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บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อพฒันาผลิตภณัฑเ์คก้ดอกโสน 

2) เพื่อดดัแปลงรูปแบบเคก้ดอกโสนเป็นช็อคบอลดอกโสน และ 3) เพื่อศึกษาการยอมรับท่ีมีต่อช็อคบอลด

ดอกโสนของผูบ้ริโภค เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ เคร่ืองผสมเคก้เคร่ืองชัง่ดิจิตอล และชอ้นตวง 

ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัจ านวน 100 คน ใหค้ะแนนแบบ 9-point hedonic scale สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (one-way analysis of variance) Duncan’s New Multiple Range Test และสมการถดถอย (regression 

equation) ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ปริมาณของดอกโสนท่ีผสมในขนมเคก้ คือ ร้อยละ 40 หรือ 60 กรัม เป็นปริมาณท่ีเหมาะสมใน

การผลิตเคก้ดอกโสน 
2. ผลจากการยอมรับช็อคเคก้ดอกโสน พบวา่ ขนมเคก้ดอกโสน ต ารับท่ี 3ใชด้อกโสนร้อยละ 40 

ผูบ้ริโภคใหค้ะแนนในดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีคะแนนเท่ากบั 7.87±1.04, 
7.77±0.68, 8.23±0.77, 7.80±1.38 และ 8.27±0.83 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัความชอบมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ต ารับท่ี 1 ใชด้อกโสนร้อยละ 20 มีคะแนนในดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม มี
คะแนนเท่ากบั 7.00±1.60, 7.47±1.07, 7.30±1.18, 6.93±1.62 และ 7.30±1.12 ตามล าดบั และต ารับท่ี 3 ใช้
ดอกโสนร้อยละ 60 มีคะแนนในดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีคะแนนเท่ากบั 
6.90±1.79, 7.20±1.30, 7.03±1.50, 6.53±1.63 และ 7.07±1.04 ตามล าดบั 
 
 
 
ค าส าคัญ :  ช็อคบอล  ดอกโสน  การยอมรับ   
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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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บทที ่1 
ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

 

โสนในเมืองไทยมีหลายพนัธ์ุ คือโสนหิน โสนคางคก โสนหางไก่ใหญ่ โสนหางไก่เล็ก เน้ือ
ไมข้องโสนใชป้ระโยชน์ในดา้นอุตสาหกรรมเบาของภาคกลาง ไมโ้สนใชท้  าเป็นของเล่นเด็ก ใน
ปัจจุบนัคนอยธุยาใชเ้น้ือไมจ้ากตน้โสนประดิษฐเ์ป็นดอกไมห้ลายรูปแบบ เช่น ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ 
ดอกจ าปา เป็นตน้ เน่ืองจากเยือ่ไมข้องตน้โสนเป็นไมเ้น้ือบาง เบาเหนียว สามารถน ามาประดิษฐเ์ป็น
ดอกไมไ้ดอ้ยา่งปราณีต และงดงาม ชาวบา้นเล่าวา่ การใชไ้มโ้สนมาประดิษฐ์เป็นดอกไม ้น ามาตั้งแต่
สมยักรุงศรีอยธุยา นบัเป็นการใชว้สัดุธรรมชาติไดอ้ยา่งแยบยล และเป็นรายไดเ้สริมกบัชาวบา้นใน
ทอ้งถ่ิน (โสนท่ีน ามาท าเป็นดอกไมป้ระดิษฐ์เป็นโสนชนิดท่ีมีล าตน้ใหญ่ เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2 
ซม. และต่างชนิดกบัโสนกินดอก) และไมโ้สนยงัใชเ้ป็นทุ่นหรือเช้ือติดไฟได ้ ส าหรับโสนท่ีใช้
รับประทานเป็นอาหาร คือ โสนหิน หรือโสนกินดอก ท่านผูรู้้กล่าววา่ ยงัมีโสนชนิดหน่ึง ตน้ใหญ่กวา่
โสนหิน สามารถรับประทานใบอ่อน และดอกไดเ้ช่นกนั การปรุงอาหาร ดอกโสนปรุงเป็นอาหารได้
หลายชนิด วธีิแรกคือ น ามารับประทานร่วมกบัน ้าพริก โดยรับประทานยอดอ่อนและดอกแบบผกัสด 
หรือน ามาลวกใหสุ้กก็ได ้นอกจากน้ียงัสามารถน าดอกโสนมาผดัน ้ามนัและพรมน ้าปลาเล็กนอ้ย เป็น
โสนผกัน ้ามนั หรืออาจน ามาลวกและลาดดว้ยกะทิ น ามา เป็นผกัจ้ิมรับประทานกบัน ้าพริกปลาร้า 
น ้าพริกกะปิ หรือน ้าพริกมะขาม วธีิท่ีสองคือน าดอกโสนมาทอดผสมกบัไข่ (ท าคลา้ยกบัชะอมชุบไข่) 
น าไปรับประทานกบัขา้วหรือรับประทานร่วมกบัน ้าพริกก็ไดว้ธีิท่ีสาม คือ น าดอกโสนมาแกงส้มกบั
ปลาช่อน  ในช่วงปลายหนา้ฝน ดอกโสนออกเป็นจ านวนมาก บางบา้นจะน าดอกโสนมาดองเก็บไว้
รับประทานนานๆ การดองดอกโสนท าไดโ้ดย น าดอกโสนลา้งใหส้ะอาด และใส่ไวใ้นขวดโหลแกว้ 
หรือภาชนะกระเบ้ือง จากนั้นปรุงน ้าท่ีใชด้องโดยน าเกลือป่นผสมในน ้าซาวขา้วใหอ้อกรสเคม็เล็กนอ้ย 
เติมน ้าตาลทรายเล็กนอ้ย และน าน ้าท่ีเตรียมไวเ้ทลงในภาชนะท่ีใส่ดอกโสนพอท่วมพอดี ปิดฝาทิ้งไว ้1 
วนั รับประทานไดถ้า้ทิ้งไวน้าน จะเปร้ียวมากข้ึน ดอกโสนดองมกัรับประทานร่วมกบัน ้าพริกกะปิ 
น ้าพริกปลาร้า หรือน ้าพริกปลาทูก็ได ้

นอกจากปรุงเป็นอาหาร ดอกโสนยงัปรุงเป็นขนมดอกโสนได ้โดยน าดอกโสนมาน่ึงใหสุ้ก 
น ามาคลุกรวมกบัแป้งขา้วเหนียว แป้งสาลี มะพร้าว และน ้าตาลดอกโสนยงัใหสี้เหลือง สามารถคั้นน ้า
จากดอกมาท าเป็นขนมบวัลอย และขนมตาลไดอี้กดว้ย  ดอกโสนมีรสจืด มนั อมขมเล็กนอ้ย ดอกโสน 
100 กรัม ใหพ้ลงังานต่อร่างกาย 40 กิโลแคลอร่ี มีเส้นใย 3.9 กรัม แคลเซียม 51 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 
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56 มิลลิกรัม เหล็ก 8.2 มิลลิกรัม วติามินเอ 3336 IU วติามินบีหน่ึง 0.26 มิลลิกรัม วติามินบีสอง 0.40 
มิลลิกรัม ไนอาซิน 2.8 มิลลิกรัม วติามินซี 24 มิลลิกรัม  (ส านกังานส่งเสริมสุขภาพและ วิชาการดอทคอม, 
2553) 

ปัจจุบนัถือไดว้า่เป็นยคุแห่งการเผยแพร่วฒันธรรมอาหารขา้มชาติ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากมีอาหารทั้ง 
คาว หวานและขนมชนิดต่าง ๆ รวมถึงอาหารขบเค้ียวจากนานาประเทศวางจ าหน่ายทัว่ไปในหา้งร้าน
และซูปเปอร์ มาเก็ต อยา่งไรก็ดีจะพบวา่หรือขนมขบเค้ียวท่ีนิยมรับประทาน เช่น เคก้ คุกก้ี ขนมกรุบ
กรอบ เป็นตน้ มีคุณค่าทางโภชนาการนอ้ย คือ มีเพียงแป้ง น ้าตาลและไขมนั ซ่ึงใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย
เท่านั้น ขาดสารอาหารจ าพวกเส้นใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และวติามินท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ทั้งเด็ก
และผูใ้หญ่ถา้รับประทานขนมเหล่าน้ีมาก ๆ จะท าใหเ้กิดโรคอว้น ในเด็กท่ีมีน ้าหนกัตวันอ้ยการกินขนม
ขบเค้ียวจะยิง่ท  าใหก้ารรับประทานอาหารม้ือหลกัลดลงเป็นผลใหมี้การเจริญเติบโตล่าชา้ได ้ 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาขนมเคก้ดอกโสน โดยการเสริมดอกโสนในส่วนของตวั
ขนมเคก้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และดดัแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีแปลกใหม่เป็นท่ีสนใจของตลาด
ผูบ้ริโภค ซ่ึงเหมาะกบัวถีิการด าเนินชีวติในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัช่วย สร้างโอกาสและศกัยภาพสู่
อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในตลาดสากลต่อไปดว้ย 

 
วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 

1.  เพื่อดดัแปลงรูปแบบเคก้ดอกโสนเป็นช็อคบอลดอกโสน 
2.  เพื่อศึกษาการยอมรับท่ีมีต่อช็อคบอลดดอกโสนของผูบ้ริโภค 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

  1.  ไดผ้ลิตภณัฑเ์คก้ดอกโสนตน้แบบในการพฒันาสูตรและการดดัแปลงในรูปแบบท่ี
ผูบ้ริโภคพึงพอใจสู่ตลาดผูบ้ริโภคเพื่อสุขภาพ  

2.  เป็นแนวทางการน าดอกไมป้ระจ าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามาสร้างมูลค่าเพิ่มได ้
3.  แนวทางส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในจงัหวดัพระนครศีอยธุยา  
4.  แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑเ์คก้ ใหมี้คุณค่าโภชนาการสูง และเผยแพร่สู่ตลาด 

 
ขอบเขตของโครงการวจัิย 

1.  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภค จ านวน 100 คน 
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2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรตน้     การพฒันาผลิตภณัฑเ์คก้ดอกโสน 
ตวัแปรตาม    1. ดดัแปลงรูปแบบเคก้ดอกโสนเป็นช็อคบอลดอกโสน 

   2. การยอมรับท่ีมีต่อช็อคบอลดอกโสนของผูบ้ริโภค 
3.  เวลาท่ีท าการวจิยั 

  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 
4. การทดลองคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตการด าเนินงาน ดงัน้ี 

-  ดอกโสนท่ีเสริมในเคก้ เป็นดอกโสนหิน หรือโสนกินดอกท่ีมีการปลูกใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

   - การดดัแปลงเคก้ดอกโสน เป็นการดดัแปลงเป็นช็อคบอลดอกโสน 
 
ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัย         

กรอบแนวคิด 
    ตัวแปรต้น                                                                         ตัวแปรตาม 
 

9.  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
การพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นช็อคบอล    
ดอกโสน 

1. ดดัแปลงรูปแบบเคก้ดอกโสนเป็นช็อค 
บอลดอกโสน 

2. การยอมรับท่ีมีต่อช็อคบอลดอกโสนของ  
      ผูบ้ริโภค 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ืองเคก้ดอกโสน  ผูว้จิยัไดศึ้กษาวตัถุดิบและกรรมวธีิการผลิตเคก้ คุณภาพและ

มาตรฐานของเคก้ ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
1.  วตัถุดิบในการผลิตเคก้ 
     1.1  แป้งเคก้ 
     1.2  น ้าตาลทราย 

      1.3  ไข่ไก่ 
     1.4  นมขน้จืดหรือนมสด 
     1.5  น ้าเปล่า 
     1.6  เกลือป่น 
     1.7  สารเคมีท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑข้ึ์นฟู 
     1.8  หวันมผง 
     1.9  เนยสดชนิดเคม็ 

      1.10  กล่ินเลียนแบบธรรมชาติ 
      1.11  น ้ามะนาว 

     1.12  น ้าผึ้ง 
2.  กรรมวธีิการผลิตเคก้ 
3.  ดอกโสน 
4.  การประเมินทางประสาทสัมผสั 
5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

วตัถุดิบในการผลติเค้ก 
     1.1 แป้งเค้ก 

แป้งเคก้ (Cake Flour) เป็นแป้งท่ีมีปริมาณโปรตีนต ่าประมาณ ร้อยละ 7-8 โม่จากขา้วสาลี
เปลือกอ่อน พวก Soft Wheat และ Soft Red Winter ซ่ึงมีปริมาณโปรตีนนอ้ยท่ีสุดกวา่แป้งชนิดอ่ืน 
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ฉะนั้นจึงนิยมน ามาใชท้  าเคก้เพราะจะท าใหไ้ดเ้น้ือเคก้ท่ีมีลกัษณะท่ีโปร่งเบามากกวา่การใชแ้ป้งชนิดอ่ืน 
(96 กรัม : 1 ถว้ย) (อภิสิทธ์ิ ประสงคสุ์ข, 2554, หนา้ 20) 
 ลกัษณะท่ีสังเกตได ้คือ 

