดอกโสนใน
ระหว่างการเก็บรักษา ซึ่ งดาเนินการวิจยั ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการทดสอบทางประสาทสัมผัส
2. แผนการทดลอง
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบส่ วนผสมของช็อคบอลดอกโสน 3 สู ตรและสู ตรควบคุม
ส่ วนผสมของเค้ก
สู ตรที่ 1
สู ตรที่ 2
สู ตรที่ 3
แป้ งเค้ก
540 กรัม
540 กรัม
540 กรัม
น้ าตาลทราย
400 กรัม
400 กรัม
400 กรัม
ไข่ไก่
8 ฟอง
8 ฟอง
8 ฟอง
นมข้นจืด
200 กรัม
200 กรัม
200 กรัม
น้ าเปล่า
200 กรัม
200 กรัม
200 กรัม
เกลือป่ น
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
ผงฟู
20 กรัม
20 กรัม
20 กรัม
นมผง
40 กรัม
40 กรัม
40 กรัม
เนยสดชนิดเค็ม
300 กรัม
300 กรัม
300 กรัม
กลิ่นวนิลลา
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
Spหรื อโอวาเล็ต
30 กรัม
30 กรัม
30 กรัม
ดอกโสน
ร้อยละ 30
ร้อยละ 50
ร้อยละ 70

สู ตรควบคุม
540 กรัม
400 กรัม
8 ฟอง
200 กรัม
200 กรัม
2 กรัม
20 กรัม
40 กรัม
300 กรัม
1 ช้อนโต๊ะ
30 กรัม
ร้อยละ 0
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วิธีการทาเค้กดอกโสน
1. ตีเนยกับน้ าตาลให้ข้ ึนฟู ใส่ ไข่ไก่ตีจนเป็ นเนื้อเดียวกัน
2. แบ่งแป้ งเป็ นสามส่ วน ผสมน้ าเปล่ากับนมข้นจืดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้เป็ นนมสด แล้วใส่
กลิ่นวนิลลาในนมสด ตีดว้ ยความเร็ วให้ข้ ึนฟู
3. ใส่ ดอกโสน แล้วตีดว้ ยความเร็ วระดับ 2 ใช้เวลา 2 นาที
4. เทใส่ ภาชนะที่ทาเนยขาวเพื่อไม่ให้เนื้ อเค้กติดภาชนะ แล้วนาเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ 375 Fo
เมื่อเค้กสุ กน้ าออกจากภาชนะโดยใช้มีดเซาะด้านข้างแล้วจึงคว่าเค้กบนตะแกรงรอง รอให้เย็น
วิธีการทาช็อคบอลดอกโสน
1. เมื่อเค้กดอกโสนเย็นสนิทแล้วก็นามาหัน่ แล้วหยีให้ละเอียด ปั้ นกลมๆ น้ าหนักประมาณ 20 25 กรัม แล้วแช่ เย็น
2. เตรี ยมละลายช็อกโกแลต
3. นาขนมที่แช่เย็นแล้วลงจุ่ม ในช็อกโกแลตละลาย เสี ยบไม้แล้วนาขึ้น พักให้แห้ง

การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการทดลอง ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป (SPSS) ดังนี้
1. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เค้กดอกโสน
ใยอาหารสู งโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์คะแนน ดังนี้
8.20 – 9
หมายถึง
ชอบมากที่สุด
7.30 – 8.19
หมายถึง
ชอบมาก
6.40 – 7.29
หมายถึง
ชอบปานกลาง
5.50 – 6.39
หมายถึง
ชอบเล็กน้อย
4.60 – 5.49
หมายถึง
บอกไม่ได้วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ
3.70 – 4.59
หมายถึง
ไม่ชอบเล็กน้อย
2.80 – 3.69
หมายถึง
ไม่ชอบปานกลาง
2.90 – 2.79
หมายถึง
ไม่ชอบมาก
1 – 1.89
หมายถึง
ไม่ชอบมากที่สุด
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2. เปรี ยบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผูช้ ิมที่มีต่อเค้กดอกโสน และเค้กดอกโสนที่
ดัดแปลงเป็ นลูกกลมๆ ขนาดพอคา รวมถึงความพึงพอใจบรรจุภณั ฑ์ โดยการวิเคราะห์หาความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้ Duncan’ s
New Multiple Range Test กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการทดลอง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

