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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากกล้วยนํ้าว้าโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เหมาะสม

สําหรับชุมชนเป็นแผนงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากกล้วยนํ้าว้า โดยใช้
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เหมาะสมสําหรับชุมชนดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนประมาณการ
เก่ียวกับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึนและจัดทําคู่มือการแปรรูปผลิตภัณฑ์               
จากกล้วยนํ้าว้าสําหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึนให้แก่ชุมชนที่มีการปลูกกล้วยนํ้าว้าในท้องถ่ิน ชุมชนที่เป็นแหล่งค้า          
กล้วยนํ้าว้า หรือผู้สนใจทั่วไปในการดําเนินงานประกอบด้วยโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย  
3 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการเป็นการวิจัยประเภทการพัฒนาทดลอง โดยมีการดําเนินการตาม
แผนการ ดังต่อไปนี้ 
 
1. วัสดุและอุปกรณ์ 
1.1 วัสดุ 

(1) วัสดุโครงการที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล ได้แก่ กล้วยนํ้าว้าดิบ 
แผ่นคอร์นเฟลก เนยสด มาการีน นํ้าตาลทราย นมสด นมข้นจืด นํ้าผึ้ง นํ้าเช่ือมคาราเมล 
เกลือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง เมล็ดฟักทองอบแห้ง ลูกเกดดํา แครนเบอรี่อบแห้ง กีว่ี
อบแห้ง เป็นต้น 

(2) วัสดุโครงการท่ี 2 การพัฒนาเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพจากกล้วยนํ้าว้าผสมสมุนไพร ได้แก่ กล้วย
นํ้าว้าสุก ใบเตยหอม แก่นฝาง ดอกกระเจี๊ยบแห้ง แก่นฝาง ดอกอัญชันแห้ง นํ้าตาลทราย 
กรดซิตริก คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) เป็นต้น 

(3) วัสดุโครงการท่ี 3 การพัฒนานํ้าสลัดและแซนวิชสเปรดจากนํ้าส้มสายชูกล้วย ได้แก่ กล้วย
นํ้าว้าสุก นํ้าตาลทราย ยีสต์ผงสําหรับหมักไวน์ อาหารเสริมยีสต์ กรดซิตริก หัวเช้ือ
นํ้าส้มสายชู ไข่ไก่ นํ้ามันถั่วเหลือง มัสตาร์ด เกลือป่น พริกไทยป่น แตงกวา แครอท ขนมปัง 
เป็นต้น  
 

1.2 อุปกรณ์ 
(1) อุปกรณ์งานครัว เช่น ชุดช้อนตวง เครื่องช่ัง เหยือกตวงของเหลว เครื่องป่ันผสมอาหาร 

ถาดสแตนเลส และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
(2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  
(3) อุปกรณ์สําหรับการวิเคราะห์ทางเคมี เช่น เคร่ืองช่ังนํ้าหนักทศนิยม 4 ตําแหน่ง ปิเปต บิวเรต 

หลอดหยด บีกเกอร์ กระบอกตวง ขวดปรับปริมาตร ขวดรูปชมพู่ hand refractometer  
pH meter Ebulliometer เป็นต้น 
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2. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วยการศึกษา 2 ส่วน คือ การบริหารแผนงานวิจัย และการพัฒนา

ทดลองตามแผนการดําเนินงานของแต่ละโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยน้ี  ซึ่งกระบวนการวิจัย
สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ดังต่อไปนี้  

 
2.1 การบริหารแผนงานวิจัย   

มีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังน้ี 
(1) การประชุมคณะผู้วิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย และคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพ่ือ

ร่วมหารือวางแผนการวิจัย กําหนดตัวช้ีวัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน วางแผนการดําเนินงาน 
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ 

(2) การดําเนินการวิจัยทดลองตามแผนการดําเนินงานของแต่ละโครงการภายใต้แผนงานวิจัย 
(3) การประชุมคณะผู้วิจัย และผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย เพ่ือนํารายงานความก้าวหน้าของ