1.  เน้ือแป้งเนียน 
2.  สีของแป้งขาวกวา่แป้งขนมปังและแป้งสาลีอเนกประสงค ์
3.  เม่ือบีบแป้งเขา้ดว้ยกนัจะมีลกัษณะเป็นกอ้นง่าย 

 แป้งเคก้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1.  แป้งเคก้ท่ีผา่นกระบวนการคลอริเนชัน่ เป็นแป้งท่ีมีคุณสมบติัอุม้น ้าตาลและไขมนัสูงซ่ึง

สามารถพยงุตวัไวโ้ดยไม่ยบุ แมมี้น ้าตาลในสูตรมากกวา่เปอร์เซ็นตแ์ป้ง แป้งชนิดน้ีนิยมใชท้  าเคก้ชนิด
ท่ีมีน ้าตาลสูง เช่น บตัเตอร์เคก้ ชิฟฟอนเคก้ แยมโรล 

2.  แป้งเคก้ท่ีไม่ผา่นกระบวนการคลอริเนชัน่ เป็นแป้งเคก้ท่ีใชท้  าขนมท่ีมีน ้าตาลในสูตรนอ้ย
กวา่เปอร์เซ็นตแ์ป้งชนิดอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นการท าขนมปังหวาน เป็นตน้ 

 
     1.2   น า้ตาลทราย 
 น ้าตาล จดัเป็นสารประกอบอินทรียท่ี์ผลึกละลายไดดี้ในน ้า และมีรสหวานจดัอยูใ่นอาหาร
ประเภทคาร์โบไฮเดรต น ้าตาลท่ีมีขายในตลาดนั้นเป็นน ้าตาลทรายขาวท่ีผลิตจากออ้ย น ้าตาลท่ีน ามาใช้
ในผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีทัว่ ๆ ไปมีอยู ่3 ชนิด คือ (จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค ์นยัวกิุล, 2527, หนา้ 33-34) 

1. น ้าตาลทรายขาว (granulated sugar) ซ่ึงใชก้นัมากในการท าผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี น ้าตาลทรายท่ี
ใชไ้ดผ้ลดี ควรมีความละเอียดและขาว เพราะจะผสมกนัส่วนผสมอ่ืน ๆ ไดดี้ ถา้น ้าตาลท่ีใชข้นาดผลึก
ใหญ่และหยาบจะผสมกบัเนยไม่ไดดี้ โดยมากใชน้ ้าตาลทรายละเอียดเพื่อใหก้ระจายทัว่กบัส่วนผสม
แป้ง การใชน้ ้าตาลทรายเม็ดหยาบจะท าใหคุ้กก้ีมีเน้ือสัมผสัท่ีนุ่ม และขยายตวัไดม้ากกวา่น ้าตาลชนิด
ละเอียด แต่น ้าตาลชนิดละเอียดละลายง่าย และช่วยท าใหไ้ดมี้ความคงตวัดีข้ึน 

2. น ้าตาลไอซ่ิง (icing or confectionery sugar) น ้าตาลชนิดน้ีเป็นผงละเอียดท่ีมีแป้งขา้วโพดปน
อยูด่ว้ยประมาณร้อยละ 3 ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการจบัตวัเป็นกอ้น หรือป้องกนัการเป็นผลึกของน ้าตาล 

3. น ้าตาลทรายแดง (yellow or brown sugar) น ้าตาลชนิดน้ีจะมีพวกคาราเมล แร่ธาตุ 
และความช้ืนปนอยูด่ว้ย และยงัเป็นน ้าตาลท่ีไม่บริสุทธ์ิหรือเรียกวา่น ้าตาลดิบ  หนา้ท่ีของน ้าตาลท่ี 
มีต่อผลิตภณัฑ ์ คือ ให้ความหวานแก่ผลิตภณัฑเ์ป็นอาหารของยสีตใ์นระหวา่งการหมกัใชเ้ตรียมเป็นไอ
ซ่ึงชนิดต่าง ๆ ส าหรับผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีช่วยในการตีครีมและตีไข่มีความคงตวัและข้ึนฟู ช่วยใหเ้น้ือ
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ขนมดี ช่วยเก็บความช้ืนและท าใหผ้ลิตภณัฑมี์ความชุ่มอยูไ่ดน้าน ท าใหเ้ปลือกนอกของผลิตภณัฑมี์สีดี
และช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารแก่ผลิตภณัฑ์ 
 1.2.1  คุณสมบัติของน า้ตาล                                                                                                                    
  ความหวาน  นิยมใหค้วามหวานของซูโครสมีค่าเท่ากบั 100 ส่วน น ้าตาลท่ีหวานนอ้ยกวา่ก็มีค่า
นอ้ยกวา่ และน ้าตาลท่ีหวานมากกวา่ก็มีค่ามากกวา่ 
 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบความหวานของน ้าตาลกบัซูโครส 
น า้ตาล ความหวาน 
ฟลุคโตส       115 
ซูโครส       100 
กลูโคส         64 
กาแล็คโตส         59 
มอลโตส         46 
แล็คโตส         30 

ท่ีมา : เขม็ทอง (2540)    
                                                                                                                       

 การละลาย  น ้าตาลซูโครสละลายน ้าไดม้ากกวา่น ้าตาลสองชั้นชนิดอ่ืน ท่ีอุณหภูมิหอ้ง  ซ่ึงน ้า 1 
กรัม  สามารถละลายน ้าตาลซูโครสได ้2 กรัม และละลายน ้าตาลมอลโตสได ้1 กรัม  น ้ าตาลแล็คโตสไม่
นิยมมาปรุงอาหารเพราะใหค้วามหวานนอ้ย ส่วนน ้าตาลกลูโครสจะละลายน ้าไดน้อ้ยกวา่น ้าตาลซูโครส
ท่ีอุณหภูมิห้อง และน ้าตาลฟลุคโตสจะละลายน ้าไดดี้กวา่น ้าตาลซูโครส ซ่ึงน ้าตาลซูโครสจะละลายน ้า
ไดดี้ในอุณหภูมิสูง  

 จุดเดือด ความเขม้ขน้ของน ้าเช่ือมสูง จุดเดือดของน ้าเช่ือมจะยิง่สูง                                       
จุดทีอุ่ณหภูมิหลอมตัว เม่ือท าใหน้ ้าตาลร้อนข้ึนถึงอุณหภูมิหน่ึง น ้าตาลก็จะเกิดการ 

หลอมเหลว อุณหภูมิน้ี เรียกวา่ จุดหลอมตวัของน ้าตาล น ้าตาลซูโครสหลอมตวัท่ีอุณหภูมิ    60 – 180 
องศาเซลเซียส หากน ้าตาลมีความช้ืนมากจะหลอมตวัในอุณหภูมิท่ีต ่ากวา่น้ี ตอนแรก   จะไดข้องเหลว
ใส ต่อมาท่ีอุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส น ้าท่ีอยูใ่นน ้าตาลระเหยไปหมด ผลึกของน ้าตาลจะเปล่ียนเป็น
สารสีน ้าตาล เรียกวา่ คาราเมล (caramel) หรือ น ้าตาลเค่ียวไหม ้ ขบวนการน ้าตาลเปล่ียนเป็นน ้าตาล
เค่ียวไหม ้เรียกวา่ caramelization                                                                            
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 การดูดน า้ น ้าตาลเป็นสารท่ีดูดน ้าไดง่้าย ผลึกน ้าตาลจะเกาะกนัเป็นกอ้น ถา้ไม่เก็บไวใ้นท่ีแหง้ 
น ้าตาลทรายขาวจะเก็บไดดี้ท่ีสุด เม่ือความช้ืนในอากาศเท่ากบัร้อยละ 60 และอุณหภูมิต ่ากวา่ 38 องศา
เซลเซียส                                                                                                                                 
            1.2.2  คุณค่าทางโภชนาการของน า้ตาล       
            น ้าตาลท่ีบริสุทธ์ิใหพ้ลงังานอยา่งเดียว น ้าตาลทรายบริสุทธ์ิ 1 กรัม ใหพ้ลงังาน 4 กิโลแคลอรี 
ยกเวน้น ้าตาลทรายแดง ใหส้ารอาหารอ่ืน เช่น เหล็กและแคลเซียม ส่วนน ้าตาลมะพร้าว   มีธาตุเหล็กสูง
กวา่น ้าตาลอ่ืน                                                                                                               
 การใช้น า้ตาลประกอบอาหาร                                                                                                               
 ในการประกอบอาหาร นอกจากจะใชร้สหวานของน ้าตาล เพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารแลว้ เรา
ยงัใชน้ ้าตาลท าใหแ้ป้งนุ่ม เม่ือท าขนมท่ีมีแป้งผสม เช่น เคก้ และคุกก้ี ใชค้วามเขม้ขน้ของน ้าตาลช่วย
ถนอมอาหาร เช่น เยลล่ี น ้าตาลต่าง ๆ ใชสี้ของน ้าตาลเค่ียวไหมใ้หสี้อาหารหลายชนิด เช่น ซีอ๊ิวขาว 
เคร่ืองด่ืมประเภทโคคาโคล่า เป็นตน้         

 
      1.3  ไข่ไก่ 

ไข่ท่ีใชใ้นการท าผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีส่วนมากใชไ้ข่ไก่มีความส าคญัมากในการท าผลิตภณัฑโ์ดย
ปกติใชไ้ข่ทั้งฟอง ซ่ึงจะช่วยเสริมโครงร่างของคุกก้ี ไข่แดงจะช่วยสร้างทั้งโครงร่างและความอ่อนนุ่ม
ของคุกก้ี ซ่ึงองคป์ระกอบทางเคมีของไข่ดงัขอ้มูลท่ีปรากฏ (ดูตาราง 2) (จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค ์
นยัวกิุล, 2527, หนา้ 58-63) หนา้ท่ีของไข่ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ คือ เป็นตวัท าให้ผลิตภณัฑข้ึ์นฟู สีของไข่
แดงจะช่วยใหคุ้กก้ีมีสีเหลือง และช่วยใหส่้วนผสมมีความมนั ไข่มีกล่ินเฉพาะซ่ึงบางคนชอบใหมี้ใน
ผลิตภณัฑ ์ ในดา้นความสดและคุณค่าทางอาหาร เน่ืองจากไข่มีความช้ืนร้อยละ 75 (ส าหรับไข่ทั้งฟอง) 
มีความสามารถตามธรรมชาติในการท่ีจะรวมและเก็บความช้ืนเอาไว ้ จึงท าใหก้ารแหง้ของผลิตภณัฑ์
เกิดไดช้า้ลง ไข่มีคุณค่าทางอาหารสูงและท าใหผ้ลิตภณัฑเ์บเกอร่ีเป็นอาหารท่ีมีคุณค่า ไข่มีปริมาณ
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็กสูง และโปรตีนท่ีมีในไข่ก็เป็นโปรตีนท่ีสมบูรณ์สามารถท่ีจะใหก้รดอะมิโน
ท่ีจ าเป็นทั้งหมดท่ีร่างกายตอ้งการเพื่อความเจริญเติบโตและสุขภาพท่ีดี 
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ตารางที ่2 องคป์ระกอบทางเคมีของไข่ 

รายการ 
ไข่ทั้งฟอง 
ร้อยละ (โดยเฉลีย่) 

ไข่แดง 
ร้อยละ (โดยเฉลีย่) 

ไข่ขาว 
ร้อยละ (โดยเฉลีย่) 

1. ความช้ืน 
2. โปรตีน 
3. ไขมนั 
4. น ้าตาล 
5. เถา้ 

73.6 
14.0 
12.0 
0.2 
1.0 

50.0 
17.0 
31.0 
0.2 
1.5 

86.0 
10.0 
0.2 
0.4 
1.0 

ท่ีมา. จากเบเกอร่ีเทคโนโลยเีบ้ืองตน้ (หนา้ 58), โดยจิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค ์นยัวิกุล, 2527,   
กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ.์ 

     1.4  นมข้นจืด หรือนมสด 
นมขน้ คือ นมสดท่ีน ามาระเหยความช้ืนออกแลว้น าส่วนท่ีเหลือไปโฮโมจิไนซ์ มี 2 ชนิด คือ 

นมขน้หวาน ท่ีไดจ้ากการน านมสดบริสุทธ์ิ มาระเหยเอาน ้าในนมออกแลว้จึงเติมน ้าตาลลงไปประมาณ 
ร้อยละ 41 เปอร์เซ็นต ์และนมขน้จืดชนิดมีไขมนัเตม็ และไม่มีไขมนั (หางนม) ไดจ้ากการน านมสดมา
ระเหยเอาน ้าในนมออกแต่ไม่เติมน ้าตาลซ่ึงรู้จกักนัในช่ือของนมสดระเหย สามารถแยกประเภทของ
การโฮโมจิไนซ์  ไดด้งัน้ี 

1. นมขน้หวานท่ีท าจากนมบริสุทธ์ิ ซ่ึงน ามาระเหยและเติมน ้าตาลลงไปประมาณ ร้อยละ 42 
2. นมขน้จืดชนิดมีไขมนัและไม่มีไขมนั ไดจ้ากการน านมสดมาระเหยแต่ไม่ตอ้งเติมน ้าตาล 