สถานทีใ่ นการทดลอง
ห้องปฏิบตั ิการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
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บทที่ 4
ผลการทดลองและการวิจารณ์
การศึกษาการพัฒนาขนมเค้กดอกโสน ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอผลการวิเคราะห์
เป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการดัดแปลงรู ปแบบเค้กดอกโสนเป็ นช็อคบอลดอกโสน
ตอนที่ 2 เพื่อศึกษาการยอมรับที่มีต่อช็อคบอลดดอกโสนของผูบ้ ริ โภค
4.1 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช็อคบอลดอกโสน
จากการศึกษาปริ มาณดอกโสนในเค้ก พบว่า เค้กตารับที่เหมาะสมในการทาเค้กดอกโสน คือ
ตารับที่ 3 ซึ่ งมีส่วนผสม ดังนี้
ส่ วนผสม
ปริมาณ
แป้ งเค้ก
540 กรัม
น้ าตาลทราย
400 กรัม
ไข่ไก่
8 ฟอง
นมข้นจืด
200 กรัม
น้ าเปล่า
200 กรัม
เกลือป่ น
2
กรัม
ผงฟู
20 กรัม
หัวนมผง
40 กรัม
เนยสดชนิดเค็ม
300 กรัม
กลิ่นวนิลลา
1 ช้อนโต๊ะ
Spหรื อโอวาเล็ต
30 กรัม
ดอกโสน
50
กรัม
วิธีการทาเค้ กดอกโสน
1. ตีเนยกับน้ าตาลให้ข้ ึนฟู ใส่ ไข่ไก่ตีจนเป็ นเนื้อเดียวกัน
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2. แบ่งแป้ งเป็ นสามส่ วน ผสมน้ าเปล่ากับนมข้นจืดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้เป็ นนมสด แล้วใส่
กลิ่นวนิลลาในนมสด ตีดว้ ยความเร็ วให้ข้ ึนฟู
3. ใส่ ดอกโสน แล้วตีดว้ ยความเร็ วระดับ 2 ใช้เวลา 2 นาที
4. เทใส่ ภาชนะที่ทาเนยขาวเพื่อไม่ให้เนื้ อเค้กติดภาชนะ แล้วนาเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ 375 Fo
เมื่อเค้กสุ กน้ าออกจากภาชนะโดยใช้มีดเซาะด้านข้างแล้วจึงคว่าเค้กบนตะแกรงรอง รอให้เย็น
วิธีการทาช็อคบอลดอกโสน
1. เมื่อเค้กดอกโสนเย็นสนิทแล้วก็นามาหัน่ แล้วหยีให้ละเอียด ปั้ นกลมๆ น้ าหนักประมาณ 20 25 กรัม แล้วแช่ เย็น
2. เตรี ยมละลายช็อกโกแลต
3. นาขนมที่แช่เย็นแล้วลงจุ่ม ในช็อกโกแลตละลาย เสี ยบไม้แล้วนาขึ้น พักให้แห้ง
4.2 ผลการศึกษาการยอมรับช็อคบอลดอกโสน
จากการศึกษาอัตราส่ วนการเติมดอกโสนในขนมเค้กในปริ มาณที่แตกต่างกัน ได้แก่ ร้อยละ 30,
50, และ 70 ต่อน้ าหนักตัวแป้ งทั้งหมด ในแต่ละตารับ โดยมีตารับมาตรฐานเป็ นตารับควบคุม
ประเมินผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยใช้วธิ ี 7-Point Hedonic scale เป็ นเกณฑ์การให้คะแนน
ตามลาดับความชอบในช่วงคะแนน 1-7 (1=ไม่ชอบมาก ถึง 7=ชอบมากที่สุด) ที่มีผลต่อ สี กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
ตาราง 7 คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์ช็อคบอลดอกโสน สู ตรที่ 1,2,3,และ4
ปริ มาณโสน
ความชอบ
สู ตร
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
(ร้อยละ)
รวม
1
0
6.20±1.48b 6.50±1.06b 6.77±1.11a 6.73±1.44a 7.07±1.04a
2
30
7.00±1.60a 7.47±1.07a 7.30±1.18a 6.93±1.62a 7.30±1.12a
3
50
7.87±1.04c 7.77±0.68a 8.23±0.77b 7.80±1.38b 8.27±0.83b
4
70
6.90±1.79ab 7.20±1.30a 7.03±1.50a 6.53±1.63a 7.17±1.26a
หมายเหตุ ns คือ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
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a b c คือ ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรเหมือนกันในแนวตั้งเดียวกัน แสดงว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
a b c คือ ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรเหมือนกันในแนวตั้งต่างกัน แสดงว่า มีความ