การดําเนินงานของแต่ละโครงการ แลกเปลี่ยนปัญหา และร่วมหารือแนวทางแก้ไข 
(4) การออกแบบฉลากสําหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
(5) การคํานวณต้นทุนประมาณการเก่ียวกับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น  
(6) การจัดทําคู่มือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยนํ้าว้า สําหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(7) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึน ให้แก่ชุมชนที่มีการปลูกกล้วย

นํ้าว้าในท้องถิ่น ชุมชนที่เป็นแหล่งค้ากล้วยนํ้าว้า หรือผู้สนใจทั่วไป 
- ประสานงานผู้นําชุมชน หรือหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพ่ือดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยนํ้าว้า ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้สนใจทั่วไป 

- ดําเนินการอบรม พร้อมแจกคู่มือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยนํ้าว้า  
- ประเมินผลโครงการอบรม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (สําหรับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมอบรม) ค่าเฉล่ีย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (สําหรับระดับความพึงพอใจต่อการจัดอบรม) 
(8) การประชุมคณะผู้วิจัย และผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย เพ่ือวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล 

และเขียนรายงานชุดโครงการ 
 
2.2 การดําเนินการวิจัยทดลองตามแผนการดําเนินงานของแต่ละโครงการ  

แผนงานวิจัยน้ี ประกอบด้วย 3 โครงการภายใต้แผนงาน ได้แก่ (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล (2) การพัฒนาเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพจากกล้วยนํ้าว้าผสมสมุนไพร และ 
(3) การพัฒนานํ้าสลัดและแซนวิชสเปรดจากน้ําส้มสายชูกล้วย แต่ละโครงการดําเนินการวิจัยทดลอง
ตามแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาทดลอง ดังน้ี 
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2.2.1 โครงการที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล 
วิธีดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน (ไกรรัช เทศมี, 2563) ดังน้ี  
(1) การเตรียมกล้วยทอดกรอบ 
- เลือกใช้กล้วยน้ําว้าดิบ ระดับการสุกที่ 1 ปอกเปลือก นํากล้วยไปแช่ในสารละลายกรด             

ซิตริกเข้มข้น 1% เป็นเวลา 5 นาที สะเด็ดนํ้า ซับให้แห้ง นําไปห่ันโดยแบ่งกล้วยตามแนวยาวออกเป็น 
4 ส่วน แล้วห่ันตามแนวขวางเป็นช้ินหนาประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 3.1  

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 การห่ันกล้วยสําหรับทอดกรอบ 
 

- นํากล้วยไปทอดแบบนํ้ามันท่วม (deep fry) โดยใช้น้ํามันปาล์ม ที่อุณหภูมิ 170 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที  คนกล้วยสมํ่าเสมอเพ่ือป้องกันไม่ให้ช้ินกล้วยติดกัน  

 (2) การคัดเลือกสูตรต้นแบบคาราเมลคอร์นเฟลก 
- ศึกษาค้นคว้าสูตรพ้ืนฐานในการทําคาราเมลคอร์นเฟลก จํานวน 3 สูตร ดังตารางที่ 3.1 

ทดลองทําผลิตภัณฑ์แต่ละสูตร เตรียมส่วนผสมคาราเมลโดยผสมส่วนผสมตามสูตร ต้ังไฟกลาง คนจน
น้ําตาลละลายหมด นําส่วนผสมคาราเมลราดบนส่วนผสมของแห้ง ได้แก่ คอร์นเฟลก ผลไม้แห้ง เมล็ด
ฟักทองอบแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง เป็นต้น คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนําไปอบที่อุณหภูมิ 150 
องศาเซลเซียส นาน 15 นาที นําออกจากเตา ผึ่งให้เย็น บรรจุในภาชนะสะอาด ปิดสนิท 

- นําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยผู้เช่ียวชาญ จํานวน 9 คน ด้วยวิธีการให้
คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9–point Hedonic scale) ในด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ เน้ือ
สัมผัส และความชอบโดยรวม เพ่ือคัดเลือกสูตรที่ได้รับคะแนนความชอบมากท่ีสุดเป็นสูตรต้นแบบ
สําหรับนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมลในขั้นตอนต่อไป 
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ตารางที่ 3.1 สูตรพ้ืนฐานในการทําคาราเมลคอร์นเฟลกเพ่ือคัดเลือกสูตรต้นแบบ  
 

ส่วนผสม 
ปริมาณ (กรัม)  

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 
ส่วนผสมคาราเมล    
เนยสด 200 100 150 
มาการีน - 100 50 
นํ้าตาลทราย 150 250 100 
นมสด 20 - 50 
นมข้นจืด - 30 50 
นํ้าผึ้ง 20 30 - 
เกลือ 1.5 1.5 1.5 
นํ้าเช่ือมคาราเมล - - 250 
ส่วนผสมของแห้ง    
คอร์นเฟลก 500 500 600 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง 100 200 200 
เมล็ดฟักทองอบแห้ง 100 150 100 
งาขาว - 50 100 
ลูกเกดดํา 100 100 150 
แครนเบอรี่อบแห้ง 100 - - 
กีว่ีอบแห้ง 100  - - 

หมายเหตุ: สูตรท่ี 1 ดัดแปลงจากสุนันทา ชาแสน (2560) สูตรท่ี 2 ดัดแปลงจากลัดดา เจตะภัย (2559) และสูตร            
ท่ี 3 ดัดแปลงจากกรมส่งเสริมการเกษตร (2556) (อ้างถึงในไกรรัช เทศมี, 2563) 

 
(3) การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกล้วยทอดกรอบ 
- เตรียมส่วนผสมคาราเมลตามส่วนผสมและวิธีทําที่ได้จากสูตรต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกใน

ขั้นตอนที่ (2)  นํามาคลุกเคล้ากับส่วนผสมของแห้งอ่ืน ๆ ตามสูตร โดยใช้กล้วยทอดกรอบทดแทน
คอร์นเฟลกทั้งหมดในสูตร ศึกษาน้ําหนักกล้วยทอดกรอบที่ 3 ระดับ คือ 650 750 และ 850 กรัม  

- นําผลิตภัณฑ์ไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับผู้บริโภคท่ัวไปจํานวน 100 คน ด้วย
วิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9–point Hedonic scale) ในด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น 
รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม 
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2.2.2 โครงการท่ี 2 การพัฒนาเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจากกล้วยน้ําว้าผสมสมุนไพร 
วิธีดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน (จันวิภา สุปะก่ิง, 2563) ดังน้ี 
(1) การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเน้ือกล้วยนํ้าว้าต่อนํ้า 
- ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเน้ือกล้วยนํ้าว้าต่อนํ้าในการผลิตเคร่ืองด่ืมจากกล้วย

นํ้าว้า โดยเลือกใช้กล้วยนํ้าว้าสุก ระดับการสุกที่ 7-8 มานึ่งทั้งเปลือกด้วยไอนํ้า เป็นเวลา 8.30 นาที 
ปอกเปลือกเอาเฉพาะส่วนเน้ือไปป่ันกับนํ้า ใช้อัตราส่วนระหว่างเน้ือกล้วยนํ้าว้าต่อนํ้าที่ 1:3 1:4 และ 
1:5 กรอง เติมกรดซิตริก 0.3% CMC 0.3% และน้ําตาลทรายให้ได้ระดับความหวานเท่ากับ                   
12 องศาบริกซ์ (ºBrix) ใช้วิธี Pearson's square ในการคํานวณปริมาณนํ้าตาลทรายที่ต้องเติมลงใน
ผลิตภัณฑ์ (ภาคผนวก ก) จากน้ัน ต้มส่วนผสมที่ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที บรรจุขณะร้อน
ลงในขวดแก้วที่สะอาด ปิดฝา ทําให้เย็นทันที  

