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สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

วิสัยทัศน	์ มุ่งพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล	 รวมท้ังพัฒนา 
	 คุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน	สู่มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาวะบนพื้นฐานของความ 
	 เป็นไทย
พันธกิจ	 พัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	 วจิัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์	 พัฒนาการเรียน 
	 การสอนคหกรรมศาสตร์	 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 สร้างเครือข่ายวิชาชีพทั้งในประเทศ 
	 และนานาชาติ	ส่งเสริมการอนุรักษ์วิชาชีพ	สิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

วิสัยทัศน์	 มุ่งพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ให้เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับสากล	 รวมท้ังพัฒนา 
	 คุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน	สู่มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาวะบนพื้นฐานของความ 
	 เป็นไทย
พันธกิจ	 พัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	 วจิัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์	 พัฒนาการเรียน 
	 การสอนคหกรรมศาสตร์	 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 สร้างเครือข่ายวิชาชีพทั้งในประเทศ 
	 และนานาชาติ	ส่งเสริมการอนุรักษ์วิชาชีพ	สิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

	 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชนิปูถมัภ์	ร่วมกบั	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัสวนดสุติ	
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	จัดการสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ	ครั้งที่	 21	 เรื่อง	“ผู้สูงอายุ	4.0” 
ในวันที่	15-16	พฤศจิกายน	2561		ณ		โรงแรมมารวย	การ์เด้น	กรุงเทพมหานคร

เจ้าของ										 	 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ที่ปรึกษา   อาจารย์	ดร.ศรันยา	คุณะดิลก	นายกสมาคมฯ	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 	 รองศาสตราจารย์อนุกูล	พลศิริ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี	ลาชโรจน์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนะศึก	นิชานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรรณาธิการ	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กนกกานต์	วีระกุล	โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองบรรณาธิการ	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.วราภรณ์	ธาระวานิช	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.ปัทมาวดี	เล่ห์มงคล	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.วศินา	จันทรศิริ	สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เจริญ	เจริญชัย	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ดวงฤทัย	ธ�ารงโชติ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
	 	 อาจารย์	ดร.เปรมฤทัย	แย้มบรรจง	คณะการจัดการธุรกิจอาหาร	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
	 	 อาจารย์จันทร์จนา	ศิริพันธ์วัฒนา	โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นราธิป	ปุณเกษม	โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 	 อาจารย์ศันสนีย์	ทิมทอง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์	 1.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้	แนวความคิดทางคหกรรมศาสตร์และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม
	 3.	 เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางคหกรรมศาสตร์
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หมายเหตุ		 :	 บทความทุกเรื่องจะได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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	 วารสารคหเศรษฐศาสตร์	 เป็นวารสารวิชาการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่นิพนธ์

ต้นฉบับ	(Original	Article)	นิพนธ์ปริทัศน์	(Review	Article)	และบทวิจารณ์หนังสือ	(Book	

Review)	ในสาขาคหกรรมศาสตร์	อันประกอบไปด้วย	อาหารและโภชนาการ	เสื้อผ้าและสิ่งทอ	

ศิลปะประดิษฐ์	การจัดการบ้านเรือนและชุมชน	และพัฒนาการเด็กและครอบครัว	รวมถึงสาขา

ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย	 จัดพิมพ์ออก 

เผยแพร่ปีละ	3	ฉบับ	(ฉบับแรกประจ�าเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน	ฉบับที่สองประจ�าเดือน

พฤษภาคมถึงสิงหาคม	 และฉบับท่ีสามประจ�าเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม)	 ด�าเนินการ 

เผยแพร่ในรูปแบบของวารสารฉบับพมิพ์	บุคคลท่ัวไปสามารถสมคัรเป็นสมาชกิโดยส่งใบสมคัร	

หรือสมัครด้วยตนเองที่	สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์	ทั้งนี้	

ต้นฉบับท่ีเสนอขอลงตพีมิพ์จะต้องไม่เคยตพีมิพ์ในวารสารใดวารสารหนึง่มาก่อน	และไม่อยู่ใน

ระหว่างเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น	รวมทั้งจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็น	และตรวจ

แก้ไขทางวชิาการจากผูท้รงคณุวฒุ	ิ(Peer	Review)	ของวารสารคหเศรษฐศาสตร์	จ�านวน	3	ท่าน	

ก่อนลงตีพิมพ์

	 ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมคหเศรษฐศาสตร์ 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์	การน�าข้อความใดๆ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ

ต้นฉบับไปตีพิมพ์ใหม่	จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของต้นฉบับและสมาคมฯ	ก่อน	ผลการวิจัย 

และความคดิเหน็ท่ีปรากฏในวารสารเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ขยีน	ท้ังนี้ไม่รวมความผดิพลาด 

อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

วารสารคหเศรษฐศาสตร์



สารจากนายกสมาคมฯ

สวัสดีค่ะ	สมาชิกวารสารคหเศรษฐศาสตร์ฯ	ทุกท่าน

	 การสัมนาวิชาการแห่งชาติ	ครั้งที่	21	ที่ได้จัดขึ้นในวันที่	15	-	16	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561	

ณ	ห้องบอลรูม	AB	ชั้น	2	โรงแรมมารวยการ์เด้น	ภายใต้หัวข้อเรื่อง	“ผู้สูงอายุ	4.0”	สมาคมฯ	ได้รับ

เกียรติจาก	ดร.จงรัก		วัชรินทร์รัตน์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นประธานในพิธีเปิด	และ

วิทยากรท่ีมีชื่อเสียงมากมาย	 อาทิ	 นายแพทย์พลเลิศ	 	พันธุ์ธนากุล	 	 อดีตผู้อ�านวยการวชิรพยาบาล 

นายแพทย์เอกชัย	 	 เพียรศรีราชา	 คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ	 (ท่ีปรึกษา)	 ด้านผู้สูงอายุระดับ

นานาชาติและองค์การอนามัยโลกและอดีตผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแม่และเด็ก	 จังหวัดนครราชสีมา	

เป็นต้น	บรรยากาศในงานมท้ัีงการบรรยาย	เสวนา	ความรู้ในการดแูลผูสู้งอาย	ุเพือ่การสร้างคณุภาพชวีติ

ที่ดีในสังคมผู้สูงวัย	รวมทั้งมีนิทรรศการจากเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ	นิทรรศการจากสถาบันการศึกษา		

และการน�าเสนอผลงานวิจัย	สมาคมฯ	ขอขอบพระคุณหน่วยงานร่วมจัด	3	สถาบัน	คือ	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 รวมท้ังอาจารย์ 

นักวิชาการ	ผู้ร่วมการสัมมนาที่ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การสร้างเครือข่าย	และท�าการจัดงาน

ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี		นอกจากนี้ในห้วงเวลาของการจัดสัมมนามีการจัดกิจกรรมส�าคัญอีก	2	กิจกรรม

คือ	พิธีมอบทุนคหวัฒนา	จ�านวน	12	ทุน		และการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการ

อ�านวยการชุด	พ.ศ.	๒๕๕๙	 -	๒๕๖๑	 ได้ด�าเนินงานมาครบวาระ	 ในนามของผู้แทนคณะกรรมการ 

อ�านวยการขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯ	 ทุกท่านท่ีมีส ่วนร ่วมในการขับเคลื่อนวิชาชีพ

คหกรรมศาสตร์ให้ก้าวหน้าด้วยการให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ของสมาคมฯ	 และหวังเป็นอย่าง

ยิง่ว่าเครือข่ายความร่วมมอืของสมาชกินกัคหกรรมศาสตร์ท่ีสมาคมฯ	ได้ด�าเนนิงานให้เกดิขึน้เสมอมา 

จะเข้มแข็งและเหนียวแน่น	 เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาชีพนักคหกรรมศาสตร์ให้ทันสมัย	 เป็นก�าลังส�าคัญ

หนึ่งของการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับสังคมประเทศไทยต่อไป

	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

                                                                                                            

	 	 (อาจารย์	ดร.	ศรันยา		คุณะดิลก)

	 	 นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

	 	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์



พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของบุคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร
_____________________________________________________________________________

ศิวพร  ไวทยะพิศาล*   วไลภรณ์  สุทธา** 

	 *	 นกัศกึษาปริญญาโทสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร					
	 **	 อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทคัดย่อ

	 การศึกษาวจิัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา	 1)	 ปัจจัยส่วนบุคคลของ
บุคลากรสายวิชาการ	2)	พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด	และ	3)	ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของบุคลากรสายวิชาการ	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 บุคลากรสายวิชาการ	
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ใช้วิธีการสุ่มกลุม่ตัวอย่างหลายข้ันตอน	คือ	จับฉลากเลอืก
คณะท่ีเป็นตัวแทนของบุคลากรสายวิชาการ	 จ�านวน	 5	 คณะ	 จากท้ังหมด	 9	 คณะ	 ได้บุคลากรรวม 
304	คน	จากนัน้สุ่มกลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	คอื	บุคลากรสายวิชาการทีบ่ริโภคกาแฟสด	จ�านวน	
237	คน	 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา	 คือ	 แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ
เท่ากับ	0.81	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ความถี่ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
และค่าไคว์สแควร์	ผลการศึกษาพบว่า	 1)	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	65.80)	อายุ
ระหว่าง	41-45	ปี	(ร้อยละ	22.40)	จบการศกึษาระดบัปริญญาโท	(ร้อยละ	56.10)	สังกดัคณะบริหารธุรกจิ
มากท่ีสุด	 (ร้อยละ	 29.10)	 สถานภาพการท�างานเป็นผู้สอน	 (ร้อยละ	 82.70)	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	
25,001-30,000	บาท	(ร้อยละ	40.90)		2)	กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด	4-5	แก้วต่อ
สัปดาห์	(ร้อยละ	39.70)	รองลงมา	คือ	ดื่มทุกวันอย่างน้อย	1-2	แก้ว	(ร้อยละ	27.00)โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่อแก้ว	41-50	บาท	(ร้อยละ	42.60)	ซือ้จากซุ้มกาแฟหรือมมุกาแฟ	(ร้อยละ	49.80)	ช่วงเวลาท่ีบริโภค
คือ	 09.01-12.00	 น.	 (ร้อยละ	 49.40)	 โดยมีเหตุผลในการบริโภค	 คือ	 ชอบกลิ่นหอมของกาแฟ 
รองลงมา	คือ	ชอบรสชาติ	และดื่มแล้วรู้สึกกระฉับกระเฉง	(ร้อยละ	22.85,	22.21	และ	17.33	ตาม
ล�าดับ)นิยมบริโภคกาแฟสดรูปแบบเย็น	 (ร้อยละ	32.66)	 ได้แก่	อเมริกาโน	ลาเต้	 และคาปูชิโน	ตาม
ล�าดบั	รองลงมาคอื	รูปแบบป่ัน	(ร้อยละ	13.25)	ได้แก่	คาปูชโิน	เอสเปรสโซ่	ลาเต้	ตามล�าดบั		3)	ปัจจยั
ส่วนบุคคล	ได้แก่		อายุ	ระดับการศึกษา	คณะที่สังกัด	สถานภาพการท�างาน	และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ค�ำส�ำคัญ :	 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด	 บุคลากรสายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
	 พระนคร
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ABSTRACT

	 This	research	is	a	survey	research	having	purpose	to	study	about	:	1)	personnel	

factors	of	academic	staff;	2)	fresh	coffee	consumption	behavior	and	3)	personal	factors	

related	 to	 fresh	 coffee	 consumption	 behavior	 of	 academic	 staff.	 The	 sample	 group 

consisted	of	academic	staff,	Rajamangala	University	of	Technology	Phra	Nakhon	(RMUTP).	

There	were	several	steps	of	random	sampling	as	follows:	drawing	lots	to	select	five	of	

nine	faculties	who	were	representatives	of	academic	staff,	numbering	304	persons	by	

simple	 random	 sampling,	 namely,	 237	 academic	 staff	 who	 consumed	 fresh	 coffee. 