รู้จกักนัในช่ือของนมสดระเหย 
นมสด คือ นมท่ีมีไขมนัอยูเ่ต็มซ่ึงไดแ้ก่ นมสดบริสุทธ์ิ ถา้ปราศจากไขมนัจะเรียกวา่ หางนมสด 

และบตัเตอร์มิลค ์น ้านมประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่าง ๆ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ ไดแ้ก่ น ้า 87.2 ไขมนั 3.7 
โปรตีน 3.5 แล็คโทส 4.8 และเกลือแร่ 0.7  
 หนา้ท่ีของนมต่อผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี  
 1.  เพิ่มคุณภาพ นมท าหนา้ท่ีช่วยในการยดืตวัของโปรตีนของแป้ง 
 2.  ท าใหข้นมมีสีสวย โดยเฉพาะเปลือกนอก ขนมปัง สีผิวของขนมเคก้ 

3.  ช่วยใหข้นมปังมีขนาดและรูปร่างของเซลล ์และเน้ือสัมผสัดีข้ึน 
4.  เพิ่มปริมาตรใหก้อ้นขนมปัง 
5.  ช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารใหแ้ก่ขนมปังเพราะในนมมีแร่ธาตุ วิตามินท าให้ขนมปังมีกล่ินรสดี 
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6.  ทนต่อการผสมดีข้ึน โดท่ีใส่นมผงจะทนต่อการผสมท่ีใชเ้วลานาน และกลบัคืนสู่สภาพเดิม
อยา่งรวดเร็ว ก่อนจะถึงระยะท่ีใส่พิมพ ์

7.  ใชเ้วลาในการหมกัโดนาน เน่ืองจากนมผงท่ีปราศจากไขมนัจะท าใหก้ารเกิดกรดในระหวา่ง
การหมกัเกิดไดช้า้ลงจึงสามารถหมกัไดน้าน ท าใหผ้ลิตภณัฑมี์ปริมาตรท่ีดี 

8.  ป้องกนัการแยกตวัระหวา่งตี มีผลต่อการปรับปรุงโครงสร้างของเซลล ์ หรือเน้ือของขนม
เคก้ท าใหไ้ดเ้น้ือเคก้ท่ีดี 

 
    1.5  น า้เปล่า 

น ้าจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสารต่างๆ ท่ีละลายปะปนอยูใ่นน ้า การท่ีมีสารต่าง ๆ 
ละลายปะปนอยูใ่นน ้านั้นซ่ึงคุณสมบติัของน ้ามีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.5.1  คุณสมบัตทิางกายภาพของน า้ คือ ลกัษณะทางภายนอกท่ีแตกต่างกนั เช่น ความใส ความขุ่น 
กล่ิน สี  
   - อุณหภูม ิ(temperature) อุณหภูมิของน ้ามีผลในดา้นการเร่งปฏิกิริยาทางเคมี ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
ลดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้า                                                                                                   
 - สี (color) สีของน ้าเกิดจากการสะทอ้นแสงของสารแขวนลอยในน ้า เช่น น ้าตามธรรมชาติจะมี
สีเหลือง ซ่ึงเกิดจากกรดอินทรีย ์น ้าในแหล่งน ้าท่ีมีใบไมท้บัถมจะมีสีน ้าตาล หรือถา้มีตะไคร่น ้าก็จะมีสี
เขียว 
  - กลิน่และรส กล่ินและรสของน ้าจะมีคุณสมบติัแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัปริมาณสารอินทรียท่ี์อยูใ่น
น ้า เช่น ซากพืช ซากสัตวท่ี์เน่าเป่ือยหรือสารในกลุ่มของฟีนอล เกลือโซเดียมคลอไรด ์ซ่ึงจะท าใหน้ ้ามี
รสกร่อย 
  - ความขุ่น (turbidity) เกิดจากสารแขวนลอยในน ้า เช่น ดิน ซากพืช ซากสัตว ์                                   
 - การน าไฟฟ้า (electrical conductivity) บอกถึงความสามารถของน ้าท่ีกระแสไฟฟ้าสามารถไหล
ผา่น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของอิออนโดยรวมในน ้า และอุณหภูมิขณะท าการวดัค่าการน าไฟฟ้า                                                                                                                                       
   - ของแข็งทั้งหมด (total solid: TS) คือ ปริมาณของแขง็ในน ้า สามารถค านวณ
จากการระเหยน ้าออก ไดแ้ก่ ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids: TDS) จะมีขนาดเล็ก
ผา่นขนาดกรองมาตรฐาน ค านวณไดจ้ากการระเหยน ้าท่ีกรองผา่นกระดาษกรองออกไป ของแขง็
แขวนลอย (Suspended Solids: SS) หมายถึง ของแขง็ท่ีอยูบ่นกระดาษกรองมาตรฐานหลงัจากการกรอง 
แลว้น ามาอบเพื่อระเหยน ้าออก ของแขง็ระเหยง่าย (Volatile Solids: VS) หมายถึง ส่วนของแขง็ท่ีเป็น
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สารอินทรียแ์ต่ละลายน ้า สามารถค านวณไดโ้ดยการน ากระดาษกรองวเิคราะห์เอาของแขง็ท่ีแขวนลอย
ออก แลว้น าของแขง็ส่วนท่ีละลายทั้งหมดมาระเหยอุณหภูมิประมาณ 550 องศาเซลเซียส น าน ้าหนกัน ้า
ท่ีชัง่หลงัการกรอง ลบดว้ยน ้าหนกัหลงัจากการเผาน ้าหนกัท่ีไดคื้อของแขง็ส่วนท่ีระเหยไป 
  1.5.2  สมบัตทิางด้านเคมขีองน า้ คือ ลกัษณะทางเคมีของน ้า เช่น ความเป็นกรด – เบส ความ
กระดา้งปริมาณออกซิเจนท่ีละลายน ้าเป็นตน้                                                                                              
 - pH แสดงความเป็นกรดหรือเบสของน า้ ( น ้าด่ืมควรมีค่า pH ระหวา่ง 6.8-7.3)โดยทัว่ไปน ้ าท่ีปล่อย
จากโรงงานอุตสาหกรรมมกัจะมีค่า pH ท่ีต  ่า (pH < 7) ซ่ึงหมายถึง มีความเป็นกรดสูงมีฤทธ์ิกดักร่อน 
การวดัค่า pH ท าไดง่้าย โดยการใชก้ระดาษลิตมสัในการวดัค่าความเป็นกรด – เบส ซ่ึงใหสี้ตามความ
เขม้ขน้ของ [H+] หรือการวดัโดยใช ้pH meter เม่ือตอ้งการใหมี้ความละเอียดมากข้ึน สภาพเบส 
(alkalinity) คือ สภาพท่ีน ้ามีสภาพความเป็นเบสสูง จะประกอบดว้ยไอออนของ OH-, CO3

- , H2CO3 ของ
ธาตุแคลเซียม โซเดียมแมกนีเซียม โพแทสเซียม หรือแอมโมเนีย ซ่ึงสภาพเบสน้ีจะช่วยท าหนา้ท่ีคลา้ย
บฟัเฟอร์ตา้นการเปล่ียนแปลงค่า pH ในน ้าทิ้ง สภาพกรด ( acidity) โดยทัว่ไปน ้าทิ้งจากแหล่งชุมชนจะ
มีบฟัเฟอร์ในสภาพเบสจึงไม่ท าใหน้ ้ามีค่า pH ท่ีต  ่าเกินไป แต่น ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมกัจะมีค่า 
pH ต ่ากวา่ 4.5 ซ่ึงมาจาก CO2 ท่ีละลายน ้า                         

- ความกระด้าง (hardness) เป็นการไม่เกิดฟองกบัสบู่ และเม่ือตม้น ้ากระดา้งน้ีจะเกิดตะกอน  
น ้ากระดา้งชัว่คราว เกิดจากสารไบคาร์บอเนต (CO3

2-) รวมตวักบั ไอออนของโลหะ เช่น Ca2+, Mg2+ ซ่ึง 
 
สามารถแกไ้ดโ้ดยการตม้ นอกจากน้ีแลว้ยงัมีความกระดา้งถาวร ซ่ึงเกิดจากอิออนของโลหะ และสารท่ี 
ไม่ใช่พวกคาร์บอเนต เช่น SO4

2-- ,NO3
- , CI- รวมตวักบั Ca2+, Fe2+ เป็นตน้         

- ปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายน า้ (dissolved oxygen, DO) แบคทีเรียท่ีเป็นสารอินทรียใ์นน ้า 
ตอ้งการออกซิเจน (aerobic bacteria)ในการยอ่ยสลายสารอนินทรีย ์ความตอ้งการออกซิเจนของแบคที- 
เรียน้ี จะท าให้จะท าใหป้ริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้าลดลง ดงันั้น ในน ้าท่ีสะอาดจะมีค่า DO สูงและ 
น ้าเสียจะมีค่า DO ต ่า มาตรฐานของน ้าท่ีมีคุณภาพดีโดยทัว่ไปจะมีค่า DOประมาณ 5-8 ppm. หรือ
ปริมาณ O2 ละลายอยูป่ริมาณ 5-8 มิลลิกรัม/ลิตร หรือ 5-8 ppm. น ้าเสียจะมีค่า DO ต ่ากวา่ 3 ppm. ค่า 
DO มีความส าคญัในการบ่งบอกวา่แหล่งน ้านั้นมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ส่ิงมีชีวติหรือไม่      
1.6  เกลอืป่น 
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เกลือท่ีใชใ้นการท าผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีเป็นเกลือป่นละเอียด ส าหรับท่ีใชป้ระกอบอาหารประกอบดว้ย 
โซเดียมคลอไรดร้์อยละ 99 ส่วนท่ีเหลือเป็นความช้ืนคลอไรด ์และซลัเฟตอ่ืน ๆ เกลือท่ีนิยมใชใ้นการท า
คุกก้ีมีดงัน้ี คือ (จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค ์นยัวกิุล, 2527, หนา้ 34-36) 

1.  เกลือธรรมดา (normal salt) ไดแ้ก่ โซเดียมคลอไรด ์โซเดียมคาร์บอเนต และแคลเซียมซลัเฟต 
2. เกลือกรด (acid salt) ไดแ้ก่ โซเดียมไบคาร์บอเนต หรือเบคก้ิงโซดา แคลเซียมแอซิดไพ 

โรฟอสเฟต ซ่ึงใชใ้นการผสมท าผงฟูหรือเบคก้ิงพาวเดอร์และครีมออฟทาทาร์ 
หนา้ท่ีของเกลือท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ คือ ท าใหอ้าหารมีรสดี ช่วยเนน้กล่ินของส่วนผสมชนิดอ่ืน 

เช่น ความหวานของน ้าตาลจะเด่นชดัข้ึน ช่วยใหก้ลูเตน็ของแป้งโดมีก าลงัในการยดึตวั และช่วยใหเ้กิด
สีของเปลือกนอกของผลิตภณัฑ ์
     1.7  สารเคมีที่ท าให้ผลติภัณฑ์ขึน้ฟู 

สารเคมีท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑข้ึ์นฟู คือ สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์าก
ปฏิกิริยาทางเคมี และท าใหผ้ลิตภณัฑข้ึ์นฟู มีอยู ่2 ชนิด ท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ (จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค ์
นยัวกิุล, 2527, หนา้ 41-44) 

1.7.1  เบคกิง้โซดา (baking soda) หรือท่ีเรียกวา่ โซเดียมไบคาร์บอเนต เป็นสารเคมีชนิดหน่ึง  
เม่ือโดนความร้อนจะสลายตวักลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมา ซ่ึงก๊าซส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนใน
ขั้นตอนสุดทา้ยของการอบ 

1.7.2  เบคกิง้เพาว์เดอร์หรือผงฟู (baking powder) เป็นสารช่วยใหผ้ลิตภณัฑข้ึ์นฟูท่ีผลิตข้ึนจาก
การผสมของเบคก้ิงโซดากบัสารเคมีท่ีท าหนา้ท่ีเป็นกรด ในการผสมจะเติมแป้งขา้วโพดลงไปดว้ยส่วน
หน่ึง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิใหส้ารทั้งสองชนิดน้ีสัมผสักนัโดยตรง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมีข้ึนได ้และ
แป้งขา้วโพดท่ีใส่ลงไปจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัดูดความช้ืนไว ้ท าใหผ้งฟูไม่จบักนัเป็นกอ้น ผงฟูท่ีนิยมใชใ้น
การท าผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี คือ ผงฟูก าลงัสอง (double acting หรือ slow action) เพราะไม่จ  าเป็นตอ้งรีบ
ร้อนน าผลิตภณัฑ์เขา้อบทนัทีหลงัจากท่ีผสมแลว้สามารถท่ีจะรอคอยการเขา้อบไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเกรงวา่
จะสูญเสียก๊าซไป  