- นําตัวอย่างไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับผู้บริโภคท่ัวไปจํานวน 100 คน ด้วย
วิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9–point Hedonic scale) ในด้านลักษณะปรากฏ กลิ่นรส       
เน้ือสัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม เพ่ือเลือกอัตราส่วนเน้ือกล้วยนํ้าว้าต่อนํ้าที่เหมาะสมท่ีสุด
สําหรับขั้นตอนต่อไป 

(2) การศึกษาระดับความหวานที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมจากกล้วยนํ้าว้า 
- ผลิตเคร่ืองด่ืมจากกล้วยนํ้าว้าโดยใช้อัตราส่วนระหว่างเน้ือกล้วยนํ้าว้าต่อนํ้าที่ได้จากผลการ

ทดลองในข้อ (1) โดยปรับความหวานของเคร่ืองด่ืมที่ 3 ระดับ คือ 10 12 และ 14ºBrix  
- นําผลิตภัณฑ์ไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับผู้บริโภคท่ัวไปจํานวน 100 คน ด้วย

วิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9–point Hedonic scale) เพ่ือเลือกระดับความหวานท่ี
เหมาะสมที่สุด 

(3) การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากสมุนไพรเพ่ือเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ 
- เลือกใช้สีจากสมุนไพร 4 ชนิด ได้แก่ ใบเตยหอม แก่นฝาง ดอกกระเจี๊ยบ และดอกอัญชัน 

โดยเตรียมนํ้าสมุนไพรแต่ละชนิด ดังน้ี  
  นํ้าใบเตย: ใช้ใบเตยหอม 100 กรัม ป่ันหยาบกับนํ้าสะอาด 1 ลิตร ต้มจนเดือด 
กรองด้วยผ้าขาวบาง (ดัดแปลงจากวิธีของ foodtravel.tv, 2555) 

 นํ้าฝาง: ใช้แก่นฝาง 40 กรัม นํ้าสะอาด 1 ลิตร ต้มจนเดือด กรองด้วยผ้าขาวบาง 
(ดัดแปลงจากวิธีของ จิรพร สวัสดิการ และสาวิณี แก้วเกตุ, 2558) นํ้าฝางที่ได้จะมีสีแดง แต่เมื่อผสม
กับกรดซิตริกในขั้นตอนการผลิตเคร่ืองด่ืมจากกล้วยนํ้าว้าผสมสมุนไพร นํ้าฝางจะเปลี่ยนจากสีแดง
เป็นสีเหลือง 

 นํ้ากระเจ๊ียบ: ใช้ดอกกระเจี๊ยบแดงแห้ง 20 กรัม นํ้าสะอาด 1 ลิตร ต้มจนเดือด 
กรองด้วยผ้าขาวบาง (ตามวิธีของนัทราภรณ์ มงคล, 2546) เน่ืองจากนํ้ากระเจี๊ยบมีรสเปร้ียวตาม
ธรรมชาติ ดังน้ัน ในขั้นตอนการผลิตเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพจากกล้วยนํ้าว้าผสมกระเจ๊ียบแดง จึงไม่เติม
กรดซิตริก  

 นํ้าอัญชัน: ใช้ดอกอัญชันแห้ง 10 กรัม นํ้าสะอาด 1 ลิตร ต้มจนเดือด กรองด้วยผ้า
ขาวบาง (ดัดแปลงจากวิธีของ สมชาย วงศ์สุริยศักด์ิ และสุวิทย์ โชตินันท์, 2556) นํ้าอัญชันที่ได้จะมีสี