Research	tools	were	questionnaires	which	has	0.81	confidentially.	The	statistics	used	in	

analyzing	 of	 data	 including	 frequency,	 percentage,	mean,	 standard	 deviation	 and 

Chisquare.	From	the	results	of	the	research,	it	was	found	that	1)	most	samples	were	

female	(65.80	percent),	age	between	41-45	years	(22.40	percent);	graduating	Master's	

Degree	(56.10	percent);	attached	to	Faculty	of	Business	Administration	the	most	of	all	

(29.10	percent);	working	status	was	instructor	(82.70	percent);	average	monthly	income	

per	 month	 :	 25,001-30,000	 Baht	 (40.90	 percent);	 2)	 Samples	 had	 fresh	 coffee 

consumption	behavior	of	4-5	glasses	per	week	(39.70	percent);	the	secondary	group	

was	the	group	who	drink	fresh	coffee	every	day	for	at	least	1-2	glasses	(27.00	percent).	

The	group	had	expense	per	glass	for	41-50	Baht	(42.60	percent).	The	group	bought	fresh	

coffee	from	coffee	shop	or	coffee	corner	(49.80	percent).	Time	period	for	fresh	coffee 

consumption	was	 09.01-12.00	 hours	 (49.40	 percent).	 The	 reason	 for	 fresh	 coffee 

consumption	was	that	respondents	like	good	aroma	of	coffee.	The	secondary	level	was	

that	respondents	liked	coffee	taste	and	energetic	feeling	(22.85,	22.21	and	17.33	percent,	
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บทน�ำ
	 กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส�าคัญ

ระดับประเทศ	 และก�าลังได้รับความนิยมเป็น 

อย่างมาก	 โดยเฉพาะกาแฟสด	ดังจะเห็นได้จาก

การเปิดร้านจ�าหน่ายกาแฟสดเกือบทุกชุมชน

กาแฟท่ีนิยมบริโภคมีหลายสายพันธุ์	 และแต่ละ

สายพันธุ์มีกลิ่นหอมและรสชาติท่ีแตกต่างกัน

ท�าให้การแข่งขันในธุรกิจร้านกาแฟสดมีการ 

ปรับกลยทุธ์และเปลีย่นแปลงทัง้ด้านตวัสินค้าและ

บริการ	โดยเมล็ดกาแฟสามารถแปรรูปเป็นกาแฟ

คัว่ส�าหรับผลติเป็นเคร่ืองดืม่กาแฟส�าเร็จรูป	กาแฟ

กระป๋องพร้อมดืม่	และกาแฟชงสดตามร้านกาแฟ	

เป็นต้น	(กานดา,	2555)

	 เมล็ดกาแฟมีองค์ประกอบท่ีส�าคัญ	 คือ	

คาเฟอีน	 (caffeine)	 กรดคลอโรจินิค	 (chloro-

genic	 acid)	 และไนอาซิน	 (niacin)	 เป็นต้น 

คาเฟอีนในเมล็ดกาแฟสามารถช่วยกระตุ้นระบบ

ประสาทส่วนกลางมีรสชาติขมเล็กน้อยและไม่มี

กลิน่	โดยปริมาณของคาเฟอนีมผีลต่อร่างกายและ

อารมณ์ถ้าร่างกายได้รับปริมาณคาเฟอีน	50-200	

มิลลิกรัมต่อวันจะท�าให้ร่างกายกระปร้ีกระเปร่า	

หายจากอาการอ่อนเพลยี	และสามารถปฏบัิตงิาน

ได้อย่างต่อเนื่อง	 (ปัทมา,	2551)	ผู้ที่ต้องการลด

ความอ้วนควรดื่มกาแฟก่อนรับประทานอาหาร	

เพราะจะท�าให้รู้สึกอิ่มรับประทานอาหารลดลงถึง

ร้อยละ	22	(ปรัชญา,	2548)	กาแฟได้รบัการพสูิจน์

ว่าสามารถช่วยลดอัตราเส่ียงในการฆ่าตัวตายใน

เพศหญิงได้ถึงร้อยละ	 60	 (สันติ,	 ม.ป.ป.)	 แต่

อย่างไรก็ตามการบริโภคกาแฟจนได้รับปริมาณ

คาเฟอีนในปริมาณมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อ

สุขภาพเช่นกัน	กล่าวคือ	ถ้าได้รับปริมาณมากถึง	

200-500	 มิลลิกรัมต่อวัน	 จะท�าให้ปวดศีรษะ 

มือส่ัน	 และนอนไม่หลับ	 ส�าหรับผู้ท่ีมีความดัน

โลหติสูง	ควรหลกีเลีย่งการดืม่กาแฟในปริมาณสูง	

เพราะจากการศึกษาพบว่า	คาเฟอีน	250	มลิลกิรัม	

สามารถท�าให้ความดันโลหิตสูงมากข้ึนในผู้ป่วย 

ท่ีมีความดันโลหิตสูงกว่า	 1.5	 เท่าของกลุ่มท่ีมี

ความดนัปกต	ิ(อจัจมิา,	2552)นอกจากนีก้าแฟยงั

มีสารที่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ	 (antioxidant) 

มผีลในการช่วยชะลอความแก่	ไขมนัในเส้นเลอืด

สูง	 อัลไซเมอร์	 มะเร็ง	 เป็นต้นและจากการวิจัย

respectively).	 Respondents	 consumed	 fresh	 coffee	 in	 cold	 drink	 (32.66	 percent) 

including	Americano,	Latte	and	Cappuccino,	respectively.	The	secondary	level	was	in	

coffee	 frappe	 (13.25	 percent)	 in	 favorite	 type	 was	 Cappuccino,	 Espresso,	 Latte, 

respectively;	(3)	Personal	factors	included	age,	education	level,	faculty	that	academic	

staff	worked,	working	status	and	average	income	per	month,	had	relation	with	fresh	

coffee	consumption	behavior	with	statistical	significance	at	level	of	.05.	

Keywords :	consumption	behavior,	fresh-coffee,	academic	staff,	Rajamangala	University 

	 of	Technology	Phra	Nakhon
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ติดตามผลเป็นเวลานานมากกว่า	 20	 ปี	 กับ 

ผู้ทดลองเพศหญิง	 40,000	 คน	 เพื่อศึกษาการ

เชื่อมโยงกันระหว่างกาแฟกับโรคมะเร็งเต้านม 

พบว่า	 กลุ่มผู้หญิงท่ีดื่มกาแฟมากกว่าวันละ	 5	

แก้ว	จะมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านม

น้อยกว่าผู้ท่ีดื่มกาแฟน้อยกว่านั้นถึงร้อยละ	 19	

นักวิจัยเชื่อว่าสารต้านอนุมูลอิสระท่ีพบได้ ใน

กาแฟจะช่วยป้องกันเซลล์จากสารอนุมูลอิสระที่

เป็นสาเหตุของการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง	

(อัจจิมา,	2552)

	 ปัจจบัุนกาแฟสดได้รับความนยิมเป็นอย่าง

มาก	 จากผลการส�ารวจของชมรมนักวิจัยไทย 

เพือ่ความสุขชมุชน	(2558)	พบว่า	คนไทยเร่ิมลอง

ดื่มกาแฟคร้ังแรกเพราะอยากชิม	 อยากลองดื่ม	

(ร้อยละ	 34.30)	 ดื่มเพราะง่วงจนทนไม่ไหว 

(ร้อยละ	7.40)	ดื่มตามเพื่อน	(ร้อยละ	6.90)	ดื่ม

แล้วท�าให้ร่างกายสดชื่น	 (ร้อยละ	 6.00)	 ดื่มเพื่อ

คลายเครียด/แก้ปวดศรีษะ	(ร้อยละ	3.30)	ผลการ

วิจัยของจุตินันท์	 (2555)	 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

บรโิภคกาแฟสดโดยให้เหตผุล	คอื	ชอบกลิน่หอม	

นอกจากนี	้บุญชนกิา	(2552)	พบว่าเหตผุลในการ

บริโภค	คือ	ดื่มแล้วรู้สึกกระฉับกระเฉง	ช่วยเพิ่ม

ความสดชื่น	และลดอาการง่วงนอน

	 ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาคหกรรมศาสตร์จึง

สนใจศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ

บุคลากรสายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร	 ซึ่งเป็นบุคคลวัยท�างานเพื่อ

เป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟสดในปริมาณท่ีเหมาะสม	 และเพื่อให้ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจดัหาร้านจ�าหน่ายเคร่ืองดืม่

เพื่อสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภค

ของบุคลากร	หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภค

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทดแทน

วัตถุประสงค์ 
	 1.	 เพื่อส�ารวจข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ

บุคลากรสายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร

	 2.	 เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการบ ริ โภค 

กาแฟสดของบุคลากรสายวิชาการ	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ

บุคลากรสายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร

วิธีกำรวิจัย
 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้ในกำรวจัิย

	 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้	 คือ	 บุคลากร

สายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร	รวม	9	คณะ	จ�านวน	562	คน	(กองบริหาร

งานบุคคล,	 2559)	 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

หลายข้ันตอน	 (Multistage	 Sampling)	 ดังนี ้

1)	 ท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยจับสลาก

เลือกคณะท่ีเป็นตัวแทนจ�านวน	 5	 คณะ	 จาก

ท้ังหมด	9	คณะ	ได้แก่	คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม	

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์		คณะบรหิารธุรกจิ	

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ�านวน	304	คน	

และ	2)	เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	เฉพาะผู้ที่

บริโภคกาแฟสด	จ�านวน	237	คน

	 เคร่ืองมอืที่ใช้ในงานวจิยัคอื	แบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น	 2	 ตอนคือ	 ตอนท่ี	 1)	 ปัจจัยส่วน

บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับ 

การศกึษา	คณะทีสั่งกดั	สถานภาพการท�างาน	และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 ตอนท่ี	 2)	 พฤติกรรมการ

บริโภคกาแฟสดของกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ปริมาณ
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การบริโภค	 ค่าใช้จ่ายต่อแก้ว	 สถานท่ีจ�าหน่าย	

เวลาที่บริโภค	 เหตุผลในการบริโภค	 รูปแบบการ

บริโภค	 และความถ่ีในการบริโภค	 ตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง	(Index	of	Item- 

Objective	 Congruence:	 IOC)	 ของความ 

คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	 5	 ท่าน	 ผลการ

วเิคราะห์ค่า	IOC		มากกว่า	0.51-1.0	น�าไปทดลอง

ใช้กับกลุ ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับ 

กลุม่ตวัอย่างจรงิจ�านวน	30	คนได้ค่าความเชือ่มัน่

ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ	0.81

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง	 5	 คณะ	

จ�านวน	 304	 คน	 ระหว่างเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน	 2560	 ได้รับแบบสอบถามกลับคืน

จ�านวน	 260	 ฉบับ	 (ร้อยละ	 85.50)	 จากนั้น 

คัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีบริโภคกาแฟสด

จ�านวน	237	คน	คิดเป็นร้อยละ	78.0	ของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามก่อนน�ามาวิเคราะห์ต่อไป

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 วิ เ ค ร า ะห ์ ข ้ อ มู ล โ ดย ใ ช ้ โ ป ร แก รม

คอมพิวเตอร์	ดังนี้

	 1.	 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่ม

ตัวอย่าง	ได้แก่	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	คณะที่

สังกัด	 สถานภาพการท�างาน	 และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน	โดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ

	 2.	 วเิคราะห์พฤตกิรรมการบริโภคกาแฟสด

ได้แก่	 ปริมาณการบริโภค	 ค่าใช้จ่ายต่อแก้ว 

สถานท่ีจ�าหน่าย	 เวลาท่ีบริโภค	 เหตุผลในการ

บริโภค	 รูปแบบการบริโภค	 และความถ่ีในการ

บริโภค	 โดยการหาค่าความถ่ีค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ก�าหนดเกณฑ์การแปล