1.7.3  SP หรือโอวาเลต็ เป็นสารเสริมคุณภาพท่ีช่วยเพิ่มใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพและออกมามี
ลกัษณะดีกวา่สูตรมาตรฐาน เช่น สปองจเ์คก้ เคก้นางฟ้า ขนมไข่ และปุยฝ้าย เป็นเคก้ท่ีข้ึนดว้ย
ฟองอากาศ ดงันั้น SP หรือโอวาเล็ต จึงเป็นสารท่ีช่วยใหเ้กิดฟองไดใ้นปริมาณมากท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑมี์
คุณภาพท่ีดี ลกัษณะของ SP หรือโอวาเล็ต จะเป็นครีมใส สีน ้าตาลอ่อน และกล่ินหอม การใชค้วรใช้
เพียง ร้อยละ 1.5 – 2.0 ของน ้ าหนกัรวมของแป้ง น ้าตาลและไข่ในสูตรเท่านั้น 
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หนา้ท่ีของสารเคมีท่ีช่วยใหผ้ลิตภณัฑเ์บเกอร่ีข้ึนฟู คือ ช่วยใหผ้ลิตภณัฑมี์ความเบา ข้ึนฟู 
ผลิตภณัฑท่ี์ใส่สารเหล่าน้ีจะมีลกัษณะเน้ือในเป็นรูโปร่ง ท าใหผ้ลิตภณัฑมี์ความน่ารับประทานและ
อร่อย 
 1.8  หัวนมผง 

นมผง (Dry Milk Or Powder Milk) คือ นมสดท่ีน ามาผา่นเคร่ืองพน่ฝอยกระจายไปบนลูกกล้ิง
ท่ีมีความร้อน จนไดน้มผงท่ีแหง้ และเหลือความช้ืนเพียง ร้อยละ 3 -5 มี 2 ชนิด คือ นมผงท่ีมีไขมนัอยู่
เตม็ เรียกวา่ นมผงธรรมดา (Whole Dried Milk) และนมผงท่ีท าจากนมไม่มีไขมนั (Dried Skim Milk)  
 1.9  เนย  

ไขมนัและน ้ามนัท่ีใชใ้นการท าผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี ใชไ้ดท้ั้งจากพืชและสัตวท่ี์ใชก้นัมากในการ
ท าเคก้ ไดแ้ก่  เนยสด  และเนยเทียม (มาการีน) 

1.  เนยสด (butter) ไดจ้ากส่วนท่ีเป็นไขมนัของนมววั  ในอตัราส่วนร้อยละ 80 ซ่ึงมีสีเหลือง มี
กล่ินเฉพาะ และจะแขง็ตวัท่ีอุณหภูมิห้อง เนยสดนั้นใชไ้ดดี้ท่ีสุดในการใหก้ล่ินรส แต่จะมีคุณสมบติั
ดว้ยในการเป็นครีมคือเนยสดจะตีเป็นครีมไม่ดี และขาดความเป็นเน้ือเดียวกนั 

2.  เนยเทียมหรือมาการีน (margarine) ท  ามาจากไขของพืชหรือไขสัตวท่ี์น ามาผสมกบันม หรือ
ครีมหรืออาจจะไม่ใส่นมและไขสัตวก์็ได ้มาการีนมีทั้งสีขาวและสีเหลือง เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “เนย
เทียม” มีลกัษณะเป็นของแขง็ท่ีอุณหภูมิห้อง มีปริมาณไขมนัร้อยละ 80-85 โดยทัว่ ๆ ไป มี 3 ชนิด คือ 
มาการีนชนิดอ่อน (table margarine) มาการีนส าหรับขนมอบทัว่ๆ ไป (baker’s margarine) และเพสตรี
มาการีน (pastry margarine) หนา้ท่ีของไขมนัในการท าผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี คือ ความส าคญัของไขมนัอยู่
ท่ีค่าการเป็นครีมท่ีดีและความยดืหยุน่ของไขมนั โดยค่าของความเป็นครีม (creaming quality)หมายถึง 
ความสามารถของไขมนัในการท่ีจะเก็บอากาศเขา้ไวเ้ม่ือไขมนัถูกตีแรง ๆ และเร็ว ๆ เน่ืองจากคุกก้ีท่ีท า
ดว้ยไขมนัจะตอ้งตีใหไ้ขมนัขั้นฟู จึงควรใชเ้นยขาวแทนมาการีนหรือเนยสด หรือจะใชผ้สมกนัก็ได ้
 1.10  กลิน่เลยีนแบบธรรมชาติ 

กล่ินรส (flavors) เป็นวตัถุดิบท่ีช่วยเติมกล่ินรสและสีใหแ้ก่ผลิตภณัฑก์ล่ินรสไดม้าจากการ
สกดัเอาน ้ามนัของผลไม ้หรือผกัหรือเป็นการท าเทียมข้ึนมา โดยการสกดัดว้ยเอทธิลแอลกอฮอล ์กล่ิน
รสท่ีไดจ้ากผลไมส่้วนมากนั้นจะไดม้าจากน ้ามนัธรรมชาติมกัพบอยูต่ามผวิของผลไม ้(จิตธนา แจ่มเมฆ 
และอรอนงค ์นยัวกิุล, 2527, หนา้ 63)  ส าหรับผลิตภณัฑเ์คก้เนยส่วนใหญ่นิยมใชก้ล่ินท่ีสกดัมาจาก
ธรรมชาติ 2 กล่ิน ไดแ้ก่ 
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กลิน่วนิลลา วานิลา (vanilla) สกดัไดจ้ากฝักวานิลาซ่ึงเป็นกลว้ยไมช้นิดหน่ึงในสกุลวานิลาโดย
เก็บฝักแก่ไปบ่มแลว้สกดัเอาน ้าหอมจากฝัก เป็นน ้าหอมท่ีมีกล่ินพิเศษชวนรับประทาน กล่ินท่ีเป็น
ของเหลวควรเก็บไวใ้นขวดสีน ้าตาลและปิดขวดใหส้นิทเม่ือไม่ใชแ้ลว้ เพื่อป้องกนัการระเหยของกล่ิน  
 กลิน่นมเนย กล่ินนมเนยเป็นกล่ินท่ีสังเคราะห์ข้ึนจากกระบวนการทางเคมีแต่งกล่ินให้มี
ลกัษณะคลา้ยกบักล่ินของนมและเนย เม่ือเติมลงในผลิตภณัฑอ์าหารจะช่วยใหมี้กล่ินรสท่ีดี กล่ินท่ีเป็น
ของเหลวควรเก็บไวใ้นขวดสีน ้าตาลและปิดขวดใหส้นิทเม่ือไม่ใชแ้ลว้ เพื่อป้องกนัการระเหยของกล่ิน 
 
 1.11. น า้มะนาว 

มะนาว (Lime) เป็นไมผ้ลชนิดหน่ึง ผลมีรสเปร้ียวจดั จดัอยูใ่นสกุล ส้ม (Citrus) ผลสีเขียว เม่ือ
สุกจดัจะเป็นสีเหลือง เปลือกบาง ภายในมีเน้ือแบ่งกลีบๆ ชุ่มน ้ามาก นบัเป็นผลไมท่ี้มีคุณค่า นิยมใช้
เป็นเคร่ืองปรุงรส นอกจากน้ียงัถือวา่มีคุณค่าทางโภชนาการและทางการแพทย ์ผลมะนาวโดยทัว่ไปมี
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 4 - 4.5 เซนติเมตร ตน้มะนาวเป็นไมพุ้ม่เต้ีย สูงเตม็ท่ีราว 5 เมตร กา้นมี
หนามเล็กนอ้ย มกัมีขนดก ใบยาวเรียวเล็กนอ้ย คลา้ยใบส้ม ส่วนดอกสีขาวอมเหลือง ปกติจะมีดอกผล
ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหนา้หนาว จะออกผลนอ้ย และมีน ้านอ้ย 

มะนาวเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ผูค้นในภูมิภาคน้ีรู้จกัและใช้
ประโยชน์จากมะนาวมาชา้นาน น ้ามะนาวนอกจากใชป้รุงรสเปร้ียวในอาหารหลายประเภทแลว้ ยงั
น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืม ผสมเกลือ และน ้าตาล เป็นน ้ามะนาว (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555) และน ามา
เป็นส่วนผสมของขนมไทยไดด้ว้ย เช่น ขนมปุยฝ้าย จะท าใหข้นมข้ึนฟู ฟองอากาศละเอียด เน้ือขนมไม่
แน่นและหยาบกระดา้ง (จิราภรณ์, 2550) 

มะนาวมีประโยชน์ใชเ้ป็นยาสมุนไพร ขบัเสมหะ แกไ้อ เลือดออกตามไรฟัน เหงือกบวม 
นอกจากน้ียงัช่วยแกอ้าการปวดศีรษะ แกอ้าเจียน เมาเหลา้ ขจดัคราบบุหร่ี บ ารุงตา และบ ารุงผวิ  
(วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555) 
 
1.12. น า้ผึง้ 

  น ้าผึ้ง (honey) เป็นอาหารหวานท่ีผึ้งผลิตโดยใชน้ ้าตอ้ยจากดอกไม ้น ้าผึ้งมกัหมายถึงชนิดท่ี
ผลิตโดยผึ้งน ้าหวานมากท่ีสุด และเป็นน ้าผึ้งชนิดท่ีผูเ้ล้ียงผึ้งเก็บรวบรวมไว ้ผึ้งน ้าหวานเปล่ียนน ้าตอ้ย
เป็นน ้าผึ้งดว้ยขบวนการขยอ้น และเก็บไวเ้ป็นแหล่งอาหารหลกัในรังผึ้ง (honeycomb) น ้าผึ้งมีรสชาติ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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พิเศษและถูกใชเ้ป็นสารใหค้วามหวานในอาหารและเคร่ืองด่ืมหลายชนิด รสชาติของน ้ าผึ้งจะแตกต่าง
กนัตามน ้าตอ้ยจากดอกไมท่ี้ผึ้งสามารถหาได ้(วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555) 
 
ตารางที ่3 คุณค่าทางโภชนาการของน ้าผึ้ง ในปริมาณ 100 กรัม 

สารอาหาร ปริมาณ 

พลงังาน (กิโลแคลอรี) 300 
คาร์ไฮเดรต (กรัม) 82.4 
น ้า (กรัม) 17.10 
โพแทสเซียม (มิลลิกรัม) 52 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 6 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 4 
โซเดียม (มิลลิกรัม) 4 
แมกนีเซียม (มิลลิกรัม) 2 
วติามินซี (มิลลิกรัม) 0.5 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 0.42 
โปรตีน (กรัม) 0.3 
สังกะสี (มิลลิกรัม) 0.22 
ไนอะซิน (มิลลิกรัม) 0.121 
วติามินบี 5 (มิลลิกรัม) 0.068 
วติามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.038  
วติามินบี 6 (มิลลิกรัม) 0.024  
กรดโฟลิก (ไมโครกรัม) 2  

ท่ีมา. USDA Nutrient database (ร้อยละของปริมาณท่ีตอ้งการในแต่ละวนั ส าหรับผูใ้หญ่ท่ีแนะน าใน
สหรัฐอเมริกา) 
 
กรรมวธีิการผลติเค้ก 

การคดัเลือกสูตรพื้นฐานของเคก้ท่ีเหมาะสมส าหรับท าเคก้ดอกโสน จาก 3 ต ารับ ของวนิดา  
หงส์ววิฒัน์(2550) ธนศกัด์ิ ตั้งทองจิตร (2552) และทีมงานแม่บา้นคลบั(2550) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B5_3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B55
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B52
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B56
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
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ตารางที ่4  ส่วนผสมของเคก้สูตรพื้นฐาน   
 

ส่วนผสมของเคก้ สูตรท่ี 1 a สูตรท่ี 2 b สูตรท่ี 3 c 
แป้งเคก้ 540  กรัม 2  ถว้ย 187  กรัม 
น ้าตาลทราย 400 กรัม 1   ¼  ถว้ย 200  กรัม 
 ไข่ไก่ 8  ฟอง 8  ฟอง 3  ฟอง 
นมขน้จืด 200  กรัม - 144  กรัม 
น ้าเปล่า 200  กรัม - - 
เกลือป่น 2  กรัม 1/8  ชอ้นชา - 
ผงฟู 20  กรัม 2  ถว้ย ½  ชอ้นชา 
หวันมผง 40  กรัม - - 
เนยสดชนิดเคม็ 300  กรัม 1  ถว้ย 130  กรัม 
กล่ินวนิลลา 1  ชอ้นโตะ๊ - ½  ชอ้นชา 
Spหรือโอวาเล็ต 30  กรัม - - 
นมสดชนิดจืด - 1/4ถว้ย - 
น ้ามะนาว - - 1 ชอ้นชา 
น ้าผึ้ง - - ½  ชอ้นชา 
กล่ินนมเนย - - ½  ชอ้นชา 
โซดาไบคาร์บอเนต - - ¼  ชอ้นชา 
ท่ีมา : a วนิดา  หงส์ววิฒัน์, 2550. 
         b ธนศกัด์ิ ตั้งทองจิตร, 2552.  
         c ทีมงานแม่บา้นคลบั, 2550. 