แตกต่างกันอย่า
มีนยั สาคัญทางสถิติ (p ≤0.05)
ด้านสี พบว่า ทุกสู ตรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (p>0.05) โดยผูบ้ ริ โภคให้
คะแนนการยอมรับด้านสี มากที่สุด คือ สู ตรที่ 2 ใช้ดอกโสนร้อยละ 50 ของน้ าหนักแป้ ง มี คะแนน
เท่ากับ 7.87±1.04 อยูใ่ นระดับความชอบมากซึ่งสู ตรมาตรฐานสู ตรที่ 4 ใช้ดอกโสนร้อยละ 0 มีคะแนนอยู่
ในระดับความชอบเล็กน้อย รองลงมาคือ สู ตรที่ 1 ใช้ดอกโสนร้อยละ 30 ของน้ าหนักแป้ ง มีคะแนน
เท่ากับ 7.00±1.60 และสู ตรที่ 3 ใช้ดอกโสนร้อยละ 70 ของน้ าหนักแป้ ง มีคะแนนเท่ากับ 6.90±1.79
ตามลาดับ
ด้านกลิ่ น พบว่า ทุกตารับมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p>0.05) โดยผูบ้ ริ โภค
ให้คะแนนการยอมรับด้านกลิ่นมากที่สุด คือ สู ตรที่ 2 ใช้ดอกโสนร้อยละ 50 ของน้ าหนักแป้ ง มีคะแนน
เท่ากับ 7.77±0.68 อยู่ในระดับความชอบมากซึ่ งตารับมาตรฐานสู ตรที่ 4 ใช้ดอกโสนร้อยละ 0 ของ
น้ าหนักแป้ ง มีคะแนนอยูใ่ นระดับความชอบปานกลางรองลงมา คือ สู ตรที่ 1 ใช้ดอกโสนร้อยละ 30
ของน้ าหนักแป้ ง มีคะแนนเท่ากับ 7.47±1.07 และสู ตรที่ 3 ใช้ดอกโสนร้อยละ 70 มีคะแนนเท่ากับ
7.20±1.30 ตามลาดับ
ด้านรสชาติ พบว่า ทุกสู ตรมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยผูบ้ ริ โภค
ให้คะแนนการยอมรับด้านรสชาติมากที่สุด คือ สู ตรที่ 2 ใช้ดอกโสนร้อยละ 50 ของน้ าหนักแป้ ง มี
คะแนนเท่ากับ 8.23±0.77 อยูใ่ นระดับความชอบมากที่สุดซึ่ งตารับมาตรฐานตารับที่ 4 ใช้ดอกโสนร้อย
ละ 0 ของน้ าหนักแป้ ง มีคะแนนอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง รองลงมา คือ สู ตรที่ 1 ใช้ดอกโสนร้อย
ละ 30 ของน้ าหนักแป้ ง มีคะแนนเท่ากับ 7.30±1.18 และสู ตรที่ 3 ใช้ดอกโสนร้อยละ 70 ของน้ าหนัก
แป้ ง มีคะแนนเท่ากับ 7.03±1.50 ตามลาดับ
ด้า นเนื้ อสั ม ผัส พบว่า ทุ ก สู ต รมี ค วามแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ (p>0.05) โดย
ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนการยอมรับด้านเนื้อสัมผัสมากที่สุด คือ สู ตรที่ 2 ใช้ดอกโสนร้อยละ 50 ของน้ าหนัก
แป้ ง มีคะแนนเท่ากับ 7.80±1.38 อยูใ่ นระดับความชอบมากซึ่ งตารับมาตรฐานสู ตรที่ 4 ใช้ดอกโสนร้อย
ละ 0 ของน้ าหนักแป้ ง มีคะแนนอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง รองลงมา คือ สู ตรที่ 1 ใช้โสนร้อยละ
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20 มีคะแนนเท่ากับ 6.93±1.62 และสู ตรที่ 3 ใช้ดอกโสนร้อยละ 70 ของน้ าหนักแป้ ง มีคะแนนเท่ากับ
6.53±1.63 ตามลาดับ
ด้านความชอบโดยรวม พบว่า ทุกสู ตรมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดย
ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนการยอมรับด้านความชอบโดยรวมมากที่สุด คือ สู ตรที่ 2 ใช้ดอกโสนร้อยละ 50 ของ
น้ าหนักแป้ ง มีคะแนนเท่ากับ 8.27±0.83 อยูใ่ นระดับความชอบมากที่สุดซึ่ งตารับมาตรฐานสู ตรที่ 4 ใช้
ดอกโสนร้อยละ 0 มีคะแนนอยูใ่ นระดับความชอบปานกลาง รองลงมา คือ สู ตรที่ 1 ใช้ดอกโสนร้อยละ
30 ของน้ าหนักแป้ ง มีคะแนนเท่ากับ 7.30±1.12 และสู ตรที่ 3 ใช้ดอกโสนร้อยละ 70 ของน้ าหนักแป้ ง มี
คะแนนเท่ากับ 7.17±1.26 ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental research) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อคบอลด
อกโสน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือ
1. เพื่อดัดแปลงรู ปแบบเค้กดอกโสนเป็ นช็อคบอลดอกโสน
2. เพื่อศึกษาการยอมรับที่มีต่อช็อคบอลดดอกโสนของผูบ้ ริ โภค
5.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อตบอลดอกโสน
ผลการศึกษาการคัดเลื อกสู ตรมาตรฐานของเค้กที่เหมาะสมสาหรับทาเค้กดอกโสน
พบว่า เค้กตารับที่เหมาะสมในการทาช็อคบอลดอกโสน คือ สู ตรที่ 1 ซึ่ งมีรสหวานปานกลาง และเนื้ อ
สัมผัสเหมาะกับการนาไปปั้ นเป็ นช็อคบอลมากที่สุด จึงนามาพัฒนาเนื้ อสัมผัสโดยเสริ มดอกโสนใน
เนื้ อเค้ก แล้ว นามาเป็ นลู ก กลมๆ ขนาด 15 กรั ม แล้วเคลื อบด้ว ยช็ อคโกแล็ ต เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการและส่ งเสริ มให้เด็กได้รับประทานผักเพิ่มมากขึ้น
5.2 การศึกษาคุณภาพของขนมเค้ กดอกโสน
5.2.1 การศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่มีต่อเป็ นช็อคบอลดอกโสน
ผลการศึกษาการยอมรับด้านประสาทสัมผัสรับช็อคเค้กดอกโสนของผูบ้ ริ โภค พบว่า
ขนมเค้กดอกโสน สู ตรที่ 2 ใช้ดอกโสน ร้อยละ 50 ของน้ าหนักแป้ งเค้ก ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนในด้านสี
กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีคะแนนเท่ากับ 7.87±1.04, 7.77±0.68, 8.23±0.77,
7.80±1.38 และ 8.27±0.83 ตามลาดับ ซึ่ งอยูใ่ นระดับความชอบมากที่สุด รองลงมา คือ สู ตรที่ 1 ใช้ดอก
โสนร้อยละ 30 ของน้ าหนักแป้ งเค้ก มีคะแนนในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม
มีคะแนนเท่ากับ 7.00±1.60, 7.47±1.07, 7.30±1.18, 6.93±1.62 และ 7.30±1.12 ตามลาดับ สู ตรที่ 3 ใช้
ดอกโสนร้อยละ 50 ของน้ าหนักแป้ งเค้ก มีคะแนนในด้านสี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม มีคะแนนเท่ากับ 6.90±1.79, 7.20±1.30, 7.03±1.50, 6.53±1.63 และ 7.07±1.04 และ สู ตรที่ 4
ใช้ดอกโสนร้อยละ 0 ของน้ าหนักแป้ งเค้ก มีคะแนนในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม มีคะแนนเท่ากับ6.20±1.48, 6.50±1.06, 6.77±1.11, 6.73±1.44, 7.07±1.04 ตามลาดับ
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ข้ อเสนอแนะ
การทดลองนี้ เป็ นการทดลองเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ช็อคบอลดอก
โสน ซึ่ ง ยังมี รายละเอี ย ดของปั จจัยต่ างๆ ที่ มีผ ลต่อคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์อีกมากมายที่ ควรศึ ก ษาต่อไป
สามารถสรุ ปข้อเสนอแนะเป็ นข้อๆ ดังนี้
1. ในแง่ของการเก็บรักษา การนาดอกโสนสดๆ มาเสริ มในช็อคบอล ทาให้ช็อคบอลเสี ยเร็ ว
ควรนาดอกโสนไปอบแห้งก่อน
2. ในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการอาหาร อาจมีการเติมสารอาหารหรื อคุณประโยชน์ในการ
บริ โภคมากขึ้น
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่ างแบบประเมินคุณภาพทางประสาทสั มผัส
ข.1 แบบสอบถามแบบ Hedonic scaling test แบบสอบถามนี้ใช้ศึกษาปริ มาณส่ วนประกอบที่เหมาะสม
ในการผลิตขนมขบเคี้ยวจากดอกโสนในรู ปแบบของดอกโสนแผ่นอบแห้ง
แบบบันทึกผลการทดสอบการให้คะแนนความชอบของดอกโสนแผ่นอบแห้ง
ชื่อผูท้ ดสอบ..........................................................................วันที่........................................................
คาแนะนา ทดสอบตัวอย่างอาหารแล้วให้คะแนนความชอบแต่ละคุณลักษณะของดอกโสนแผ่นอบแห้ง
ตามคาอธิ บายคะแนนต่อไปนี้และกรุ ณาบ้วนปากระหว่างตัวอย่าง
1 = ไม่ชอบมากที่สุด
2 = ไม่ชอบมาก
3 = ไม่ชอบปานกลาง
4 = ไม่ชอบเล็กน้อย
5 = เฉยๆ