ความหมายของระดับพฤติกรรมโดยใช้ค่าเฉลี่ย

แปลผลเป็น	 5	 ระดับ	 ได้แก่	 ปฏิบัติประจ�า	 (ดื่ม 

ทุกวันอย่างน้อย	1	แก้ว)	บ่อยครั้ง	(ดื่ม	4-5	แก้ว

ต่อสัปดาห์)	 บางคร้ัง	 (ดื่ม	 2-3	 แก้วต่อสัปดาห์)

นานๆ	ครั้ง	 (ดื่ม	 1	 แก้วต่อสัปดาห์)	 และไม่เคย

ปฏิบัติ

	 3.	 วเิคราะห์ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคล	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา 

คณะท่ีสังกัดสถานภาพการท�างาน	 และรายได้

เฉลีย่ต่อเดือน	กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด

ของกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่ปริมาณการบริโภค	ค่าใช้

จ ่ายต่อแก้ว	 สถานท่ีจ�าหน่าย	 เวลาท่ีบริโภค	

เหตุผลในการบริโภค	 รูปแบบการบริโภค	 และ

ความถี่ในการบริโภคโดยใช้ค่าสถิติไคว์สแควร์	

(Chi-Square)

ผลวิจัยและวิจำรณ์
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง

  บุคลากรสายวชิาการท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	(ร้อยละ	65.80)	ช่วง

อายุระหว่าง	41-45	ปี	(ร้อยละ	22.40)	รองลงมา

คือ	อายุไม่เกิน	35	ปี	(ร้อยละ	19.80)	อายุ	36-40	

ปี	และ	46-50	ปี	มีจ�านวนเท่ากัน	(ร้อยละ	19.40)

จบการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สดุ	รองลงมา

คือ	ปริญญาเอก	และปริญญาตรี	(ร้อยละ	56.10,	

31.60	 และ	 12.20)	 ตามล�าดับ	 ส่วนใหญ่สังกัด 

คณะบริหารธุรกิจรองลงมา	 คือ	 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์	 และคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 (ร้อยละ	29.10,	24.50	และ	22.40)	

ตามล�าดับมีสถานภาพการท�างานเป็นผู ้สอน 
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ตารางที่ 1	 จ�ำนวน	และร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง	จ�ำแนกตำมปริมำณกำรบริโภคกำแฟสด

ปริมำณกำรบริโภค จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

1-2	แก้วต่อวัน 64 27.00

4-5	แก้ว/สัปดาห์ 94 39.70

2-3	แก้ว/สัปดาห์ 48 20.30

1	แก้ว/สัปดาห์ 21 8.90

นานๆ	ครั้ง 10 4.20

รวม 237 100.00

รองลงมา	 คือ	 ผู้บริหารและผู้สอน	 และผู้บริหาร

เพยีงอย่างเดยีว	(ร้อยละ	82.70,	16.00	และ	1.30)	

ตามล�าดับ	 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

25,001-30,000	 บาท	 รองลงมา	 คือ	 20,001-

25,000	บาท	และมากกว่า	40,001	บาท	(ร้อยละ	

40.90,	16.50	และ	14.30)	ตามล�าดับ

 2. พฤติกรรมกำรบริโภคกำแฟสดของ 

กลุ่มตัวอย่ำง

	 	 บุคลากรสายวชิาการท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง

	 	 	 จากตารางท่ี	1	พบว่า	กลุม่ตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด	 4-5	

แก้วต่อสัปดาห์	(ร้อยละ	39.70)	รองลงมา	คอื	ด่ืม

ทุกวันอย่างน้อย	1-2	แก้ว	(ร้อยละ	27.00)	และ

ดื่ม	 2-3	 แก้วต่อสัปดาห์	 (ร้อยละ	 20.30)	 ตาม

ล�าดับ

  2.2 ด้ำนค่ำใช้จ่ำยต่อแก้ว กลุม่ตวัอย่าง

มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟสดต่อแก้ว	 ราคา	

41-50	บาท	มากที่สุด	(ร้อยละ	42.60)	รองลงมา	

คือ	51-60	บาท	(ร้อยละ	32.50)	และ	31-40	บาท	

(ร้อยละ	 14.30)	 กลุ่มตัวอย่างบริโภคกาแฟราคา

มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดจ�าแนกเป็น	 7	

ด้าน	ได้แก่	ปริมาณการบริโภค	ค่าใช้จ่ายต่อแก้ว	

สถานท่ีจ�าหน่าย	 เวลาท่ีบริโภค	 เหตุผลในการ

บริโภค	 รูปแบบการบริโภค	 และความถ่ีในการ

บริโภค	น�าเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้

  2.1 ด้ำนปริมำณกำรบริโภคกำแฟสด 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด

จ�าแนกตามปริมาณการบรโิภคกาแฟสด	ดงัตาราง

ที่	1	ดังนี้

น้อยกว่าหรือเท่ากับ	30	บาท	(ร้อยละ	5.90)	และ

ราคา	61	บาทขึ้นไป	(ร้อยละ	4.60)ตามล�าดับ

  2.3 ด้ำนสถำนท่ีจ�ำหน่ำย ส่วนใหญ่ 

กลุม่ตัวอย่างซือ้กาแฟจากซุม้กาแฟหรือมมุกาแฟ

มากท่ีสุด	(ร้อยละ	49.80)	รองลงมาคอืซือ้จากร้าน

จ�าหน่ายกาแฟสดในอาคารหรือห้างสรรพสินค้า	

(ร้อยละ	32.10)	และจากรถเข็น	(ร้อยละ	18.10)	

ตามล�าดับ

  2.4 เวลำท่ีบริโภคกำแฟสด กลุ ่ม

ตัวอย่างเกือบคร่ึงบริโภคกาแฟสดช่วงเวลา	

09.01-12.00	น.	(ร้อยละ	49.40)	รองลงมา	คือ	
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ตารางที่ 2	 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำแนกตำมเหตุผลในกำรบริโภค	(ตอบได้มำกกว่ำ	1	ข้อ)

เหตุผลในกำรบริโภคกำแฟสด จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ชอบกลิ่นหอม 178 22.85

ชอบรสชาติ 173 22.21

ดื่มแล้วรู้สึกกระฉับกระเฉง/สดชื่น 135 17.33

ช่วยเพิ่มสมาธิในการท�างาน 112 14.38

ชอบบรรยากาศในร้าน 78 10.01

ลดความเครียด 38 4.88

ลดอาการปวดศีรษะ 37 4.75

ดื่มตามเพื่อน/ตามกระแส 28 3.59

รวม 779 100.00

12.01-15.00	น.	(ร้อยละ	22.80)	และบริโภคโดย

ไม่จ�ากัดเวลา	 แล้วแต่ความสะดวก	 (ร้อยละ	

13.50)	 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งบริโภค

กาแฟในช่วงเวลา	 06.00-09.00	 น.	 (ร้อยละ	

	 	 	 จากตารางท่ี	 2	 กลุ่มตัวอย่างให้

เหตุผลในการบริโภคกาแฟสด	พบว่า	 ส่วนใหญ่

ชอบกลิ่นหอมของกาแฟสดมากท่ีสุด	 (ร้อยละ	

22.85)	รองลงมา	คอื	ชอบรสชาต	ิ(ร้อยละ	22.21)		

ดืม่แล้วรู้สึกกระฉับกระเฉง/สดชืน่	(ร้อยละ	17.33)	

ช่วยเพิม่สมาธิในการท�างาน	(ร้อยละ	14.38)		ชอบ

บรรยากาศในร้าน	(ร้อยละ	10.01)	ดืม่กาแฟสดแล้ว 

ช่วยลดความเครยีด	(ร้อยละ	4.88)		ลดอาการปวด

ศีรษะ	(ร้อยละ	4.75)	และดืม่ตามเพือ่น/ตามกระแส 

จ�านวนน้อยที่สุด	คือ	ร้อยละ	3.59	ตามล�าดับ

  2.6 รูปแบบกำรบริโภคกำแฟสด กลุ่ม

13.10)	และช่วงเวลาที่บริโภคกาแฟสดน้อยที่สุด	

คือ	15.01-18.00	น.	(ร้อยละ	1.30)	ตามล�าดับ

  2.5 เหตุผลในกำรบริโภคกำแฟสด

ตัวอย่างบริโภคกาแฟสดรูปแบบเย็น	 มากที่สุด	

(ร้อยละ	32.66)	รองลงมา	คอื	รูปแบบป่ัน	(ร้อยละ	

13.25)	และรูปแบบร้อน	(ร้อยละ	4.05)	โดยสูตร

กาแฟสดรูปแบบเย็นที่ชอบ	คือ	อเมริกาโน	ลาเต้	

และคาปูชโิน	(ร้อยละ	40.51,	37.13.	33.33)	ตาม

ล�าดบั	ส่วนสูตรกาแฟสดรูปแบบป่ันทีช่อบ	คอื	คา

ปูชิโน	 เอสเปรสโซ่	 และลาเต้	 (ร้อยละ	 18.99,	

16.46,	 11.81)	ตามล�าดับ	 ส�าหรับสูตรกาแฟสด

รูปแบบร้อนที่ชอบบริโภค	คือ	 เอสเปรสโซ่	 (ร้อย

ละ	10.97)	นอกนั้นบริโภคในจ�านวนน้อย

  2.7 ควำมถี่ในกำรบริโภคกำแฟสด
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ตารางที่ 3	 จ�ำนวนและร้อยละของพฤติกรรมกำรบริโภคกำแฟสดของกลุ่มตัวอย่ำง	 จ�ำแนกตำมควำมถ่ี 
	 ในกำรบริโภค

สูตรกำแฟสดที่บริโภค
ควำมถี่ในกำรบริโภคกำแฟสด

ระดับพฤติกรรม
x̄ S.D.

เอสเปรสโซ่ 2.59 1.57 บางครั้ง

อเมริกาโน 2.26 1.36 นานๆ	ครั้ง

ลาเต้ 2.32 1.52 นานๆ	ครั้ง

คาปูชิโน 2.45 1.59 นานๆ	ครั้ง

มอคคา 1.71 1.27 นานๆ	ครั้ง

รวม 2.27 0.54 นำนๆ ครั้ง

	 	 	 จากตารางท่ี	 3	 กลุ ่มตัวอย ่าง	

จ�านวน	237	คน	โดยภาพรวมมพีฤตกิรรมบริโภค

กาแฟสด	นานๆ	ครั้ง	(x̄	=	2.27,	S.D.	=	0.54)	
โดยบริโภคกาแฟสดสูตรเอสเปรสโซ่เป็นบางคร้ัง	

(x̄	 =	 2.59,	 S.D.	 =	 1.57)	 และสูตรอื่นบริโภค 

นานๆ	ครั้ง	

 3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วน

บุคคลกับพฤติกรรมกำรบริโภคกำแฟสดของ

บุคลำกรสำยวิชำกำร

	 	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุม่ตัวอย่าง	ได้แก่	เพศ	อาย	ุ

ระดับการศึกษา	 คณะท่ีสังกัด	 สถานภาพการ

ท�างาน	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 กับพฤติกรรม

การบริโภคกาแฟสดได้แก่	 ปริมาณการบริโภค 

ค่าใช้จ่ายต่อแก้ว	สถานที่จ�าหน่าย	 เวลาที่บริโภค	

เหตุผลในการบริโภค	 รูปแบบการบริโภค	 และ

ความถี่ในการบริโภค	แสดงดังตารางที่	4	ดังนี้

ตารางที่ 4	 ค่ำไคสแควร์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมกำรบริโภคกำแฟสด
	 ของกลุ่มตัวอย่ำง	จ�ำแนกรำยด้ำน