วธีิการท าช็อคบอลดอกโสน 
1. เม่ือเคก้ดอกโสนเยน็สนิทแลว้ก็น ามาหัน่ แลว้หยใีหล้ะเอียด ป้ันกลมๆ น ้าหนกัประมาณ 20 -

25 กรัม แลว้แช่ เยน็ 
2. เตรียมละลายช็อกโกแลต 
3. น าขนมท่ีแช่เยน็แลว้ลงจุ่ม ในช็อกโกแลตละลาย เสียบไมแ้ลว้น าข้ึน พกัใหแ้หง้ 
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ขั้นตอนในการผลติเค้ก 
ขั้นตอนในการผลิตเคก้ต ารับพื้นฐาน ซ่ึงผูว้จิยัไดค้ดัเลือกต ารับเคก้เนย จากต ารับท่ี 1 ซ่ึงเป็น

ต ารับในการผลิตเคก้เนย โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
1. ตีเนยกบัน ้าตาลใหข้ึ้นฟู ใส่ไข่ไก่ตีจนเป็นเน้ือเดียวกนั 
2. แบ่งแป้งเป็นสามส่วน ผสมน ้าเปล่ากบันมขน้จืดเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหไ้ดเ้ป็นนมสด แลว้ใส่

กล่ินวนิลลาในนมสด ตีดว้ยความเร็วใหข้ึ้นฟู 
3. เทใส่ภาชนะท่ีทาเนยขาวเพื่อไม่ใหเ้น้ือเคก้ติดภาชนะ แลว้น าเขา้เตาอบดว้ยอุณหภูมิ 375 Fo  

เม่ือเคก้สุกน ้าออกจากภาชนะโดยใชมี้ดเซาะดา้นขา้งแลว้จึงคว  ่าเคก้บนตะแกรงรอง รอใหเ้ยน็ 
ขั้นตอนในการผลติช็อคบอลดอกโสน  

1. เม่ือเคก้ดอกโสนเยน็สนิทแลว้ก็น ามาหัน่ แลว้หยใีหล้ะเอียด ป้ันกลมๆ น ้าหนกัประมาณ 20 -
25 กรัม แลว้แช่ เยน็ 

2. เตรียมละลายช็อกโกแลต 
3. น าขนมท่ีแช่เยน็แลว้ลงจุ่ม ในช็อกโกแลตละลาย เสียบไมแ้ลว้น าข้ึน พกัใหแ้หง้ 

 
ดอกโสน 

 
                       ภาพ 2 ดอกโสน ท่ีมา. http://vcharkarn.com/varticle/41581 
 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Sesbania aculeate. 
ช่ือวงศ์ : Leguminosae. 
ช่ือตามท้องถิ่นโดยทัว่ไป : โสน,โสนหิน, โสนกินดอก (ภาคกลาง) ภาคเหนือเรียก ผกัฮองแฮง 
ลกัษณะทัว่ไป 

http://vcharkarn.com/varticle/41581
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ใบ ประกอบแบบขนนกเรียงตวัแบบสลบับนล าตน้ มีหนามแหลมยาว 2 อนัท่ีโคนกา้นใบ แต่
ละใบมี ใบยอ่ยสีเขียว 10-30 คู่ รูปร่างกลมรียาว 1.2-2.5 เซนติเมตร กวา้ง 2-4 มิลลิเมตร 

ดอก เป็นช่อเชิงลด หรือเป็นช่อกระจุก ออกท่ีปลายก่ิง ซอกใบ ซอกก่ิง ช่อดอกยาวประมาณ 10 
เซนติเมตร มีดอกยอ่ย 5-12 ดอก ยาว 2.5  เซนติเมตร มีกลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ บางคร้ังกลีบนอกมีจุด
กระสีน ้าตาล หรือสีม่วงแดง กระจายอยูท่ ัว่ไป 

ผล เป็นฝักผอม กวา้ง 4 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 18-20 เซนติเมตร ฝักอ่อนมีสีเขียวเม่ือแก่
กลายเป็นสีม่วงและสีน ้าตาล มีเมล็ดขนาดเล็กเรียงอยูภ่ายใน ฝักแตกเองเม่ือแหง้โดยแตกตามขวางของ
ฝักผล เมล็ดทรงกลมเป็นมนัเงามีสีน ้าตาล มีขนาดประมาณ 0.05 เซนติเมตร เม่ือออกดอกติดเมล็ดแลว้ 
ตน้โสนจะค่อยๆ เห่ียวแหง้ตายไปในท่ีสุด 

การปลูก ตน้โสนข้ึนเองอยูโ่ดยทัว่ไป โดยเฉพาะตามริมคูน ้า ริมคลอง ในท่ีช้ืนแฉะ เป็นพืชข้ึน
ง่ายไม่ตอ้งบ ารุงรักษาก็งอกงามดี 

สภาพทีเ่หมาะสม ท่ีช้ืนแฉะ ริมคลอง ริมคูน ้า 
สรรพคุณทางยา เอาตน้โสนมาเผาไฟใหเ้กรียม แลว้เอามาตม้ชงเอาน ้าด่ืม เป็นยาขบัปัสสาวะ 

ดอกโสนน ามาผดัน ้ามนัเล็กนอ้ย หรือเอามาลวกจ้ิมน ้าพริกรับประทาน เป็นยาแกป้วดมวนทอ้ง 
สรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ดอกโสนมีรสจืด มนั เยน็ สรรพคุณแกพ้ิษร้อน ถอนพิษไข ้

(สรรพคุณเดียวกนักบัดอกแค) 
สรรพคุณทางโภชนาการ พบว่า ดอกโสนใหธ้าตุแคลเซียม ฟอสฟอรัสบ ารุงกระดูกบ ารุงสมอง 

มีเหล็กบ ารุงเลือด ใหว้ติามินเอไวต่้อตา้นโรคภยัไขเ้จบ็ และมีวติามินบี 1 บี 2 ไนอะซิน  และวติามินซี 
อีกพอสมควร นบัวา่เป็นดอกไมพ้ืชพื้นบา้น ท่ีใหป้ระโยชน์แก่ร่างกายอยา่งมาก ปรากฏดงัตาราง  

 
ตารางที ่5 คุณค่าทางโภชนาการของดอกโสน ในส่วนท่ีรับประทาน 100 กรัม 
คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณ หน่วย 
พลงังาน 40 กิโลแคลอร่ี 

เส้นใย 3.9 กรัม 

แคลเซียม 51 มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส 56 มิลลิกรัม 

เหลก็ 8.2 มิลลิกรัม 
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คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณ หน่วย 
วิตามินเอ 3336 IU 

วิตามินบีหน่ึง 0.26 มิลลิกรัม 

วิตามินบีสอง 0.40 มิลลิกรัม 

ไนอาซิน 2.8 มิลลิกรัม 

วิตามินซี 24 มิลลิกรัม 

ทีม่า: (ส านกังานส่งเสริมสุขภาพและ วชิาการดอทคอม, 2553) 

 
การประเมินทางประสาทสัมผสั 

มนุษยใ์ชป้ระสาทสัมผสัในการตดัสินใจวา่อาหาร หรือผลิตภณัฑต่์างๆ มี สี กล่ิน รส   
เน้ือลกัษณะสัมผสั และความพอใจในระดบัต่างๆ  โดยผา่นประสาททั้ง 5 เรียกวา่ ประสาทจากอวยัวะ 
(Organoleptic senses) ไดแ้ก่ ประสาทการเห็น (ตา) ประสาทการรู้รส (ล้ิน)ประสาทการรู้กล่ิน (จมูก) 
และประสาทการสัมผสั (มือ ล้ิน ผวิหนงั ) ดงันั้น การทดสอบทางประสาทสัมผสั เรียกวา่ Sensory test  
หรือ Subjective test หรือ Organoleptic test และมนุษยจ์ะพฒันาการรับรู้ไปเร่ือยๆ ความแม่นย  าของ
มนุษยเ์ปล่ียนไดต้ามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปัจจยัทางร่างกาย ไดแ้ก่ เพศ อาย ุพนัธุกรรม ปัจจยัทางสังคม 
และปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ วฒันธรรม ครอบครัว ฐานะ การศึกษา ทศันคติ รวมทั้งการฝึกฝนดา้น
การใชป้ระสาทสัมผสัในการวเิคราะห์ลกัษณะต่างๆ ของผลิตภณัฑอ์าหาร จึงเรียกลกัษณะคุณภาพ
อาหาร ท่ีสามารถวดัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัมนุษยว์า่ ลกัษณะคุณภาพทางประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ ลกัษณะ
ท่ีปรากฏ (สี ความใส ความขุ่น) รสชาติ (หวาน เคม็ ขม เปร้ียว) กล่ิน (กล่ินหอม กล่ินหืน กล่ินคาว) 
ลกัษณะเน้ือสัมผสั (ความละเอียด ความสาก) และความชอบ อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระสาทสัมผสั
ประเมินลกัษณะคุณภาพอาหาร มีองคป์ระกอบ (ปราณี อ่านเปร่ือง, 2547, หนา้ 1-2) ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางสภาวะกายภาพ หรือสรีระของประสาทสัมผสั (Physiological of  
senses) หมายถึง อวยัวะของมนุษยท่ี์มีระบบประสาทการรับรู้ ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ปาก ผวิหนงั ส่วน 
ประสิทธิภาพการรับรู้ถือเป็นปัจจยัท่ีตอ้งเขา้ใจลึกซ้ึง และสร้างมาตรฐานของระบบประสาทเหล่าน้ี
เกิดข้ึน โดยผา่นระบบการคดัเลือก และฝึกหดัของผูท้ดสอบใชผู้ท้ดสอบท่ีมาจากผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ 

2. ลกัษณะทางสภาวะจิต (Psychological of senses) หมายถึง อิทธิพลจากส่ิงท่ีมากระทบทางจิต 
เช่น อิทธิพลจากเวลาและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อความชอบ ความกระตือรือร้น ทศันคติ ซ่ึงโยงไปสู่ความ
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แม่นย  าในการรับรู้ของอวยัวะมนุษย ์น าไปสู่ค าตดัสินของประสาทสัมผสั การควบคุมผลทางสภาวะจิต
อาจซบัซอ้นกวา่ขอ้มูลทางสภาวะกายภาพ การใชร้ะบบการคดัเลือกและการฝึกหดัของผูท้ดสอบ อาจจะ
ไม่สามารถท าได ้ดงันั้น จึงตอ้งตดัตอนขอ้จ ากดัน้ีโดยอาศยัหลกัการทางวทิยาศาสตร์แขนงอ่ืนประกอบ 
เช่น หลกัสถิติตามรูปแบบการทดสอบ หรือการออกแบบการทดลอง หรือรูแบบของแบบสอบถาม 

3. การออกแบบการทดลองตามหลกัวเิคราะห์สถิติ (Experimental design) หมายถึง 
องคป์ระกอบของการใชห้ลกัวทิยาศาสตร์ของการออกแบบการทดลอง การควบคุมตวัแปร รวมทั้ง
ปัจจยัร่วมท่ีจะท าใหก้ารแปลผล และแสดงบทสรุปน าไปสู่วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 
หลกัการทดสอบการยอมรับ 

หลกัการทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค มีดงัน้ี (ปราณี อ่านเปร่ือง, 2547, หนา้ 186- 189)  
1. ผูท้ดสอบ (consumer) ส าหรับการทดสอบการยอมรับ คือ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ ์พิจารณาจาก 

ดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
1.1 กลุ่มผูใ้ช ้(user group) ใหพ้ิจารณาโดยอาศยัอตัราการบริโภค เช่น ใชไ้ม่ค่อยบ่อย ใช ้

บ่อยปานกลาง และใชบ้่อยมาก 
1.2 เพศ (sex) ผลิตภณัฑบ์างประเภทเป็นผลิตภณัฑเ์ฉพาะกลุ่มเพศ ส่วนกรณีอาหาร 

ค่อนขา้งไม่ชดัเจน ยกเวน้อาหารสุขภาพบางชนิดมีการแบ่งตามเพศของผูบ้ริโภค เช่น อาหารควบคุม
น ้าหนกั อาหารควบคุมสมรรถภาพทางเพศ อาหารเพิ่มฮอร์โมน อาหารบ ารุงครรภ ์

     1.3  รายได ้(income) ขอ้มูลรายไดแ้สดงความสัมพนัธ์ท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่ผลิตภณัฑใ์น
กลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือ ดงันั้น ถา้ตอ้งการดูจ านวนผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีมีก าลงัซ้ือวา่มี
จ  านวนมากแค่ไหน ก็สามารถรวบรวมไดจ้ากการท าแบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัรายไดต่้อปี รายไดต่้อ
เดือน 
      1.4  วยั (age) ขอ้มูลดา้นวยั แสดงความสนใจต่อผลิตภณัฑใ์นรูปแบบต่างๆกนั 