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

27 
 

นํ้าเงิน แต่เมื่อผสมกับกรดซิตริกในขั้นตอนการผลิตเครื่องด่ืมจากกล้วยนํ้าว้าผสมสมุนไพร นํ้าอัญชัน
จะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าเงินอมม่วง 

- ใช้นํ้าสมุนไพรป่ันผสมกล้วยนํ้าว้าแทนนํ้าเปล่าในอัตราส่วนที่เหมาะสมจากข้อ (1) และปรับ
ระดับความหวานให้ได้ตามผลการทดลองจากข้อ (2)  

- นําผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 สูตร ได้แก่ สูตรที่ไม่ได้ผสมสมุนไพร สูตรผสมสมุนไพรเตยหอม ฝาง 
กระเจ๊ียบ และอัญชัน ตามลําดับ ไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับผู้บริโภคท่ัวไปจํานวน 100 
คน ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9–point Hedonic scale) ในด้านสี กลิ่นรส เน้ือ
สัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม เพ่ือประเมินระดับความชอบผลิตภัณฑ์แต่ละสูตร 
 

2.2.3 โครงการท่ี 3 การพัฒนาน้ําสลัดและแซนวิชสเปรดจากน้ําส้มสายชูกล้วย 
วิธีดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน (นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต, 2563) ดังน้ี 
(1) การศึกษากระบวนการหมักนํ้าส้มสายชูจากกล้วยนํ้าว้าสุก 
- เตรียมนํ้าหมักเอธิลแอลกอฮอล์จากกล้วยสุก โดยสับเน้ือกล้วยสุกงอมผสมกับนํ้าสะอาด 

เติมนํ้าตาลทรายเพ่ือปรับปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ทั้งหมด (total soluble solid, TSS) ให้อยู่
ในช่วง 22-25 องศาบริกซ์ และเติมกรดซิตริกเพ่ือปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 3.5-4.0 เติมยีสต์ประมาณ 
1.25–1.5 กรัม ต่อนํ้าหมัก 5 ลิตร หมักที่อุณหภูมิห้องประมาณ 1-2 สัปดาห์ จนปริมาณแอลกอฮอล์
คงที่ วิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบอีบูลิโอมิเตอร์ (ภาคผนวก 
ข) โดยในการทดลองขั้นตอนน้ี ทําการศึกษาส่วนประกอบและวิธีการหมักเอธิลแอลกอฮอล์ ได้แก่ 
อัตราส่วนเน้ือกล้วยนํ้าว้าต่อนํ้า ปริมาณนํ้าตาลและกรดซิตริกที่ต้องเติม การใช้ยีสต์ผงสําหรับหมัก
ขนมปังทดแทนยีสต์ผงสําหรับหมักไวน์ทางการค้าเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต และความจําเป็นในการใช้
อาหารเสริมยีสต์  

- หมักนํ้าส้มสายชูโดยใช้เทคนิคการหมักนํ้าส้มสายชูแบบถาด (rapid-tray-culture 
method) อ้างอิงวิธีของนวลระหง เทพวิวัฒน์จิต (2559) โดยเตรียมนํ้ากล้วยจากเนื้อกล้วยสุกงอมสับ
ละเอียดผสมน้ําสะอาด ในอัตราส่วน 1:4 ปริมาณ 600 มิลลิลิตร เติมนํ้าหมักเอธิลแอลกอฮอล์จาก
ขั้นตอนแรก 300 มิลลิลิตร และหัวเช้ือนํ้าส้มสายชู 100 มิลลิลิตร หมักที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 วัน   
เติมนํ้าหมักเอธิลแอลกอฮอล์ ปริมาณ 1,000 มิลลิลิตร หมักต่อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3-5 วัน
วิเคราะห์ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดอะซิติก (acetic acid) (ภาคผนวก ค) และปรับให้มีปริมาณ
กรดอะซิติก 5% เท่ากับนํ้าส้มสายชูทางการค้า ด้วยการต้มให้กรดเข้มข้นขึ้น หรือเติมน้ําสะอาดเพื่อ
จางจางความเข้มข้นของกรด  
 (2) การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์นํ้าสลัดที่ใช้นํ้าส้มสายชูกล้วยนํ้าว้าเป็นส่วนผสม 