พฤติกรรม
กำรบริโภคกำแฟสด

เพศ อำยุ
ระดับกำร

ศึกษำ
คณะ

ที่สังกัด
สถำนภำพ
กำรท�ำงำน

รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน

1.	ปริมาณการบริโภค 1.350 19.218 13.572 76.432* 11.083 21.483

2.	ค่าใช้จ่ายต่อแก้ว 6.474 31.950* 19.149* 50.563* 16.770* 23.012

3.	สถานที่จ�าหน่าย 1.441 14.464 9.761* 37.144* 3.717 15.283

4.	เวลาที่บริโภค 0.827 16.893 31.285* 63.736* 16.762* 35.857*
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	 	 	 จากตารางที่	4	ผลการศึกษาพบว่า	

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 อาย	ุ

ระดับการศึกษา	 คณะท่ีสังกัด	 สถานภาพการ

ท�างาน	 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล

ด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดสามารถอภิปราย

ได้ดังนี้	

  3.1 อำยุ		อายขุองกลุม่ตวัอย่างมคีวาม

สัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบริโภคกาแฟสด	จ�านวน	

2	ด้าน	 ได้แก่	 ค่าใช้จ่ายต่อแก้ว	 และรูปแบบการ

บรโิภคกาแฟสดสูตรเอสเปรสโซ่	อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ	.05		ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากร

สายวิชาการเป็นวัยท�างานมีอิสระในการตัดสินใจ

ในการบริโภคอาหาร	มีรายได้ประจ�า	ประกอบกับ

กาแฟสดมกีลิน่หอมและรสชาตอินัเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตัว	ท�าให้อยากทดลองดื่ม	และเมื่อดื่มแล้ว

เกิดความชื่นชอบท�าให้ดื่มเป็นประจ�า	 (ชมรม 

นักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน,	2558)	โดยกลุ่ม

ตัวอย่างให้เหตุผลท่ีดื่มเพราะชอบกลิ่นหอมของ

กาแฟสดมากที่สุด	(ร้อยละ	22.85)	รองลงมา	คือ	

ชอบรสชาติ	 (ร้อยละ	 22.21)	 และดื่มแล้วรู้สึก

กระฉบักระเฉง	สดชืน่	(ร้อยละ	17.33)	สอดคล้อง

กับเสาวณีย์	 (2551)	 กล่าวว่า	 กาแฟนับเป็น 

เครื่องดื่มที่คนไทยคุ้นเคยกันมานาน	 และเป็น

เครือ่งดืม่ท่ีมรีสชาตเิฉพาะตวั	มคีวามเข้มข้นและ

ความหอมท่ีตดิลิน้	ตดิจมกู	ซึง่เป็นท่ีชืน่ชอบของ

หลายๆ	คนนอกจากนี้	การดื่มกาแฟจะท�าให้รู้สึก

กระฉับกระเฉง	 เพิ่มความสดชื่นในการท�างาน	

พฤติกรรม
กำรบริโภคกำแฟสด

เพศ อำยุ
ระดับกำร

ศึกษำ
คณะ

ที่สังกัด
สถำนภำพ
กำรท�ำงำน

รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน

5.	เหตุผลในการบริโภค 6.916 19.744 12.522 93.672* 12.822 23.271

6.	รูปแบบการบริโภค

6.1	สูตรเอสเปรสโซ่ 3.571 25.219* 10.573 27.756* 12.994* 22.487

6.2	สูตรอเมริกาโน 1.042 9.033 10.887 23.175* 7.120 14.998

6.3	สูตรลาเต้ 6.444 17.527 3.103 38.312* 1.714 13.948

6.4	สูตรคาปูชิโน 0.195 13.443 4.169 31.748* 3.840 14.199

6.5	สูตรมอคคา 0.536 12.993 6.675 28.498* 3.937 12.521

7.	ความถี่ในการบริโภค

7.1	สูตรเอสเปรสโซ่ 3.169 12.149 9.525 48.323* 7.463 20.969

7.2	สูตรอเมริกาโน	 5.966 10.860 23.975* 56.044* 8.556 27.484

7.3	สูตรลาเต้ 9.268 15.367 5.519 42.962* 5.289 25.843

7.4	สูตรคาปูชิโน 6.060 21.560 12.014 35.106* 4.597 28.660

7.5	สูตรมอคคา 3.961 14.985 10.988 48.533* 5.876 22.744

หมายเหตุ	:	 *	มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	.05
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(บุณชนิกา,	2552)	ที่เป็นเช่นนี้เพราะในกาแฟสด

มีสารคาเฟอีนท่ีท�าให้ร่างกายสดชื่น	 (จุตินันท์,	

2555)	 ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายมีความกระปรี้- 

กระเปร่า	 พร้อมที่จะปฏิบัติงานในแต่ละวันได้	 

โดยกลุ ่มตัวอย ่างนิยมบริโภคกาแฟสดสูตร 

เอสเปรสโซ ่ซึ่ งมีรสชาติกาแฟเข ้มข ้นและ 

หนักแน่นไม่ปรุงด้วยน�้าตาลหรือนม	 จึงเหมาะ

ส�าหรับผู้ท่ีต้องการลดความอ้วน	 สอดคล้องกับ 

วราวุฒิ	(2552)	กล่าวว่า	เอสเปรสโซ	(Espresso)		

คือ	 กาแฟท่ีมีรสชาติกาแฟเข้มข้นและหนักแน่น

ต่างจากกาแฟท่ัวๆ	ไป	ท�าให้ผูบ้ริโภคนยิมดืม่	โดย

ไม่ปรุงด้วยน�้าตาลหรือนม	 จึงเหมาะส�าหรับผู้ท่ี

ต้องการลดความอ้วน

  3.2 ระดับกำรศึกษำ	 ระดับการศึกษา

ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การบริโภคกาแฟสด	 จ�านวน	 4	 ด้าน	 ได้แก  ่

ค่าใช้จ่ายต่อแก้ว	สถานที่จ�าหน่าย	 เวลาที่บริโภค	

และความถ่ีในการบริโภคกาแฟสดสูตรอเมรกิาโน	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ท้ังนี้อาจ

เนื่องจากว่าบุคลากรสายวิชาการจบการศึกษา

ระดับปริญญาโทตัดสินใจซื้อตามความคุ้มค่ากับ

คุณภาพท่ีจะได้รับ	สอดคล้องกบัชนญัญา	(2551)	

พบว่า	 ผู้บริโภคมีการศึกษาสูงข้ึน	 รับรู้ข่าวสาร 

รวมท้ังข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากข้ึน	พฤติกรรม

การซ้ือจึงเปลี่ยนไป	 และมีแนวโน้มที่จะบริโภค

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพมากกว่าผู้ท่ีมีการศึกษา

น้อย	 โดยพบว่าผู้ท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี	

ดื่มเพราะเห็นว่ารสชาติดี

  3.3 คณะที่สังกัด	 คณะท่ีสังกัดของ 

กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

บริโภคกาแฟสดทกุด้าน	ได้แก่	ปริมาณการบริโภค	

ค่าใช้จ่ายต่อแก้ว	สถานที่จ�าหน่าย	 เวลาที่บริโภค	

เหตุผลในการบริโภค	 รูปแบบการบริโภค	 และ

ความถี่ในการบริโภคกาแฟสดทุกสูตร	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า	

บุคลากรในแต่ละคณะมค่ีานยิม	สังคม	วฒันธรรม	

และรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน	 ท�าให ้

มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดแตกต่างกัน 

เช่น	 การด่ืมตามกระแสนิยม	 ตามความสะดวก

ด้านเวลาและสถานที่จ�าหน่าย	 สอดคล้องกับ 

ดารินทร์พัชร์	 (2557)	 กล่าวว่า	 กลุ่มบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อทัศนคติแนวคิดหรือพฤติกรรมของ

บุคคลอืน่ๆ	ในสังคมท้ังทางตรงและทางอ้อม	เช่น	

นักแสดง	ดารา	นักร้อง	ผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคม	จะ

ชักชวนให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเลียนแบบ	อีกทั้ง

วฒันธรรมพืน้ฐาน	เป็นลกัษณะพืน้ฐานของบุคคล

ในสังคม	เช่น	ลกัษณะนสัิยของคนไทย	ซึง่เกดิจาก

การหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทยท�าให้มี

ลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายกัน	(เกียรติกร,	2557)	

นอกจากนี้สถานที่จ�าหน่ายซึ่งอยู่ใกล้บริเวณคณะ

หรือมหาวทิยาลยัท�าให้สะดวกในการหามาบริโภค

ดังนั้น	 ท�าเลท่ีตั้งของร้านจึงมีความส�าคัญเพราะ

ท�าเลที่ตั้งเป็นตัวก�าหนดกลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาใช้

บริการ	สถานท่ีให้บริการจงึต้องสามารถครอบคลมุ

พื้นท่ีในการให้บริการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มาก

ที่สุด	 (ชลธิชา,	 2546)	 จากการส�ารวจพฤติกรรม

การบริโภคกาแฟสดของบุคลากรสายวิชาการ	

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	พบว่า

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 49.80	ซื้อกาแฟสดจากซุ้ม

กาแฟหรือมมุกาแฟ	ท่ีมรีาคาจ�าหน่ายแตกต่างกนั

ตามลกัษณะของร้าน	ประกอบกบัรายได้ของกลุม่

ตัวอย่างอยู่ในช่วง	 25,001-30,000	 บาท	 โดย

เฉลี่ยแล้วมีรายได้ประมาณวันละ	900	บาท	ท�าให้

มกี�าลงัซ้ือ	และถ้ามโีอกาสกจ็ะซือ้จากร้านจ�าหน่าย

กาแฟสดในอาคารหรือห้างสรรพสินค้าด้วย 

(ร้อยละ	32.10)	สอดคล้องกบัแนวคดิของ	อจัจมิา	
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(2552)	พบว่า	รายได้ของผูบ้รโิภคเป็นปัจจยัส�าคญั	

อย่างหนึ่งในการก�าหนดอุปสงค์	 โดยปริมาณซ้ือ

สินค้าจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับรายได้

ของผู้บริโภค	 กล่าวคือ	 ถ้าผู้บริโภคมีรายได้มาก	

ความต้องการซ้ือสินค้าปกติจะเพิ่มข้ึน	 แต่ถ้า 

ผู้บริโภคมีรายได้ลดลง	 ความต้องการซื้อสินค้า

ปกติจะลดลงด้วย	 ท้ังนี้ผู้บริโภคจะเป็นผู้เปรียบ

เทียบระหว่างคณุค่าผลติภณัฑ์กับราคาผลติภณัฑ์

ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาก็จะตัดสินใจซื้อ	 (ชลธิชา,	

2546)	 นอกจากนี้	 รูปแบบการบริโภคกาแฟสด

ของกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริโภคกาแฟสด 

รูปแบบเยน็	ท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากสภาพภมูอิากาศ

ของประเทศไทยทีร้่อนอบอ้าวตลอดท้ังปี	จงึท�าให้

เคร่ืองดื่มรูปแบบเย็นได้รับความนิยม	 เพราะ

นอกจากจะได้ลิ้มลองรสชาติกาแฟสดที่มีกลิ่น

หอมและรสชาติดีแล้ว	 ความเย็นยังช่วยคลาย

ความร้อนจากสภาพอากาศได้อีกด้วย	 กาแฟสด

รูปแบบเย็นท�าให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น	 กระปรี้- 

กระเปร่า	 สอดคล้องกับ	 ประวิน	 (2550)	 พบว่า 

กลุ ่มตัวอย ่างในเขตบางกอกน้อย	 จังหวัด

กรุงเทพมหานครชอบดืม่กาแฟเยน็มากทีสุ่ด	และ	

พีรพัฒน์	 (2559)	พบว่า	ภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าว

ท�าให้เคร่ืองดื่มประเภทเย็นเป็นท่ีนิยมที่ สุด	

นอกจากนี้	 อภิญญา	 (2548)	 กล่าวว่ากาแฟเป็น

เคร่ืองดื่มท่ีมีรสชาติเฉพาะตัว	 มีความเข้มข้น 

และความหอมในตัวเอง	 จึงสามารถดับความ

กระหายได้	ท�าให้คนไทยนิยมดื่มกันมากขึ้น

  3.4 สถำนภำพกำรท�ำงำน	 สถานภาพ

การท�างานของบุคลากรมีความสัมพันธ ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด	 จ�านวน	 3	 ด้าน	