      1.5  เช้ือชาติ พื้นท่ีอาศยั เผา่พนัธ์ุ ศาสนา การศึกษา การจา้งงาน (nationality, region, race,  
religion, education, employment) เป็นปัจจยัทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภายในและภายนอกของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจยอมรับผลิตภณัฑ ์ซ่ึงตอ้งแบ่งกลุ่มผูท้ดสอบตามขอ้มูล เช่น 
กลุ่มอาหารฮาลาล ไดแ้ก่ อาหารกลุ่มผูบ้ริโภคเช้ือสายศาสนามุสลิม 

 2. สถานท่ีทดสอบ (test location) การเลือกสถานท่ีทดสอบควรใหเ้หมาะสมกบัปัจจยัดา้น 
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ลกัษณะผูบ้ริโภค และวธีิการทดสอบ หรือวธีิการบริโภค ซ่ึงแตกต่างไปจากการ 
ทดสอบโดยวธีิอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมา หลกัเกณฑก์ารเลือกสถานท่ีทดสอบ ไดแ้ก่ (1) ช่วงระยะเวลาท่ีใช้
ติดตามผล (2) วธีิการเตรียมตวัอยา่งท่ีมีการควบคุม หรือวิธีการเตรียมตวัอยา่ง 
ปกติ (3) การทดสอบท่ีตอ้งการดูผลการรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์อยา่งเดียวกบัการทดสอบท่ีตอ้งการดูความ
เช่ือมโยงของผลการทดสอบผลิตภณัฑก์บัอาหารชนิดอ่ืน (4) การทดสอบท่ีตอ้งการอิทธิพลของสมาชิก
ในครอบครัว (5) แบบสอบถามท่ีมีความยาวและความซบัซอ้น ซ่ึงสถานท่ีทดสอบแบ่งออกไปไดด้งัน้ี  

     2.1  หอ้งปฏิบติัการ (laboratory tests) การทดสอบท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ คือการทดสอบท่ี
ตอ้งการควบคุมตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรบกวนความสามารถในการรับรู้ การทดสอบในห้องปฏิบติัการมีขอ้
ไดเ้ปรียบคือ สามารถควบคุมไม่ใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน ควบคุมการเตรียมตวัอยา่งได ้ช้ีแจงและท า
ความเขา้ใจกบัผูท้ดสอบไดท้นัที และสามารถรวบรวมขอ้มูลไดร้วดเร็ว ซ่ึงขอ้เสียในการทดสอบใน
หอ้งปฏิบติัการ คือ ขาดบรรยากาศในการบริโภคจริงซ่ึงขอ้มูลท่ีไดอ้าจจะไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

     2.2  สถานท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีท่ีเป็นกลาง (central location test) ไดแ้ก่ แหล่งชุมชน 
งานแสดงสินคา้ ตลาดนดั ซ่ึงใชผู้ท้ดสอบจ านวนมาก ประมาณ 50-300 คน การทดสอบในสถานท่ีน้ีมี
ขอ้ไดเ้ปรียบ คือ ผูท้ดสอบถือเป็นตวัแทนท่ีดีเน่ืองจากไดจ้ากประชากรส่วนใหญ่ ผูท้ดสอบสามารถ
สอบถามขอ้สงสัยไดท้นัที อาจจะไดค้  าแนะน าหรือขอ้มูลไปวเิคราะห์ ซ่ึงขอ้เสียในการทดสอบในท่ี
สาธารณะคือ ควบคุมตวัแปรต่างๆไดย้าก เช่น วยัและฐานะของผูท้ดสอบค่อนขา้งหลากหลาย ควบคุม
ตวัอยา่งและบรรยากาศไดย้าก เน่ืองจากความเร่งรีบของประชาชน เป็นตน้ 

     2.3  บา้นและท่ีพกั (home - use test) การทดสอบท่ีบา้นหรือท่ีพกั ใชก้บัผูท้ดสอบ 
ทัว่ไป เป็นการจ าลองการบริโภคหรือการทดสอบท่ีเหมือนจริง จึงจดัไดว้า่อาจจะเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ
การทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากสามารถเก็บขอ้มูลในส่วนอ่ืนได ้เช่น ขอ้มูลการเตรียม 
ความสะดวก ความประทบัใจท่ีเกิดมีข้ึนในระหวา่งการใชผ้ลิตภณัฑ ์ขอ้ไดเ้ปรียบของการทดสอบท่ี
บา้นหรือท่ีพกั คือ การทดสอบและการบริโภคคือวธีิการเดียวกนัท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ขอ้มูลท่ี
ผูบ้ริโภคตอบจะไดจ้ากความรู้สึกท่ีมาจากความคุน้เคยจากการบริโภคซ ้ าแตกต่างจากการทดสอบในท่ี
สาธารณะซ่ึงเกิดจากความประทบัใจเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงขอ้เสียเปรียบในการทดสอบแบบน้ีจะใชเ้วลา
และค่าใชจ่้ายสูง  ขาดความกระตือรือร้นในการตอบแบบสอบถาม   

3. วธีิการในการทดสอบผูบ้ริโภค มีวธีิการดงัน้ี 
      3.1  การสัมภาษณ์ วธีิการน้ีผูถ้ามและผูต้อบไดมี้การสอบถามพดูคุยกนั ซ่ึงเป็นแบบตวัต่อตวั 
หรือกลุ่ม หรือผา่นทางโทรศพัท ์ 
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    3.2  การใชแ้บบสอบถาม วธีิการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเป็นการขนถ่ายขอ้มูล โดยผู ้
ทดสอบกบัผูส้ัมภาษณ์ หรือผูถ้ามไม่ไดติ้ดต่อพูดคุยกนัโดยตรง เน่ืองจากแบบสอบถามจะถูกส่งผา่น
ทางไปรษณียห์รือผูส่้งสาร ซ่ึงวธีิการน้ีมีขอ้จ ากดัคือ ผูท้ดสอบตอ้งสามารถอ่านและเขียนหนงัสือได ้ 

      3.3  การใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์ร่วมกนั เป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพสูง ท าได้
รวดเร็ว  

และใชก้บัผูท้ดสอบจ านวนมาก  
ลกัษณะค าถามในแบบสอบถามในการทดสอบผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย 
1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริโภค เช่น เพศ อาย ุการศึกษา สถานการณ์สมรส อาชีพและรายได ้

เป็นตน้ 
2)  ค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก เช่น ความชอบ หรือทศันคติท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์ 
3)  ค  าถามท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ ปริมาณการซ้ือ ราคา ความเหมาะสม ความถ่ีในการใชห้รือ

รับประทาน  
 

การทดสอบการยอมรับ 
 การทดสอบการยอมรับ (Affective method) ของผูบ้ริโภคสามารถท าไดห้ลายๆรูปแบบ เพื่อให้
เหมาะสมกบัลกัษณะผูบ้ริโภค การทดสอบวธีิน้ีใชเ้ม่ือไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑม์าพอสมควร โดยใช้
เพื่อทดสอบวา่ผูบ้ริโภคยอมรับหรือพอใจหรือชอบผลิตภณัฑม์ากนอ้ยเพียงใด วธีิการทดสอบข้ึนอยูก่บั
วตัถุประสงคข์องการทดสอบ ซ่ึงมีวธีิการทดสอบดงัต่อไปน้ี (ปราณี อ่านเปร่ือง, 2547, หนา้ 90) 

1.  การทดสอบการยอมรับ (acceptance test)  
2.  การทดสอบความชอบกวา่ (preference test) 
3.  การทดสอบความชอบ (hedonic test) 
4.  การทดสอบความพอดี (just - about - right, JAR) 
5.  การทดสอบปฏิกิริยาผูบ้ริโภค (food action test, FACT)  
 การทดสอบความชอบโดยใชว้ธีิ hedonic test เป็นการทดสอบการยอมรับหรือทดสอบระดบั 

ความพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์ hedonic มีสเกลแบบตวัเลขหรือตวัหนงัสือเพื่อแสดงถึง
ระดบัความชอบวา่มากนอ้ยแค่ไหน โดยผลิตภณัฑต์วัอยา่งจะถูกน าเสนอพร้อมกนั ผูชิ้มตอ้งบนัทึก
ระดบัความชอบและความไม่ชอบต่อผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง เป็นลกัษณะของคะแนน ผูท้ดสอบชิมตอ้งชิม
ผลิตภณัฑต์วัอยา่งและตดัสินทนัที 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ลาวรรณ์ บวัสาย(2550) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การพฒันากรรมวธีิการผลิตขนมเคก้จากเน้ือตาล โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษากรรมวธีิการแปรรูปเน้ือตาลผง การผลิตขนมเคก้โดยใชเ้น้ือตาลสดและเน้ือ
ตาลผงเป็นส่วนประกอบจากการทดลองพบวา่ การใชตู้อ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสอบแหง้
เน้ือตาลเพื่อท าเป็นเน้ือตาลผงเหมาะสมท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพทางประสาทสัมผสัของขนมเคก้ท่ี
ใชเ้น้ือตาลผงอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 50 และ 70 องศาเซลเซียส พบวา่สูตรท่ีใชเ้น้ือตาลผงอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียสปริมาณร้อยละ 7.5 ไดรั้บคะแนนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในทุกดา้น
สูงท่ีสุด และเม่ือน าไปเก็บรักษาในภาชนะบรรจุ 2 ชนิด คือ ถุงไนลอนและถุงฟอลย์เป็นเวลานาน 6 
เดือน เน้ือตาลผงในถุงฟอลย์แบบสุญญากาศมีการเปล่ียนแปลงค่าสี ปริมาณความช้ืน และปริมาณน ้า
อิสระต ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัการบรรจุอ่ืนๆ มีปริมาณเช้ือจุลินทรียท์ั้งหมด ปริมาณเช้ือราเพิ่มข้ึนใน
อตัราท่ีต ่า และเม่ือน าเน้ือตาลผงมาผลิตเป็นขนมเคก้ในทุกเดือน พบวา่ไดรั้บคะแนนการยอมรับจากผู ้
ทดสอบมากท่ีสุดในทุกเดือน ส่วนเน้ือตาลสดท่ีใชเ้ป็นส่วนประกอบในการผลิตขนมเคก้พบวา่
อตัราส่วนของเน้ือตาลสดร้อยละ 10 ของน ้าหนกัส่วนผสมทั้งหมดไดรั้บการยอมรับในทุกคุณลกัษณะ
สูงสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P ≤ 0.05) การเปรียบเทียบวธีิการเก็บรักษาขนมเคก้จากเน้ือตาลสดและ
เน้ือตาลผงใน 2 สภาวะ คือบรรยากาศปกติและการเติมก๊าซไนโตรเจน พบวา่สภาวะปกติมีอายกุารเก็บ 
3 วนั ส่วนขนมเคก้ท่ีบรรจุโดยเติมก๊าซไนโตรเจนมีอายกุารเก็บ 4 วนัท่ีอุณหภูมิหอ้ง การเปรียบเทียบ
วธีิการบรรจุแบบแอคตีฟ คือ การใชส้ารดูดความช้ืนและสารดูดซบัออกซิเจนใส่ลงในภาชนะบรรจุ 
พบวา่ การบรรจุขนมเคก้จากเน้ือตาลสดในถุงไนลอนร่วมกบัการใชส้ารดูดซบัออกซิเจนสามารถยดือายุ
การเก็บรักษาขนมเคก้ ไดน้านถึง 8 วนั ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ณชันก นุกิจและคณะ. (2548) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การทดสอบการยอมรับของบตัเตอร์เคก้ท่ีไม่
เติมน ้าตาลจากแป้งขา้วกลอ้ง โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑบ์ตั
เตอร์เคก้ลดพลงังานและไม่เติมน ้าตาลจากแป้งขา้วกลอ้งท่ีผา่นการพฒันาแลว้และเพื่อเปรียบเทียบอตัรา
ความชอบท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์ระหวา่งผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายและผูบ้ริโภคทัว่ไป การทดสอบความชอบ
โดยใช ้สเกล Hedonic 9 คะแนน โดย ผูบ้ริโภค200 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือผูบ้ริโภค
เป้าหมายท่ีมีอายมุากกวา่ 40 ปี และ/หรือเป็นโรคเบาหวานโรคอว้น 100 คน และกลุ่มท่ี 2 คือ ผูบ้ริโภค
ทัว่ไป ท่ีมีอายตุั้งแต่ 11 – 40 ปี จ านวน 100 คน โดยกลุ่มแรกท าการทดสอบท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
และโรงเรียนอมรินทราราม และท าการทดสอบกลุ่มท่ี 2 ท่ีโรงอาหารกลางมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตบางเขน ผลการทดสอบพบวา่ผูบ้ริโภคเป้าหมายและผูบ้ริโภคทัว่ไปใหค้ะแนนความชอบดา้น
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กล่ินรสในระดบัชอบปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 7.46และ7.32 ตามล าดบั) และกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายมี
ความชอบในคุณลกัษณะอ่ืน เช่น คุณภาพโดยรวมของผลิตภณัฑด์า้นสี รูปทรง ภาชนะบรรจุผลิตภณัฑ์ 
และความนุ่มในระดบัความชอบปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 7.24 – 7.66) ในขณะท่ีผูบ้ริโภคทัว่ไปมี
ความชอบในคุณลกัษณะดงักล่าวในระดบัชอบเล็กนอ้ย (คะแนนเฉล่ีย 6.18 – 6.86) ซ่ึงผูบ้ริโภค
เป้าหมายใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑ ์และตดัสินใจซ้ือร้อยละ 99 ส่วนผูบ้ริโภคทัว่ไปให้การยอมรับ
ผลิตภณัฑ์ ร้อยละ 97 และตดัสินใจซ้ือร้อยละ 93 
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บทที ่ 3 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental research) การผลิตเคก้ดอกโสน โดยศึกษา
ปริมาณดอกโสนท่ีเหมาะสมในการท าขนมเคก้และศึกษาการยอมรับขนมเคก้ดอกโสนโดยศึกษาสูตร
มาตรฐาน และกรรมวธีิการผลิตเคก้ดอกโสน ซ่ึงมีการด าเนินการวิจยัตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  