- เตรียมนํ้าสลัดชนิดข้นสูตรต้นแบบโดยดัดแปลงส่วนผสมจากนํ้าสลัดตํารับพ้ืนฐานก่อนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นํ้าสลัดชนิดข้นจากเต้าหู้ (พจนีย์ บุญนา และคณะ, 2553) ดังตารางที่ 3.2 นําไป
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับผู้บริโภคท่ัวไปจํานวน 50 คนด้วยวิธีสเกลความพอดี (just-
about-right scale, JAR) แบบ 5 สเกล ในด้านความข้นหนืด กลิ่นนํ้ามันพืช กลิ่นรสเคร่ืองเทศ รส
เปรี้ยว และรสหวาน เพ่ือหาแนวทางในการปรับสูตร วิเคราะห์ผลเป็นค่าร้อยละ โดยต้ังเกณฑ์ความ
พอดีอยู่ที่ร้อยละ 70 (cut-off point) และค่า net effect ที่ร้อยละ 20  
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ตารางที่ 3.2 สูตรนํ้าสลัดตํารับพ้ืนฐานกับนํ้าสลัดสูตรต้นแบบ 
 

วัตถุดิบ ปริมาณ 
นํ้าส้มสายชู 75 กรัม 
นํ้าตาลทราย 100 กรัม 

เกลือ 5 กรัม 
พริกไทยป่น 5 กรัม 
มัสตาร์ด 5 กรัม 
ไข่ไก่ 1 ฟอง 

นํ้ามันถั่วเหลือง 250 กรัม 
 
- ทําการปรับสูตรตามผลการทดลองที่ได้แล้วนําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสอีกครั้ง

กับผู้บริโภคท่ัวไปจํานวน 100 คน ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9–point Hedonic 
scale) ในด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ ความข้นหนืด และความชอบโดยรวม เพ่ือหาสูตรที่
ผู้บริโภคชอบมากที่สุด  

(3) การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์แซนวิชสเปรดที่ใช้นํ้าส้มสายชูกล้วยนํ้าว้าเป็นส่วนผสม 
- เตรียมแซนวิชสเปรดสูตรต้นแบบ โดยใช้นํ้าสลัดสูตรที่ได้คะแนนความชอบมากที่สุดจาก

ขั้นตอนที่ (2) ผสมกับแตงกวาดองและแครอทดอง ในปริมาณร้อยละ 13 และ 5 ตามลําดับ  
- นําผลิตภัณฑ์ไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยให้ผู้ทดสอบชิมทาแซนวิชสเปรด

สูตรต้นแบบลงบนขนมปังชนิดแผ่น ผู้ทดสอบชิมเป็นผู้บริโภคทั่วไป จํานวน 50 คนด้วยวิธีสเกลความ
พอดี (just-about-right scale, JAR) แบบ 5 สเกล เพ่ือหาแนวทางในการปรับสูตร ทําการปรับสูตร
ตามผลการทดลองที่ได้ แล้วนําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสอีกครั้งกับผู้บริโภคท่ัวไปจํานวน 
100 คน ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9–point Hedonic scale) เพ่ือหาสูตรที่ผู้บริโภค
ชอบมากที่สุด  
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากผลการทดลอง ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังน้ี 
3.1 การทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9–point Hedonic 
scale)  

(1) วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 
Design, RCBD) 

(2) คํานวณค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
(3) ประเมินผลความแตกต่างคะแนนความชอบระหว่างตัวอย่างโดยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMNRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  
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3.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ดังน้ี 

(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมอบรมแสดงเป็นค่าร้อยละ 
(2) ระดับความพึงพอใจ แสดงเป็นค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

  