ได้แก่	ค่าใช้จ่ายต่อแก้ว	เวลาท่ีบริโภค	และรูปแบบ

การบริโภคกาแฟสดสูตรเอสเปรสโซ่	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า	

บทบาท	 หน้าท่ีของบุคลากรท่ีแตกต่างกันท�าให ้

มพีฤตกิรรมการบรโิภคกาแฟสดแตกต่างกนั	เช่น	

บุคลากรที่เป็นผู้บริหารส่วนใหญ่มีภารกิจด้าน

บริหาร	 มีเวลาในการบริโภคกาแฟสดในระหว่าง

ประชมุหรือเมือ่ต้องการดืม่	ในขณะทีบุ่คลากรสาย

วชิาการทีป่ฎบัิตหิน้าท่ีสอนอาจเลอืกซือ้กาแฟสด

ตามที่โอกาสจะอ�านวย	เช่น	ถ้ามีชั่วโมงสอนอาจ

ต้องวางแผนการบริโภคช่วงเวลาว่าง	 เป็นต้น	

นอกจากนี้	 ธนพร	 (2556)	 กล่าวถึงวัฎจักรของ 

ผู้บริโภคแต่ละช่วงชีวิตจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป

ตามอายแุละบทบาทท่ีด�ารงอยู	่เช่น	ช่วงเป็นวยัรุ่น	

ช่วงวัยท�างาน	 แต่ละช่วงจังหวะชีวิตเหล่านี้จะมี

การรบัรู	้มคีวามสนใจ	และมพีฤตกิรรมการบรโิภค

กาแฟสดที่แตกต่างกันไป	เช่น	อายุไม่เกิน	40	ปี	

ด่ืมกาแฟเพือ่แก้ง่วงนอน	อาย	ุ41-50	ปี	ด่ืมกาแฟ

เพราะดีต่อสุขภาพ	 อายุ	 51-60	 ปีข้ึนไป	 และ

สอดคล้องกับ	 ดารินทร์พัชร์	 (2557)	 กล่าวว่า 

การท่ีบุคคลคนหนึง่เข้าไปเกีย่วข้องกบักลุม่ต่างๆ	

ในสังคม	เช่น	เมือ่อยู่ในทีท่�างานกจ็ะมบีทบาทเป็น

ผูบ้งัคบับัญชา	หวัหน้างาน	หรอืลกูน้อง	ผู้ใต้บังคบั

บัญชา	 บทบาทที่เป็นอยู ่จะเป็นตัวก�าหนดให  ้

ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเหมาะสมกับ

บทบาทของตนท่ีเป็นอยู	่ประกอบกบัระดับรายได้

ของบุคคลก็ส่งผลต่ออ�านาจการซื้อและความ

ต้องการซ้ือสินค้าหรือบริการเหมือนกัน	 โดย 

ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้สูงมีอัตราการบริโภค

กาแฟสดผ่านร้านกาแฟระดับพรีเมี่ยม	และระดับ

มาตรฐานในระดับสูงกว่าผูบ้ริโภคท่ีมรีายได้ระดับ

ต�่ากว่า

  3.5 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน	 รายได้เฉลี่ย

ต ่อ เ ดือนของบุคลากรมีความสัมพันธ ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดจ�านวน	 1	 ด้าน 

คือ	 เวลาท่ีบริโภคอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 
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ระดับ	.05	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรมากกว่า	

1	 ใน	 3	 ของจ�านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	มีอายุ

มากกว่า	46	ปี	แสดงถึงรายได้ท่ีสูงข้ึนตามอายงุาน	

ตลอดจนมีรายได้อื่นๆ	 เช่น	ต�าแหน่งทางบริหาร	

ต�าแหน่งทางวิชาการ	 ซึ่งมีรายได้ประจ�าต�าแหน่ง

ร่วมด้วย	ท�าให้มคีวามพร้อมทางด้านการเงนิ	และ

มีก�าลังในการเลือกซื้อกาแฟในระดับราคาต่างๆ	

เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองได  ้

ตลอดเวลา	สอดคล้องกับณฐา		(2559)	กล่าวว่า	

ระดบัรายได้ของบุคคลส่งผลต่ออ�านาจการซือ้และ

ความต้องการซ้ือสินค้าหรือบริการ	 โดยผู้บริโภค

ท่ีมีระดับรายได้สูงมีอัตราการบริโภคกาแฟสด 

ผ่านร้านกาแฟระดบัพรีเมีย่ม	และระดบัมาตรฐาน

ในระดบัสูงกว่าผูบ้รโิภคท่ีมรีายได้ระดบัต�า่	เพราะ

ผู้บริโภคท่ีมีสภาวะการเงินที่มั่นคงย่อมมีโอกาส

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ได ้มากกว่าผู ้ ท่ีมีสภาวะ

ทางการเงนิไม่มัน่คง	(ชนญัญา,	2551)	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	วารุณี	(2551)	พบว่ารายได้เฉลี่ย

ต่อเดอืน	มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภค

กาแฟสด	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	

ดังนั้น	บุคลากรที่มีรายได้สูง	จะสามารถเลือกซื้อ

กาแฟสดในระดบัราคาต่างๆ	เพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของตนเองได้มากกว่าบคุลากรทีม่รีายได้

น้อย	 จึงท�าให้บุคลากรมีพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟสดแตกต่างกัน

  3.6 เพศ	 เพศของบุคลากร	 ไม่มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด	 ท้ังนี้

อาจเนื่องจากว่า	 กาแฟมีรสชาติและกลิ่นหอม 

ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 จึงท�าให้กาแฟเป็น

เครือ่งดืม่ท่ีได้รับความนยิม	ดืม่ได้ทุกเพศ	และวยั	

โดยเฉพาะบุคคลวัยท�างาน	ซึ่งมีก�าลังซื้อ	 อีกทั้ง

ต้องการส่ิงกระตุ้นร่างกายให้มีความรู้สึกสดชื่น	

กระปร้ีกระเปร่า	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ท�างานของแต่ละวัน	ซึ่ง	 ธนพร	 (2556)	กล่าวว่า	

เคร่ืองดื่มประเภทกาแฟสดเร่ิมได้รับความนิยม

อย่างแพร่หลาย	สังเกตได้จากค่านยิมในการเลอืก

ซื้อกาแฟจากร้านท่ีจ�าหน่ายและปริมาณการดื่ม	

ท�าให้กาแฟเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน	 โดย

เฉพาะอย ่างยิ่งในวันท�างาน	 ผู ้ ท่ีมีการขับข่ี 

ยานพาหนะเป็นระยะทางไกลๆ	 จึงต้องอาศัย

กาแฟเพื่อป้องกันไม่ให้ง่วง	 เช่นเดียวกับ	 สมใจ	

(2550)	พบว่า	การดื่มกาแฟท�าให้สมองตื่นตัว	ซึ่ง

จะเร่งความเร็วของการประมวลผลของข้อมูลใน

สมอง	และร่นระยะเวลาในการตอบสนอง	ช่วยเพิม่

ประสิทธิภาพของงานท่ีต้องการสมาธิ	 การใช้

เหตุผล	 และความจ�าช่วยลดความหงุดหงิด	 และ

ความเครียดได้ท�าให้ผู ้ดื่มรู ้สึกพึงพอใจและมี

ความสุขดังนั้นเพศของบุคลากรจึงไม่มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของ

กลุ่มตัวอย่าง

สรุป
	 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีเป็น 

กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	237	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงอายุระหว่าง	41-45	ปี	ส�าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท	 สถานภาพเป็นผู ้สอน	 สังกัดคณะ

บริหารธุรกิจมากท่ีสุด	 และมีรายได้เฉลี่ยอยู ่

ระหว่าง	25,001-30,000	บาทต่อเดือน

	 พฤติกรรมการบริ โภคกาแฟสดของ

บุคลากรสายวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ดื่มกาแฟสดประมาณ	 4-5	 แก้ว/สัปดาห์	 จ่ายค่า

กาแฟสดต่อแก้วราคา	41-50	บาท	ซื้อกาแฟสด

จากซุ้มกาแฟหรือมุมกาแฟ	 ท้ังนี้บุคลากรจะซ้ือ

กาแฟสดในช่วงเวลา	09.01-12.00	น.	เหตุผลใน
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การบริโภคกาแฟสดเพราะชอบกลิ่นหอมของ

กาแฟมากทีสุ่ด	บริโภคแล้วจะกระฉับกระเฉง	ชอบ

กาแฟสดสูตรอเมริกาโนเย็น	รองลงมา	คือ	ลาเต้	

คาปูชิโน	เอสเปรสโซ่	และมอคคา	รสชาติกาแฟที่

ชอบ	คือ	รสขม	หวาน	มัน	โดยบริโภคเป็นประจ�า	

เติมนมในกาแฟสดนานๆ	ครั้ง	และมีการบริโภค

กาแฟสดพร้อมรับประทานขนมหวาน	 เช ่น	

ขนมปัง	พาย	เค้ก	

	 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของบุคลากรสาย

วิชาการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร	พบว่า	ปัจจยัส่วนบุคคล	ได้แก่	อาย	ุระดับ

การศึกษา	คณะท่ีสังกดั	สถานภาพการท�างานและ

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การบริโภคกาแฟสดของบุคลากรสายวิชาการ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 ยกเว้นปัจจัย 

ส่วนบุคคล	 ด้านเพศไม่มีความสัมพันธ ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของบุคลากรสาย

วิชาการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร	

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย

	 1.	 จากผลการศึกษาพบว่า	 บุคลากรสาย

วิชาการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร	ดื่มกาแฟสดสัปดาห์ละ	 4-5	 แก้ว	 เมื่อ

เฉลี่ยแล้วดื่มกาแฟสดไม่เกิน	 2	 แก้วต่อวัน	

ปริมาณการบริโภคกาแฟสด	 ดังกล่าวอยู ่ ใน

ปริมาณที่เหมาะสม	คือ	ไม่ควรเกินวันละ	2	แก้ว	

เนื่องจากกาแฟสดมีสารคาเฟอีนท่ีมีทั้งประโยชน์

และผลกระทบต่อสุขภาพ	 เมื่อบริโภคในปริมาณ

ท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ร ่างกายมีความสดชื่น	

กระฉับกระเฉง	แต่ถ้าหากบริโภคมากเกินไป	อาจ

มีผลกระทบต่อสุขภาพหลายประการ	 เช่น	 เพิ่ม

ความดันโลหิตสูง	 นอนไม่หลับ	 ท�าให้เกิดอาการ

หวัใจเต้นผดิปกต	ินอกจากนีย้งัเพิม่อตัราเส่ียงใน

การเกิดภาวะกระดูกพรุนของผู้หญิงหลังวัยหมด

ประจ�าเดือน	 ดังนั้น	 เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่

บุคลากร	 ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยว

กับประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพจากการ

บริโภคกาแฟและเคร่ืองด่ืมที่มีสารคาเฟอีน	 เพื่อ

เป็นทางเลอืกในการบริโภคในปริมาณทีเ่หมาะสม

ต่อไป

	 2.	 หน่วยงานทีม่หีน้าท่ีในการจดัสวสัดกิาร

แก่บุคลากรควรส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนให้มี

ร้านจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพือ่สุขภาพ	เพือ่ให้บุคลากร

ได้มโีอกาสเลอืกบรโิภคเคร่ืองดืม่ท่ีมปีระโยชน์ต่อ

ร่างกายต่อไป

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรจะได้มีการ

ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้

	 1.	 การศึกษาในคร้ังนี้ เป ็นการศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดเฉพาะบุคลากร

สายวิชาการเท่านั้น	 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควร

เลือกศึกษาในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนหรือ

บุคคลวยัอืน่ๆ	เพือ่น�าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุน	 พฤติกรรมการบริโภค

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต่อไป

	 2.	 ควรศึกษาปัจจัยด้านความรู้และปัจจัย

อื่นๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ

สด	 เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาในเชิงลึกและส่งเสริม

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดให้ได้ประโยชน์ต่อ

สุขภาพ
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การใช้เน้ือลูกส�ารองเพื่อทดแทนการใช้ไขมัน 
ในเค้กช็อกโกแลต
_____________________________________________________________________________

พัณทิพ  เชาวน์สมบูรณ์*

	 *	 อาจารย์	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร	คณะบริหารธุรกิจ	วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาปรมิาณเนื้อลูกส�ารองอบแห้งท่ีใช้ทดแทนไขมันในเค้ก

ชอ็กโกแลต	และเพือ่ศกึษาการยอมรับของผูบ้ริโภค	เคร่ืองมอืในการวิจัยประกอบไปด้วยแบบประเมนิ

คุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านความชอบ	โดยใช้แบบสอบถาม	และมตีวัอย่างให้ประเมนิ	สถิตท่ีิใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมลู	ได้แก่		ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และวิเคราะห์ความแปรปรวน

ของค่าเฉลี่ย	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	 ปริมาณการทดแทนไขมันของเนื้อลูกส�ารองในเค้กช็อกโกแลต	

คอื	ร้อยละ	60	โดยได้รับคะแนนเฉลีย่ความชอบรวม	7.50	คะแนน	อยู่ในระดบัความชอบปานกลางถึง

ชอบมาก	และมค่ีาเฉลีย่ปริมาตรจ�าเพาะของเค้ก	2.039	cm3/g		มค่ีาเฉลีย่ความแน่นเนือ้	2.415	นวิตนั	

ค่าความแข็ง	4.876	นิวตัน	เค้กช็อกโกแลตที่ทดแทนไขมันด้วยเนื้อลูกส�ารองร้อยละ	60		ให้พลังงาน	

67.49	กิโลแคลอรี่	มีไขมัน		4.07		กรัม		คาร์โบไฮเดรต	13.70	กรัม		และโปรตีน	2.12	กรัม	ต่อ	100	

กรัม	ของส่วนที่บริโภคได้		ร้อยละ	95	ของผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์เค้กช็อกโกแลตลูกส�ารอง	

โดยให้คะแนนเฉลี่ยความชอบรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับความชอบปานกลางถึงชอบมาก	คือ	7.6

ค�ำส�ำคัญ :		ลูกส�ารอง		เค้กช็อกโกแลต		การทดแทนไขมัน		การยอมรับของผู้บริโภค
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Using Dried Malva Nut Flesh as
Fat Replacer in Chocolate Cake
_____________________________________________________________________________

Panthip Chaosomboon* 

 * Lecturer, Food Business Management Program, Faculty of Business Administration, Chitralada 
  Technology College.

ABSTRACT

	 The	purposes	of	the	research	were	to	study	the	appropriate	amount	of	malva	nut	

as	fat	substitute	in	chocolate	cake;	and	to	study	consumer	acceptance.	The	research	

tools	were	the	evaluation	form	of	the	sensory	quality	of	preferences	by	a	questionnaire	

and	 a	 sample	 for	 evaluation.	 Statistics	 used	 to	 analyze	 the	 data	were	 percentage, 

average,	standard	deviation	value	and	analysis	of	variance	(ANOVA).	The	results	were	

concluded	as	follows.	Firstly,	the	appropriate	amount	of	malva	nut	as	fat	substitute	in	

chocolate	cake	was	60%	with	the	average	score	of	preference	at	7.5,	which	was	the	

moderate	to	high	 level.	The	physical,	 texture	and	nutrition	values	were	the	specific	

volume	was	2.039	cm3/g,	 firmness	was	2.415	N	 	hardness	was	4.876	N	 	and	60%	of 

malva	nut	as	fat	substitute	in	cocolate	cake	had	energy	at	67.49	Kilocalories,	fat	4.07	

grams,	carbohydrate	13.7	grams	and	protein	2.12	grams	per	100	grams	of	edible	portion.	

Lastly,	 95	 percent	 of	 consumers	 found	 the	Chocolate	 Cake	with	malva	 nut	 as	 fat 

substitute	acceptable	with	the	average	score	of	preference	at	7.6	which	was	the	moderate	

to	high	level.

Keywords :	Malva	nut,	Chocolate	Cake,	Fat	replacer,	Consumer	acceptance
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บทน�ำ
	 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุ

การเสียชวีติล�าดบัต้นๆ	ของประชากรไทย	จากการ 

ศกึษาทีผ่่านมาพบว่า	ภาวะคอเลสเตอรอลในเลอืด

สูง	เป็นปัจจยัส�าคญัน�าไปสู่การเกดิโรคหลอดเลอืด

แดงแข็ง	 (กรองกาญจน์	และคณะ,	2553)	 อาหาร

พลังงานต�่า	ไขมันต�่า	จึงมีบทบาทส�าคัญ	ช่วยลด

น�า้หนกั	รักษาสุขภาพให้อยู่ในระดบัด	ีและการลด

ไขมันมีผลต่อการลดอัตราเส่ียงในการเป็นโรค

หัวใจได้ถึงร้อยละ	10	(อุไรวรรณ,	2556)	

	 เค้กช็อกโกแลต	 เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี

ชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมรับประทาน	 โดยเฉพาะ 

ในสภาพสังคมเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

ผู้บริโภคมีความต้องการความรวดเร็ว	 สะดวก

สบาย	เค้กช็อกโกแลต	เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มี

ความสะดวกในการเตรียมไว้ล่วงหน้า	 สามารถ

หยิบรับประทานได้ง่าย	 จึงมีผู้บริโภคจ�านวนมาก

นิยมเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เบเกอรีเป็น

อาหารเช้า	รับประทานระหว่างมื้ออาหาร	โดยเค้ก

ชอ็กโกแลต	มส่ีวนประกอบส�าคญั	คอื	แป้ง	ไขมนั	

และน�้าตาล	ซึ่งหากรับประทานอยู่อย่างสม�่าเสมอ

จะเส่ียงต่อการมีไขมนัประเภทคอเลสเตอรอลและ

ไตรกลีเซอร์ไรด์สูงในเลือด	 มีโอกาสเกิดภาวะ 

โรคอ้วน	 และความผิดปกติของไขมันในเลือด 

(สิริพันธ์,	 2558)	 ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

ต่างๆ	ตามมาได้	เช่น	ความดนั	เบาหวาน	และโรค

หัวใจ	เป็นต้น	

	 ลกูส�ารอง	(Malva	nut)	หรือหมากจอง	เนือ้

ลูกส�ารองประกอบด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์กัม	

ประเภทมิวซิเลจ	 ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก	 คือ	

คาร์โบไฮเดรต	 ชนิดโพลิแซ็กคาไรด์กัม	 ร้อยละ	

83.1	 (พร้อมลักษณ์,	 2548	 ;	 อารีวรรณ	 และ	

จันทิมา,	 2551)	 ลูกส�ารองมีเมล็ดคล้ายกระสวย	 

สีน�า้ตาล	เมือ่น�าไปแช่น�า้จะพองตวัมลีกัษณะคล้าย

วุ้น	(เอื้อมพร	และปณิธาน,	2547)	อุ้มน�้าสูงมาก	

มีความน่าสนใจในการน�ามาผลิตเป็นกัมผง	 และ

ใช้เป็นสารเพิ่มความคงตัว	(Stabilizer)		สารเพิ่ม

ความหนืด	 (Thickener)	 และอิมัลซิไฟเออร	์

(Emulsifier)	ไฮโดรคอลลอยด์	(hydrocolloids)	

มสีมบติัในการละลายน�า้และท�าให้เกดิสารละลาย

ท่ีมีลักษณะเป็นคอลลอยด์	 หรือเจล	 มีการใช ้

ไฮโดรคอลลอยด์ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ 

จุดประสงค์ต่างๆ	เช่น	เป็นสารเพิ่มความข้นหนืด	

สารดูดซับน�้า	 ปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์

อาหารท�าให้สามารถเก็บรักษาได้นานข้ึน	 รวมทั้ง

ยังเป็นสารเพิ่มความเสถียรให้กับผลิตภัณฑ์

ประเภทอิมัลชัน	 (emulsion)	 ท�าให้ไม่เกิดการ

แยกตัวของไขมนั	หรอืเป็นสารทดแทนไขมนัเพือ่

ลดปริมาณไขมนั	เป็นต้น	(นราธิป,	2555)		ส�าหรับ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง	 ธิดารัตน์	 (2547)	 ได้ศึกษา 

การน�าลูกส�ารองมาใช้เป็นสารทดแทนไขมันใน

หมยูอ		พบว่าหมยูอสามารถทดแทนไขมนัด้วยลกู

ส�ารองได้ทีร่ะดบัร้อยละ	50	ส่วน	อไุรวรรณ	(2556)	

ได้ศึกษาการใช้เจลลูกส�ารองทดแทนไขมันใน 

ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาดุกอุยเทศ	 โดยพบว่า 

ผลติภณัฑ์ไส้กรอกปลาท่ีใช้เจลลกูส�ารองทดแทน

ไขมนัในอตัราส่วนร้อยละ	75	โดยมปีริมาณไขมนั

ลดลงถงึร้อยละ	52.56	ดงันัน้การศกึษาวจิยัครัง้นี้	

จงึได้เลอืกน�าเนือ้ลกูส�ารองอบแห้งมาทดแทนการ

ใช้ไขมนัในเค้กชอ็กโกแลต	เพือ่ได้ผลติภณัฑ์เค้ก

ช็อกโกแลตที่ลดไขมัน	อันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ

เกดิโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัต่างๆ	ท่ีท�าให้คณุภาพชวีติ

ลดลง	เป็นอกีทางเลอืกหนึง่แก่ผูท่ี้รักสุขภาพ	และ

เป็นแนวทางในการเลือกใช้ลูกส�ารองท่ีเหมาะสม

กับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆ	ต่อไป
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วัตถุประสงค์
	 1.	 เพือ่ศกึษาปริมาณเนือ้ลกูส�ารองอบแห้ง	