1. วตัถุดิบและอุปกรณ์ 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 
3. แผนการทดลอง 
4. วธีิการด าเนินงานทดลอง 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 
7. สถานท่ีในการทดลอง 

 

วตัถุดิบและอปุกรณ์ 
1. วตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตเคก้ดอกโสน 

1.1 แป้งเคก้ 
1.2 น ้าตาลทราย 
1.3 ไข่ไก่ 
1.4 นมขน้จืด 
1.5 น ้าเปล่า 
1.6 เกลือป่น 
1.7 ผงฟู 
1.8 หวันมผง 
1.9 เนย  
1.10  กล่ินวนิลลา 
1.11  Spหรือโอวาเล็ต 
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1.12  ดอกโสน 
2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตเคก้ดอกโสน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1.  แบบทดสอบทางประสาทสัมผสั โดยใหค้ะแนนแบบ Hedonic Scale. 9 ระดบั 
2.  วเิคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์คก้ดอกโสน 

ใยอาหารสูงโดยใชค้่าเฉล่ีย  ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑค์ะแนน ดงัน้ี 
 
   8.20 – 9 หมายถึง  ชอบมากท่ีสุด 
   7.30 – 8.19 หมายถึง  ชอบมาก 
   6.40 – 7.29 หมายถึง  ชอบปานกลาง 
   5.50 – 6.39 หมายถึง  ชอบเล็กนอ้ย 
   4.60 – 5.49 หมายถึง  บอกไม่ไดว้า่ชอบหรือไม่ชอบ 
   3.70 – 4.59 หมายถึง  ไม่ชอบเล็กนอ้ย 
   2.80 – 3.69 หมายถึง  ไม่ชอบปานกลาง 
   2.90 – 2.79 หมายถึง  ไม่ชอบมาก 
   1 – 1.89 หมายถึง  ไม่ชอบมากท่ีสุด 

 
3. เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผูชิ้มท่ีมีต่อเคก้ดอกโสน และเคก้ดอกโสนท่ีดดัแปลง

เป็นลูกกลมๆ ขนาดพอค า รวมถึงความพึงพอใจบรรจุภณัฑ์ โดยการวิเคราะห์หาความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่โดยใช้  Duncan’ s New  
Multiple Range Test ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

      
แผนการทดลอง 

ในการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งการทดลองการพฒันาผลิตภณัฑเ์คก้ดอกโสน เป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. พฒันาเน้ือสัมผสัของเคก้ดอกโสน ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา 

ปริมาณดอกโสนในเคก้ โดยใชป้ริมาณ 3 ระดบั คือ 30 กรัม, 50 กรัม และ 70 กรัม ของน ้ าหนกัเคก้เนย
สดท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูป้ระเมินมากท่ีสุด 

2. ดดัแปลงรูปแบบเคก้ดอกโสนใหเ้ป็นลูกกลมๆมีขนาดพอดีค า แลว้เคลือบ 



26 
 

ดว้ยช็อคโกแล็ต ใน ขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อดดัแปลงรูปแบบเคก้ดอกโสนใหเ้ป็นลูกกลมๆมีขนาด
พอดีค า แลว้เคลือบดว้ยช็อคโกแล็ตใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค  

 
วธิีการด าเนินงานทดลอง 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental research) การผลิตเคก้ดอกโสน โดย
พฒันาเน้ือสัมผสัของเคก้ดอกโสน และดดัแปลงใหอ้ยูใ่นรูปของเคก้ลูกกลม ๆ ขนาดพอค า  ใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้ริโภค รวมทั้งศึกษาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียข์องเคก้ดอกโสนใน
ระหวา่งการเก็บรักษา  ซ่ึงด าเนินการวิจยัตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบทางประสาทสัมผสั 
2.  แผนการทดลอง 
3.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ตารางที ่6 เปรียบเทียบส่วนผสมของช็อคบอลดอกโสน 3 สูตรและสูตรควบคุม 
ส่วนผสมของเคก้ สูตรท่ี 1  สูตรท่ี 2  สูตรท่ี 3  สูตรควบคุม 

แป้งเคก้ 540  กรัม 540  กรัม 540  กรัม 540  กรัม 
น ้าตาลทราย 400 กรัม 400 กรัม 400 กรัม 400 กรัม 
ไข่ไก่ 8  ฟอง 8  ฟอง 8  ฟอง 8  ฟอง 
นมขน้จืด 200  กรัม 200  กรัม 200  กรัม 200  กรัม 
น ้าเปล่า 200  กรัม 200  กรัม 200  กรัม 200  กรัม 
เกลือป่น 2  กรัม 2  กรัม 2  กรัม 2  กรัม 
ผงฟู 20  กรัม 20  กรัม 20  กรัม 20  กรัม 
นมผง 40 กรัม 40 กรัม 40 กรัม 40 กรัม 
เนยสดชนิดเคม็ 300  กรัม 300  กรัม 300  กรัม 300  กรัม 
กล่ินวนิลลา 1  ชอ้นโตะ๊ 1  ชอ้นโตะ๊ 1  ชอ้นโตะ๊ 1  ชอ้นโตะ๊ 
Spหรือโอวาเล็ต 30  กรัม 30  กรัม 30  กรัม 30  กรัม 
ดอกโสน ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 0 
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วธีิการท าเคก้ดอกโสน 
1. ตีเนยกบัน ้าตาลใหข้ึ้นฟู ใส่ไข่ไก่ตีจนเป็นเน้ือเดียวกนั 
2. แบ่งแป้งเป็นสามส่วน ผสมน ้าเปล่ากบันมขน้จืดเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหไ้ดเ้ป็นนมสด แลว้ใส่

กล่ินวนิลลาในนมสด ตีดว้ยความเร็วใหข้ึ้นฟู 
3.  ใส่ดอกโสน แลว้ตีดว้ยความเร็วระดบั 2  ใชเ้วลา 2 นาที 
4. เทใส่ภาชนะท่ีทาเนยขาวเพื่อไม่ใหเ้น้ือเคก้ติดภาชนะ แลว้น าเขา้เตาอบดว้ยอุณหภูมิ 375 Fo  

เม่ือเคก้สุกน ้าออกจากภาชนะโดยใชมี้ดเซาะดา้นขา้งแลว้จึงคว  ่าเคก้บนตะแกรงรอง รอใหเ้ยน็ 
 

วธีิการท าช็อคบอลดอกโสน 
1. เม่ือเคก้ดอกโสนเยน็สนิทแลว้ก็น ามาหัน่ แลว้หยใีหล้ะเอียด ป้ันกลมๆ น ้าหนกัประมาณ 20 -

25 กรัม แลว้แช่ เยน็ 
2. เตรียมละลายช็อกโกแลต 
3. น าขนมท่ีแช่เยน็แลว้ลงจุ่ม ในช็อกโกแลตละลาย เสียบไมแ้ลว้น าข้ึน พกัใหแ้หง้ 
 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการทดลอง ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เคก้ดอกโสน 
ใยอาหารสูงโดยใชค้่าเฉล่ีย  ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑค์ะแนน ดงัน้ี 

8.20 – 9  หมายถึง  ชอบมากท่ีสุด 
   7.30 – 8.19 หมายถึง  ชอบมาก 
   6.40 – 7.29 หมายถึง  ชอบปานกลาง 
   5.50 – 6.39 หมายถึง  ชอบเล็กนอ้ย 
   4.60 – 5.49 หมายถึง  บอกไม่ไดว้า่ชอบหรือไม่ชอบ 
   3.70 – 4.59 หมายถึง  ไม่ชอบเล็กนอ้ย 
   2.80 – 3.69 หมายถึง  ไม่ชอบปานกลาง 
   2.90 – 2.79 หมายถึง  ไม่ชอบมาก 
   1 – 1.89  หมายถึง  ไม่ชอบมากท่ีสุด 
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2. เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผูชิ้มท่ีมีต่อเคก้ดอกโสน และเคก้ดอกโสนท่ี
ดดัแปลงเป็นลูกกลมๆ ขนาดพอค า รวมถึงความพึงพอใจบรรจุภณัฑ ์โดยการวิเคราะห์หาความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่โดยใช ้ Duncan’ s 
New  Multiple Range Test ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 – เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 
 

สถานทีใ่นการทดลอง 
 หอ้งปฏิบติัการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
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บทที ่4 
ผลการทดลองและการวจิารณ์ 

 
 การศึกษาการพฒันาขนมเคก้ดอกโสน ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผลการวเิคราะห์      
เป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1  ผลการดดัแปลงรูปแบบเคก้ดอกโสนเป็นช็อคบอลดอกโสน 
ตอนที ่2  เพื่อศึกษาการยอมรับท่ีมีต่อช็อคบอลดดอกโสนของผูบ้ริโภค 
 

 4.1 ผลการพฒันาผลติภัณฑ์ช็อคบอลดอกโสน 
  จากการศึกษาปริมาณดอกโสนในเคก้ พบวา่ เคก้ต ารับท่ีเหมาะสมในการท าเคก้ดอกโสน คือ 
ต ารับท่ี 3 ซ่ึงมีส่วนผสม ดงัน้ี 
  ส่วนผสม         ปริมาณ 
   แป้งเคก้       540 กรัม 
   น ้าตาลทราย      400 กรัม 
   ไข่ไก่          8 ฟอง 
   นมขน้จืด      200 กรัม 
   น ้าเปล่า       200 กรัม 
   เกลือป่น                   2 กรัม 
   ผงฟู         20 กรัม 
   หวันมผง        40 กรัม 
   เนยสดชนิดเคม็      300 กรัม 
   กล่ินวนิลลา          1 ชอ้นโตะ๊ 
   Spหรือโอวาเล็ต        30 กรัม 
   ดอกโสน                  50 กรัม 
  

วธีิการท าเค้กดอกโสน 
1. ตีเนยกบัน ้าตาลใหข้ึ้นฟู ใส่ไข่ไก่ตีจนเป็นเน้ือเดียวกนั 
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2. แบ่งแป้งเป็นสามส่วน ผสมน ้าเปล่ากบันมขน้จืดเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหไ้ดเ้ป็นนมสด แลว้ใส่
กล่ินวนิลลาในนมสด ตีดว้ยความเร็วใหข้ึ้นฟู 

3.  ใส่ดอกโสน แลว้ตีดว้ยความเร็วระดบั 2  ใชเ้วลา 2 นาที 
4. เทใส่ภาชนะท่ีทาเนยขาวเพื่อไม่ใหเ้น้ือเคก้ติดภาชนะ แลว้น าเขา้เตาอบดว้ยอุณหภูมิ 375 Fo  

เม่ือเคก้สุกน ้าออกจากภาชนะโดยใชมี้ดเซาะดา้นขา้งแลว้จึงคว  ่าเคก้บนตะแกรงรอง รอใหเ้ยน็ 
 

วธีิการท าช็อคบอลดอกโสน 
1. เม่ือเคก้ดอกโสนเยน็สนิทแลว้ก็น ามาหัน่ แลว้หยใีหล้ะเอียด ป้ันกลมๆ น ้าหนกัประมาณ 20 -

25 กรัม แลว้แช่ เยน็ 
2. เตรียมละลายช็อกโกแลต 
3. น าขนมท่ีแช่เยน็แลว้ลงจุ่ม ในช็อกโกแลตละลาย เสียบไมแ้ลว้น าข้ึน พกัใหแ้หง้ 

 
 4.2 ผลการศึกษาการยอมรับช็อคบอลดอกโสน 

จากการศึกษาอตัราส่วนการเติมดอกโสนในขนมเคก้ในปริมาณท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ร้อยละ 30, 
50,  และ  70 ต่อน ้าหนกัตวัแป้งทั้งหมด   ในแต่ละต ารับ โดยมีต ารับมาตรฐานเป็นต ารับควบคุม 
ประเมินผลการยอมรับทางประสาทสัมผสัโดยใชว้ธีิ 7-Point Hedonic scale เป็นเกณฑ์การใหค้ะแนน
ตามล าดบัความชอบในช่วงคะแนน 1-7 (1=ไม่ชอบมาก ถึง 7=ชอบมากท่ีสุด) ท่ีมีผลต่อ สี กล่ิน รสชาติ 
เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม  