6 = ชอบเล็กน้อย
7 = ชอบปานกลาง
8 = ชอบมาก
9 = ชอบมากที่สุด
คุณลักษณะของอาหาร

รหัสอาหาร

ลักษณะ
ปรากฏ

สี

กลิ่น

รสชาติ

เนื้อสัมผัส

ความชอบรวม

ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
ขั้นตอนในการทา
1. ตีเนยกับน้ าตาลให้ข้ ึนฟู ใส่ ไข่ไก่ตีจนเป็ นเนื้ อเดียวกัน

2. ผสมน้ าเปล่ากับนมข้นจืดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้เป็ นนมสด แล้วใส่ กลิ่นวนิลลาในนมสด ตีดว้ ย
ความเร็ วให้ข้ ึนฟู

3. ร่ อนแป้ ง นมผงและผงฟูเข้าด้วยกัน แล้วแบ่งแป้ งเป็ นสามส่ วน ใส่ แป้ งทีละส่ วน แล้วตีให้เข้า
กัน
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4. นาดอกโสนที่เด็ดก้านออกแล้วมาลวกในน้ าเดื อด 1 นาที แล้วใส่ ในเครื่ องผสมตีดว้ ยความเร็ ว
ต่าสุ ดให้เข้ากัน

5. เทใส่ ภาชนะที่ทาเนยขาวเพื่อไม่ให้เนื้ อเค้กติดภาชนะ แล้วนาเข้าเตาอบด้วยอุณหภูมิ 375 Fo
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5. เมื่อเค้กสุ กนาออกจากภาชนะโดยใช้มีดเซาะด้านข้างแล้วคว่าพิมพ์เค้กบนตะแกรงรอง รอให้
เย็น

6. เมื่อเค้กดอกโสนเย็นสนิทแล้วก็นามาหัน่ แล้วยีเนื้อเค้กด้วยช้อนให้ละเอียด ปั้ นกลมๆ น้ าหนัก
ประมาณ 15 กรัม แล้วแช่เย็น
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8. เตรี ยมละลายช็อกโกแลตนาขนมที่แช่เย็นแล้วลงจุ่ม ในช็อกโกแลตละลาย เสี ยบไม้แล้วนาขึ้น
พักให้แห้ง

9. ช็อคบอลดอกโสน
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