ที่ใช้แทนที่ไขมันในเค้กช็อกโกแลต

	 2.	 เพ่ือศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อ

ผลิตภัณฑ์

วิธีกำรวิจัย
 1. ศกึษำกำรใช้เน้ือลูกส�ำรองที่ใช้แทนที ่

ไขมันในเค้ก 

	 	 เตรียมลูกส�ารอง	 100	 กรัม	 แช่น�้าท่ี

อุณหภูมิ	 70	 องศาเซลเซียส	 900	 กรัม	 นาน	 3	

ชั่วโมง	 กรองลูกส�ารองผ่านฝากรอง	 อบเนื้อลูก

ส�ารองด้วยเตาอบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ	 90	 องศา

เซลเซยีส	นาน	8	ชัว่โมง	ป่ันเนือ้ลกูส�ารองอบแห้ง

ในโถป่ัน	น�าเนือ้ลกูส�ารองอบแห้งไปใช้ในการวจัิย	

แทนท่ีไขมันในเค้กช็อกโกแลต	 4	 ระดับ	 คือ 

ร้อยละ	 0	 (สูตรควบคุม)	 20	 	 40	 และ	 60	 โดย 

ใช้สูตรเค้กช็อกโกแลตจากพัณทิพ	 (2557)	 ม ี

ส่วนผสมดังนี้	 แป้งสาลีส�าหรับท�าเค้ก	 180	กรัม	

ผงโกโก้	25	กรัม	โซเดียมไบคาร์บอนเนต	4	กรัม	

น�า้ตาลทราย	225	กรัม	เนยสด	225	กรัม	อซี	ี25K	

13	กรัม	กลิ่นช็อกโกแลต	8	กรัม	ไข่ไก่	225	กรัม	

และนมข้นจดื	50		กรมั		มวีธีิท�าดงันี	้1)	ตัง้เตาอบ

อุณหภูมิ	 175	 องศาเซลเซียส	 	 2)	 ร่อนแป้งสาลี	

และผงโกโก้	ให้เข้ากัน	2	ครั้ง		3)	เทแป้งลงอ่าง

ผสม	 เติมโซเดียมไบคาร์บอเนต	 น�้าตาลทราย											

ลูกส�ารองผง	เคล้าให้เข้ากัน	 	4)	 เติมส่วนผสมที่

เหลอืท้ังหมดลงไป	ตด้ีวยหวัตรีปูตะกร้อ	ความเร็ว

ต�า่สุดของเครือ่ง	นาน	1	นาที		หยดุเคร่ืองแล้วปาด

ส่วนผสมให้เข้ากัน	 	 5)	 ตีต่อด้วยความเร็วปาน

กลางของเครื่อง	นาน	10	นาที		6)	ลดความเร็วต�่า

สุด	นาน	1	นาที		7)	ตักใส่พมิพ์ถ้วยท่ีรองด้วยถ้วย

กระดาษ	1/3-1/2	ของพิมพ์	 	 เรียงลงถาด	 เคาะ 

ไล่อากาศ	น�าเข้าอบจนสุก

 2. ศึกษำคุณภำพทำงประสำทสัมผัส 

	 	 ประเมนิผลทางประสาทสัมผสัทางความ

ชอบในลักษณะปรากฏ	 ด้านสี	 กลิ่นรส	 รสชาติ 

เนือ้สัมผสั	และความชอบรวม	โดยใช้แบบทดสอบ

คุณภาพทางประสาทสัมผัส	 9-Point	 Hedonic	

Scale	 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก

สมบูรณ์	 (Randomized	 Complete	 Block 

Design)	 ใช้ผู้ทดสอบ	30	คน	 เพื่อคัดเลือกสูตร 

ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดมาทดลองข้ันต่อไป		

โดยวิเคราะห์ผลด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน

ของค่าเฉลี่ย	(Analysis	of	Variance,	ANOVA)	

 3. ศึกษำคุณสมบัติทำงกำยภำพ 

  วิ เครำะห์ปริมำตรจ�ำเพำะของเค ้ก 

(Specific	volume)	โดยดดัแปลงวธีิการของ	Lee	

et	al.	(1982)	เริม่โดยชัง่น�า้หนกัเค้กหลงัจากเค้ก

เยน็ตวัแล้ว		(1)	เตมิเมลด็งาลงในภาชนะทีม่ขีนาด

ใหญ่กว่าเค้กจนเตม็ภาชนะ	และอ่านปริมาตรของ

เมล็ดงาที่ใช้เติมนั้น	(3)	โดยใช้กระบอกตวงและ

บันทึกค่า		จากนัน้วางเค้กลงในภาชนะ	ใส่เมลด็งา

ลงไปจนเต็ม	 น�าเค ้กออกแล้วเทเมล็ดงาใน

กระบอกตวง	อ่านปริมาตรเมลด็งาท่ีใช้เตมินัน้โดย

ใช้กระบอกตวง	 (2)	 โดยวัดจ�านวน	 3	 ซ�้า	 และ 

ค�านวณปริมาตรจ�าเพาะ	ดังนี้

   ปริมำตรจ�ำเพำะ (cm3/g) =   ปริมำตรงำขำว (3) - ปริมำตรงำขำว (2)

                                 น�้ำหนักของเค้ก (1)
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	 	 วิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัมผัส	 (Texture	

Analyzer)	รุ่น	TA.XT.plus	ประเทศอังกฤษ	โดย

ใช้	 probe	 P/50	 ;	 50	mm	DIA	 CYLINDER 

ALUMINIUM	 วัดค่าความแน่นเนื้อ	 (Firmness)	

และค่าความแข็ง	 (Hardness)	 และศึกษาคุณค่า

ทางโภชนาการ	โดยการค�านวณคุณค่าทางอาหาร	

ได้แก่	พลังงาน	ไขมัน	โปรตีน	และคาร์โบไฮเดรต	

โดยใช้ตารางแสดงคุณค่าอาหารส่วนท่ีกินได้ 

100	 กรัม	 (กองโภชนาการ,	 2528	 และ	World	

Population	food,	2560)

 4. ศึกษำกำรยอมรับของผู้บริโภค 

	 	 น�าสูตรที่ ได้รับการยอมรับมากท่ีสุด 

มาท�าการทดสอบการยอมรับเค้กช็อกโกแลตที่ 

มีการแทนที่ไขมันด้วยเนื้อลูกส�ารอง	โดยใช้กลุ่ม

ผู้บริโภคท่ัวไป	 100	 คน	 มีตัวอย่างให้ผู้บริโภค	

พร้อมแบบสอบถามการยอมรับ	และแบบประเมนิ

ผลทางประสาทสัมผัส	ให้คะแนนความชอบแบบ	

9-Point	 Hedonic	 Scale	 วิเคราะห์ผลด้วยค่า 

ร้อยละ

ผลวิจัยและวิจำรณ์
 1. ผลกำรศึกษำปริมำณเน้ือลูกส�ำรอง 

อบแห้ง ที่ใช้แทนที่ไขมันในเค้กช็อกโกแลต 

4 ระดับ คอื ร้อยละ 0 (สตูรควบคมุ) ร้อยละ 20  

ร้อยละ 40 และ ร้อยละ 60 

	 	 จากการศึกษาการใช้เนื้อลูกส�ารองที่ใช้

แทนท่ีไขมันในเค้กช็อกโกแลต	 4	 ระดับ	 คือ 

ร้อยละ	0	(สูตรควบคุม)	20	40	และ	60	โดยน�า

เนื้อลูกส�ารองอบแห้งมาแทนท่ีไขมันในเค้ก

ช็อกโกแลต	 โดยใช้สูตรเค้กช็อกโกแลตจาก 

พัณทิพ	 (2557)	 บันทึกลักษณะปรากฏของเค้ก

ชอ็กโกแลตทีท่ดแทนไขมนัด้วยลกูส�ารอง	4	ระดับ	

และค่าปริมาตรจ�าเพาะของเค้ก	 ดังแสดงใน 

ตารางท่ี	1	และลกัษณะปรากฏของเค้กชอ็กโกแลต

ท่ีมีการใช ้เนื้อลูกส�ารองแทนท่ีไขมันในเค้ก

ช็อกโกแลต	ดังแสดงในภาพที่	1

ภาพที่	1		ลักษณะปรำกฏของเค้กช็อกโกแลตที่มีกำรใช้เนื้อลูกส�ำรองแทนที่ไขมันในเค้กช็อกโกแลต
ร้อยละ	0		20		40		และ	60		เมื่อตัดขวำงชิ้นเค้ก
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	 	 จากลกัษณะปรากฏของเค้กชอ็กโกแลต

และค่าเฉลี่ยปริมาตรจ�าเพาะของเค้ก	 ท่ีมีการใช้

เนื้อลูกส�ารองแทนที่ไขมันในเค้กช็อกโกแลต	 4	

ระดับ	พบว่า	ที่ร้อยละ	0	(สูตรควบคุม)	พบว่าเค้ก

มีลักษณะข้ึนฟูผิวหน้าเค้กโค้งมนอยู่ในสมดุล	

ภายในเนือ้เค้กมฟีองอากาศลกัษณะกลมกระจาย

ในเนื้อเค้กสม�่าเสมอ	 เมื่อมีการใช้เนื้อลูกส�ารอง

แทนที่ไขมันในเค้กช็อกโกแลต	ร้อยละ	20	พบว่า

เค้กข้ึนฟูไม่อยู่ในสมดุล	 ผิวหน้าเค้กโค้งเบ้ไม่

สมดุล	ส่วนที่ร้อยละ	40	และ	ร้อยละ	60	พบว่า

เค้กข้ึนฟูไม่อยู่ในสมดุล	 ผิวหน้าเค้กโค้งเบ้เป็น

ยอดแหลมข้ึน	 ไม่สมดุล	 ภายในเนื้อเค้กมีฟอง

อากาศลักษณะเป็นรูโพรงยาว	 ท้ังนี้อาจเนื่อง 

มาจากปริมาณเนื้อลูกส�ารองท่ีทดแทนไขมันใน

ปริมาณที่มากข้ึน	 ส่งผลให้ปริมาณไขมันท่ีใช้ใน

สูตรลดลง	โดย	จติธนา	และอรอนงค์	(2556)	และ	

อรอนงค์	ปริศนา	และ	มาศอุบล	(2559)	ได้กล่าว

ถึงคณุสมบตัขิองไขมนัท่ีมต่ีอเค้กว่า	ไขมนัเป็นตวั

ท่ีเกบ็อากาศในส่วนผสมเค้กท่ีผสมแล้ว	อากาศที่

ไขมันเก็บไว้ในระหว่างการตีครีมนั้นมีหน้าท่ีเป็น

ตัวท�าให้เค้กอ่อนนุ่ม	 และเป็นโครงร่างท�าให้เค้ก

เบาฟมูปีรมิาตร	โดยไขมนัจะช่วยอุม้อากาศเข้าไว้

ท�าให้การพองฟูดีข้ึน	 นอกจากนี้	 จิตธนา	 และ 

อรอนงค์	 (2556)	 ได้กล่าวถึงเค้กท่ีใช้ไขมันน้อย

เกินไป	 เค้กจะสูญเสียปริมาตร	 โครงร่างของ 

เนือ้ใน	จะมลีกัษณะเป็นโพรงทางด้านบนของเค้ก

เนื่องจากผลของไขมันที่มีต่อกลูเต็นลดลง	 จึง

ท�าให้เกิดมีความต้านทานมากข้ึนภายในเค้ก	 ใน

การที่จะขยายตัวในระหว่างการอบ	 การขยายตัว

จะชะงักลง	 ไอน�้าจะหนีออกไปทางยอดของเค้ก	

ท�าให้ตรงกลางส่วนบนของเค้กมีลักษณะเป็นรู

โพรงยาว	 และยอดจะแหลมข้ึน	 สอดคล้องกับ 

ตารางที่ 1	 ลักษณะปรำกฏของเค้กช็อกโกแลต	 ท่ีมีกำรใช้เนื้อลูกส�ำรองแทนท่ีไขมันในเค้กช็อกโกแลต 
	 4	ระดับ	คือ	ร้อยละ	0	(สูตรควบคุม)	ร้อยละ	20		ร้อยละ	40	และ	ร้อยละ	60	และค่ำเฉลี่ยปริมำตร 
	 จ�ำเพำะของเค้ก	

ร้อยละของเนื้อ 
ลูกส�ำรองแทนที่ไขมัน

ในเค้กช็อกโกแลต 

ลักษณะปรำกฏของเค้กช็อกโกแลตที่มีกำรใช ้
เนื้อลูกส�ำรองแทนที่ไขมันในเค้กช็อกโกแลต

ค่ำเฉลี่ยปริมำตร
จ�ำเพำะของเค้ก 

(cm3/g)

ร้อยละ	0
เค้กข้ึนฟอูยู่ในสมดลุ	ผวิหน้าเค้กโค้งมนอยู่ในสมดลุ	ภายใน
เนื้อเค ้กมีฟองอากาศลักษณะกลมกระจายในเนื้อเค ้ก
สม�่าเสมอ	

2.331	(±0.015)d

ร้อยละ	20
เค้กขึ้นฟูไม่อยู่ในสมดุล	ผิวหน้าเค้กโค้งเบ้ไม่สมดุล	ภายใน
เนื้อเค้กมีฟองอากาศลักษณะกลมกระจายในเนื้อเค้ก