 
ตาราง 7 คุณลกัษณะทางดา้นประสาทสัมผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวมของ
ผลิตภณัฑช็์อคบอลดอกโสน สูตรท่ี 1,2,3,และ4 

สูตร 
ปริมาณโสน 
(ร้อยละ) 

สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั ความชอบ
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 มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
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                a b c คือ ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรเหมือนกนัในแนวตั้งเดียวกนั แสดงวา่ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

        a b c คือ ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรเหมือนกนัในแนวตั้งต่างกนั แสดงวา่ มีความ
แตกต่างกนัอยา่ 

มีนยัส าคญัทางสถิติ (p ≤0.05)           
 

ดา้นสี พบว่า ทุกสูตรมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยผูบ้ริโภคให้
คะแนนการยอมรับด้านสีมากท่ีสุด คือ สูตรท่ี 2 ใช้ดอกโสนร้อยละ 50 ของน ้ าหนักแป้ง มีคะแนน
เท่ากบั 7.87±1.04 อยูใ่นระดบัความชอบมากซ่ึงสูตรมาตรฐานสูตรท่ี 4 ใชด้อกโสนร้อยละ 0 มีคะแนนอยู่
ในระดบัความชอบเล็กน้อย รองลงมาคือ สูตรท่ี 1 ใช้ดอกโสนร้อยละ 30 ของน ้ าหนกัแป้ง มีคะแนน
เท่ากบั 7.00±1.60  และสูตรท่ี 3 ใช้ดอกโสนร้อยละ 70 ของน ้ าหนกัแป้ง มีคะแนนเท่ากบั 6.90±1.79 
ตามล าดบั  

ดา้นกล่ิน พบว่า ทุกต ารับมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยผูบ้ริโภค
ใหค้ะแนนการยอมรับดา้นกล่ินมากท่ีสุด คือ สูตรท่ี 2 ใชด้อกโสนร้อยละ 50 ของน ้ าหนกัแป้ง มีคะแนน
เท่ากบั 7.77±0.68 อยู่ในระดบัความชอบมากซ่ึงต ารับมาตรฐานสูตรท่ี 4 ใชด้อกโสนร้อยละ 0 ของ
น ้ าหนกัแป้ง มีคะแนนอยูใ่นระดบัความชอบปานกลางรองลงมา คือ สูตรท่ี 1 ใชด้อกโสนร้อยละ 30 
ของน ้ าหนกัแป้ง มีคะแนนเท่ากบั 7.47±1.07 และสูตรท่ี 3 ใช้ดอกโสนร้อยละ 70 มีคะแนนเท่ากบั 
7.20±1.30 ตามล าดบั 

ดา้นรสชาติ พบวา่ ทุกสูตรมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยผูบ้ริโภค
ให้คะแนนการยอมรับดา้นรสชาติมากท่ีสุด คือ สูตรท่ี 2 ใชด้อกโสนร้อยละ 50 ของน ้ าหนกัแป้ง มี
คะแนนเท่ากบั 8.23±0.77 อยูใ่นระดบัความชอบมากท่ีสุดซ่ึงต ารับมาตรฐานต ารับท่ี 4 ใชด้อกโสนร้อย
ละ 0 ของน ้าหนกัแป้ง มีคะแนนอยูใ่นระดบัความชอบปานกลาง รองลงมา คือ สูตรท่ี 1 ใชด้อกโสนร้อย
ละ 30 ของน ้ าหนกัแป้ง มีคะแนนเท่ากบั 7.30±1.18 และสูตรท่ี 3 ใช้ดอกโสนร้อยละ 70 ของน ้ าหนกั
แป้ง มีคะแนนเท่ากบั 7.03±1.50 ตามล าดบั 

ด้านเน้ือสัมผสั พบว่า ทุกสูตรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดย
ผูบ้ริโภคใหค้ะแนนการยอมรับดา้นเน้ือสัมผสัมากท่ีสุด คือ สูตรท่ี 2 ใชด้อกโสนร้อยละ 50 ของน ้ าหนกั
แป้ง มีคะแนนเท่ากบั 7.80±1.38 อยูใ่นระดบัความชอบมากซ่ึงต ารับมาตรฐานสูตรท่ี 4 ใชด้อกโสนร้อย
ละ 0 ของน ้ าหนกัแป้ง มีคะแนนอยูใ่นระดบัความชอบปานกลาง รองลงมา คือ สูตรท่ี 1 ใชโ้สนร้อยละ 
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20 มีคะแนนเท่ากบั 6.93±1.62 และสูตรท่ี 3 ใชด้อกโสนร้อยละ 70 ของน ้ าหนกัแป้ง มีคะแนนเท่ากบั 
6.53±1.63 ตามล าดบั 

ดา้นความชอบโดยรวม พบวา่ ทุกสูตรมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดย
ผูบ้ริโภคใหค้ะแนนการยอมรับดา้นความชอบโดยรวมมากท่ีสุด คือ สูตรท่ี 2 ใชด้อกโสนร้อยละ 50 ของ
น ้ าหนกัแป้ง มีคะแนนเท่ากบั 8.27±0.83 อยูใ่นระดบัความชอบมากท่ีสุดซ่ึงต ารับมาตรฐานสูตรท่ี 4 ใช้
ดอกโสนร้อยละ 0 มีคะแนนอยูใ่นระดบัความชอบปานกลาง รองลงมา คือ สูตรท่ี 1 ใชด้อกโสนร้อยละ 
30 ของน ้ าหนกัแป้ง มีคะแนนเท่ากบั 7.30±1.12 และสูตรท่ี 3 ใชด้อกโสนร้อยละ 70 ของน ้ าหนกัแป้ง มี
คะแนนเท่ากบั 7.17±1.26 ตามล าดบั 
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บทที ่5 
สรุปผลการทดลอง 

 
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental research) การพฒันาผลิตภณัฑ์ช็อคบอลด

อกโสน  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั คือ 
1. เพื่อดดัแปลงรูปแบบเคก้ดอกโสนเป็นช็อคบอลดอกโสน 
2. เพื่อศึกษาการยอมรับท่ีมีต่อช็อคบอลดดอกโสนของผูบ้ริโภค 

 
5.1 การศึกษาเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ช็อตบอลดอกโสน 

 ผลการศึกษาการคดัเลือกสูตรมาตรฐานของเคก้ท่ีเหมาะสมส าหรับท าเคก้ดอกโสน 
พบวา่ เคก้ต ารับท่ีเหมาะสมในการท าช็อคบอลดอกโสน คือ สูตรท่ี 1 ซ่ึงมีรสหวานปานกลาง และเน้ือ
สัมผสัเหมาะกบัการน าไปป้ันเป็นช็อคบอลมากท่ีสุด จึงน ามาพฒันาเน้ือสัมผสัโดยเสริมดอกโสนใน
เน้ือเค้ก แล้วน ามาเป็นลูกกลมๆ ขนาด 15 กรัม แล้วเคลือบด้วยช็อคโกแล็ต เพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการและส่งเสริมใหเ้ด็กไดรั้บประทานผกัเพิ่มมากข้ึน   
 
5.2 การศึกษาคุณภาพของขนมเค้กดอกโสน 

5.2.1 การศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผสัท่ีมีต่อเป็นช็อคบอลดอกโสน 
 ผลการศึกษาการยอมรับดา้นประสาทสัมผสัรับช็อคเคก้ดอกโสนของผูบ้ริโภค พบว่า 

ขนมเคก้ดอกโสน สูตรท่ี 2 ใชด้อกโสน ร้อยละ 50 ของน ้ าหนกัแป้งเคก้ ผูบ้ริโภคให้คะแนนในดา้นสี 
กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีคะแนนเท่ากบั 7.87±1.04, 7.77±0.68, 8.23±0.77, 
7.80±1.38 และ 8.27±0.83 ตามล าดบั ซ่ึงอยูใ่นระดบัความชอบมากท่ีสุด รองลงมา คือ สูตรท่ี 1 ใชด้อก
โสนร้อยละ 30 ของน ้าหนกัแป้งเคก้ มีคะแนนในดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม 
มีคะแนนเท่ากบั 7.00±1.60, 7.47±1.07, 7.30±1.18, 6.93±1.62 และ 7.30±1.12 ตามล าดบั สูตรท่ี 3 ใช้
ดอกโสนร้อยละ 50 ของน ้ าหนกัแป้งเคก้ มีคะแนนในดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบ
โดยรวม มีคะแนนเท่ากบั 6.90±1.79, 7.20±1.30, 7.03±1.50, 6.53±1.63 และ 7.07±1.04 และ สูตรท่ี 4 
ใชด้อกโสนร้อยละ 0 ของน ้ าหนกัแป้งเคก้ มีคะแนนในดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบ
โดยรวม มีคะแนนเท่ากบั6.20±1.48, 6.50±1.06, 6.77±1.11, 6.73±1.44, 7.07±1.04  ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะ 

การทดลองน้ีเป็นการทดลองเพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ช็อคบอลดอก
โสน ซ่ึงยงัมีรายละเอียดของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพผลิตภณัฑ์อีกมากมายท่ีควรศึกษาต่อไป 
สามารถสรุปขอ้เสนอแนะเป็นขอ้ๆ ดงัน้ี 

1. ในแง่ของการเก็บรักษา การน าดอกโสนสดๆ มาเสริมในช็อคบอล ท าให้ช็อคบอลเสียเร็ว
ควรน าดอกโสนไปอบแหง้ก่อน 

2. ในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการอาหาร อาจมีการเติมสารอาหารหรือคุณประโยชน์ในการ
บริโภคมากข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั 

ข.1 แบบสอบถามแบบ Hedonic scaling test แบบสอบถามน้ีใชศึ้กษาปริมาณส่วนประกอบท่ีเหมาะสม
ในการผลิตขนมขบเค้ียวจากดอกโสนในรูปแบบของดอกโสนแผน่อบแหง้ 

แบบบนัทึกผลการทดสอบการใหค้ะแนนความชอบของดอกโสนแผน่อบแหง้ 

ช่ือผูท้ดสอบ..........................................................................วนัท่ี........................................................ 

ค าแนะน า ทดสอบตวัอยา่งอาหารแลว้ใหค้ะแนนความชอบแต่ละคุณลกัษณะของดอกโสนแผน่อบแห้ง 
ตามค าอธิบายคะแนนต่อไปน้ีและกรุณาบว้นปากระหวา่งตวัอยา่ง 

 1 = ไม่ชอบมากท่ีสุด   6 = ชอบเล็กนอ้ย 
 2 = ไม่ชอบมาก    7 = ชอบปานกลาง 
 3 = ไม่ชอบปานกลาง   8 = ชอบมาก 
 4 = ไม่ชอบเล็กนอ้ย   9 = ชอบมากท่ีสุด 
 5 = เฉยๆ 

รหสัอาหาร 

คุณลกัษณะของอาหาร 

ลกัษณะ
ปรากฏ 

สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั ความชอบรวม 

       

       

       

ขอ้เสนอแนะ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
 

ขั้นตอนในการท า 
 

1. ตีเนยกบัน ้าตาลใหข้ึ้นฟู ใส่ไข่ไก่ตีจนเป็นเน้ือเดียวกนั 
 

 
 

2. ผสมน ้าเปล่ากบันมขน้จืดเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหไ้ดเ้ป็นนมสด แลว้ใส่กล่ินวนิลลาในนมสด ตีดว้ย
ความเร็วใหข้ึ้นฟู  
 

 
 

3. ร่อนแป้ง นมผงและผงฟูเขา้ดว้ยกนั แลว้แบ่งแป้งเป็นสามส่วน ใส่แป้งทีละส่วน แลว้ตีใหเ้ขา้
กนั 
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4. น าดอกโสนท่ีเด็ดกา้นออกแลว้มาลวกในน ้ าเดือด 1 นาที แลว้ใส่ในเคร่ืองผสมตีดว้ยความเร็ว
ต ่าสุดใหเ้ขา้กนั 
 

 
 

5. เทใส่ภาชนะท่ีทาเนยขาวเพื่อไม่ใหเ้น้ือเคก้ติดภาชนะ แลว้น าเขา้เตาอบดว้ยอุณหภูมิ 375 Fo   
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5. เม่ือเคก้สุกน าออกจากภาชนะโดยใชมี้ดเซาะดา้นขา้งแลว้คว  ่าพิมพเ์คก้บนตะแกรงรอง รอให้
เยน็ 
 

 
 

6. เม่ือเคก้ดอกโสนเยน็สนิทแลว้ก็น ามาหัน่ แลว้ยเีน้ือเคก้ดว้ยชอ้นใหล้ะเอียด ป้ันกลมๆ น ้าหนกั
ประมาณ 15 กรัม แลว้แช่เยน็ 
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8. เตรียมละลายช็อกโกแลตน าขนมท่ีแช่เยน็แลว้ลงจุ่ม ในช็อกโกแลตละลาย เสียบไมแ้ลว้น าข้ึน 
พกัใหแ้หง้ 

 
 

9. ช็อคบอลดอกโสน 
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