2.125	(±0.022)c

ร้อยละ	40
เค้กข้ึนฟไูม่อยู่ในสมดลุ	ผวิหน้าเค้กโค้งเบ้เป็นยอดแหลมข้ึน	
ไม่สมดลุ	ภายในเนือ้เค้กมฟีองอากาศลกัษณะเป็นรูโพรงยาว	

2.087	(±0.008)b

ร้อยละ	60
เค้กข้ึนฟไูม่อยู่ในสมดลุ	ผวิหน้าเค้กโค้งเบ้เป็นยอดแหลมข้ึน	
ไม่สมดลุ	ภายในเนือ้เค้กมฟีองอากาศลกัษณะเป็นรูโพรงยาว
จ�านวนมาก

2.039	(±0.003)a

หมายเหตุ	:	 ตัวเลขที่มีอักษรยกก�ำลังที่ต่ำงกันตำมแนวตั้งแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	(p≤0.05)
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ตารางที่ 2	 คะแนนเฉลีย่คณุภำพเนือ้สัมผสัด้ำนควำมแน่นเนือ้	และค่ำควำมแข็งของเค้กชอ็กโกแลต	ท่ีมกีำรใช้ 
	 เนือ้ลกูส�ำรองแทนท่ีไขมนัในเค้กช็อกโกแลต	4	ระดบั	คือ	ร้อยละ	0	(สูตรควบคุม)	20	40	และ	60	

ร้อยละของเนื้อลูกส�ำรอง
แทนที่ไขมันในเค้กช็อกโกแลต 

ค่ำควำมแน่นเนื้อ
(นิวตัน)

ค่ำควำมแข็ง
(นิวตัน)

ร้อยละ	0 4.468	(±0.209)a 10.282	(±1.552)a

ร้อยละ	20 3.405	(±0.163)b 8.426	(±0.953)b

ร้อยละ	40 2.681	(±0.267)c 5.736	(±0.472)c

ร้อยละ	60 2.415	(±0.199)d 4.876	(±0.400)c

หมายเหตุ	:	ตัวเลขที่มีอักษรยกก�าลังที่ต่างกันตามแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	(p≤0.05)

ผลการทดลอง	 แสดงให้เห็นว่าเมื่อลดปริมาณ 

ไขมนัลง	ท�าให้ความสามารถในการกักเก็บอากาศ

ลดลง	 จึงส่งผลให้ปริมาตรจ�าเพาะของเค้กลดลง	

ดงันัน้เมือ่ลดปริมาณไขมนัในสูตรเค้กชอ็กโกแลต

และแทนที่ด้วยเนื้อลูกส�ารองมากข้ึน	 จึงมีผลต่อ

ค่าเฉลีย่ปริมาตรจ�าเพาะของเค้กท่ีลดลงด้วย	โดย

เค้กช็อกโกแลตท่ีมีการใช้เนื้อลูกส�ารองแทนที ่

ไขมนัในเค้กชอ็กโกแลตทีร้่อยละ	60	จะมปีริมาตร

จ�าเพาะของเค้กน้อยกว่าร้อยละ	 40	 	 20	 และ	 0		

ตามล�าดับ	โดยทั้ง	4	ระดับ	มีความแตกต่างอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)	
	 	 จากนั้นได้วิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัมผัส

ของเค้กชอ็กโกแลตชอ็กโกแลต	ท่ีมกีารใช้เนือ้ลกู

ส�ารองแทนท่ีไขมันในเค้กช็อกโกแลต	 4	 ระดับ	

ด้วยเคร่ือง	 Texture	Analyzer	 โดยใช้	 probe	

P/50	;	50	mm	DIA	CYLINDER	ALUMINIUM	

วัดค่าความแน่นเนื้อ	 และค่าความแข็ง	 ได้ผลดัง

แสดงในตารางที่	 2	 โดยเค้กช็อกโกแลต	ที่มีการ

ใช้เนื้อลูกส�ารองแทนที่ไขมัน	4	ระดับ	ที่ร้อยละ	0		

20		40		และ	60	มีค่าเฉลี่ยความแน่นเนื้อ	อยู่ที่	

4.468		3.405		2.681	และ	2.415	นิวตัน	ตาม

ล�าดับ	โดยทั้ง	4	ระดับมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญ	(p≤0.05)		
	 	 ส ่วนค ่าเฉลี่ยค ่าความแข็ง	 มีดังนี	้

10.282		8.426		5.736	และ	4.876	นิวตัน	ตาม

ล�าดบั	เมือ่วเิคราะห์ผลทางสถิตพิบว่าทีร้่อยละ	40	

และ	 60	 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

(p>0.05)		ส่วนที่ร้อยละ	40		20		และ	0		มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ	(p≤0.05)		
	 	 โดยแนวโน้มของค่าความแน่นเนื้อ 

พบว่าเมื่อใช้เนื้อลูกส�ารองแทนท่ีไขมันท่ีมากข้ึน	

จะมค่ีาความแน่นเนือ้ลดลง	เช่นเดยีวกบัค่าความ

แข็ง	 พบว่าเมื่อใช้เนื้อลูกส�ารองแทนท่ีไขมันที่ 

มากข้ึน	 จะมีค่าความแข็งลดลง	 แสดงให้เห็นว่า

สารไฮโดรคอลลอยด์จากลูกส�ารอง	 มีคุณสมบัติ

ช่วยในการเป็นสารเพิม่ความคงตวั	 สารเพิม่ความ

หนดื	 (นธิิยา,	 2548)	 ช่วยอุ้มน�้าในส่วนผสมเค้ก	

ท�าให้เนื้อเค้กมีลักษณะนุ่มมากข้ึน	 เมื่อใส่ลูก

ส�ารองแทนที่ไขมันมากขึ้น
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  ส ่วนผลกำรวิ เครำะห ์คุณภำพทำง

ประสำทสัมผัส พบว่ำคะแนนเฉล่ียคุณภำพทำง

ด้ำนประสำทสัมผัสของผู้ทดสอบท่ีมีต่อเค้ก

ชอ็กโกแลตที่มีกำรใช้เนื้อลูกส�ำรองแทนท่ีไขมัน

ในเค้กช็อกโกแลต 4 ระดับ ในด้ำนสี รสชำติ เนื้อ

สัมผัส และควำมชอบรวม ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ (p>0.05) ส่วนด้ำนกล่ินรส 

พบว ่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย ่ำงมีนัยส�ำคัญ 

(p≤0.05) โดยเค้กช็อกโกแลตท่ีมีกำรใช้เนื้อลูก

ส�ำรองแทนท่ีไขมันในเค้กช็อกโกแลตร้อยละ 0 

(สูตรควบคุม) มีคะแนนเฉล่ียควำมชอบด้ำนกล่ิน

รสสูงสุด 7.37 อยู่ที่ระดับควำมชอบปำนกลำงถึง

ชอบมำก เมือ่วเิครำะห์ผลทำงสถิตพิบว่ำท่ีร้อยละ 

0 และร้อยละ 20 ไม่แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

(p>0.05) ส่วนท่ีร้อยละ 40 และ 60 มีคะแนน

เฉลี่ยควำมชอบด้ำนกลิ่นรสเท่ำกัน คือ 6.63 อยู่

ท่ีระดับควำมชอบน้อยถึงชอบปำนกลำง โดยที่

ร้อยละ 40  60  และ  20 มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี

นัยส�ำคัญ (p≤0.05) ท้ังนี้อำจเนื่องมำจำกไขมัน 

ท่ีใช้ในกำรท�ำเค้กช็อกโกแลต คือ เนยสด โดย 

เนยสดเป็นไขมันท่ีให้กล่ินรสดีท่ีสุดในจ�ำพวก 

ไขมันทุกชนิด (ธีรนุช, 2550) ดังนั้นเมื่อท�ำกำร

ลดไขมนัจำกสูตรลงโดยแทนท่ีด้วยเนือ้ลูกส�ำรอง 

จึงมผีลต่อกล่ินรสทีล่ดลง และมผีลต่อควำมชอบ

ด้ำนกลิ่นรส โดยเมื่อลดปริมำณไขมันลง จะมีค่ำ

เฉล่ียควำมชอบด้ำนกล่ินรสท่ีลดลง ดงัแสดงไว้ใน

ตำรำงที่ 3 จำกข้อด้อยดังกล่ำวในด้ำนกล่ินรส 

หำกต้องกำรน�ำสูตรเค้กชอ็กโกแลตทีม่กีำรใช้เนือ้

ลูกส�ำรองแทนท่ีไขมนัในเค้กชอ็กโกแลตไปใช้ จึง

อำจจะต้องมีกำรปรับปรุงในด้ำนกลิ่นรส โดยอำจ

ศึกษำชนิดและปริมำณสำรสังเครำะห์ท่ีให้กล่ิน

เนยที่เหมำะสมต่อไป

ตารางที่ 3	 คะแนนเฉลี่ยคุณภำพทำงด้ำนประสำทสัมผัสของผู้ทดสอบ	 ท่ีมีต่อเค้กช็อกโกแลตท่ีมีกำรใช ้
	 เนื้อลูกส�ำรองแทนที่ไขมันในเค้กช็อกโกแลต	4	ระดับ	

ลักษณะปรำกฏ
เค้กช็อกโกแลตที่มีกำรใช้เนื้อลูกส�ำรองแทนที่ไขมันในเค้กช็อกโกแลต 

0% 20% 40% 60%

สnีs 6.53	(±1.78) 6.57	(±1.28) 7.17	(±1.16) 7.13	(±1.91)

กลิ่นรส 7.37	(±1.22)a 6.87	(±1.06)ab 6.63	(±1.35)b 6.63	(±1.43)b

รสชาตnิs 6.77	(±1.65) 6.77	(±1.33) 6.63	(±1.22) 7.40	(±1.28)

เนื้อสัมผัสns 7.07	(±1.26) 6.93	(±1.41) 6.73	(±1.44) 6.97	(±1.91)

ความชอบรวมns 7.17	(±1.42) 6.80	(±1.25) 6.97	(±1.14) 7.50	(±1.26)

หมายเหตุ	: ตัวเลขที่มีอักษรยกก�ำลังที่ต่ำงกันตำมแนวนอนแสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	(p≤0.05)
 ns	หมำยถึง	ค่ำเฉลี่ยของข้อมูลในแนวนอนเดียวกัน	ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี	นัยส�ำคัญ	(p>0.05)
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  นอกจำกนียั้งได้เปรียบเทียบคณุค่ำทำง

โภชนำกำรของเค้กช็อกโกแลต ท่ีมีกำรแทนท่ี 

ไขมันในเค้กช็อกโกแลต 4 ระดับ คือ ที่ร้อยละ 0 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 โดยกำร

ค�ำนวณจำกตำรำงแสดงคณุค่ำอำหำรส่วนท่ีกนิได้ 

100 กรัม (กองโภชนำกำร, 2528 และ World 

Population food, 2560) และคุณค่ำทำง

	 	 จากผลการเปรียบเทียบคุณค่าทาง

โภชนาการของเค้กช็อกโกแลต	 ท่ีมีการใช้เนื้อ 

ลูกส�ารองแทนท่ีไขมันในเค้กดังกล่าวร่วมกับผล

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส	ผู้วิจัยจึง

เลอืกปริมาณการแทนที่ไขมนัโดยใช้เนือ้ลกูส�ารอง

อบแห้ง	 ร้อยละ	 60	 ซึ่งสามารถลดพลังงานได ้

ร้อยละ	 66	 และลดไขมันลงได้	 ร้อยละ	 50	 เมื่อ

พิจารณาร่วมกับคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

พบว่าที่คุณลักษณะต่างๆ	ด้านสี	กลิ่นรส	รสชาติ	

เนื้อสัมผัส	 และความชอบรวม	 มีคะแนนการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส	 อยู่ในระดับ

ความชอบเลก็น้อยถึงชอบมาก	ซึง่อยู่ในช่วงความ

ชอบที่ยอมรับได ้ 	 เมื่อเปรียบเทียบกับเค ้ก

ช็อกโกแลตท่ีมีการใช้เนื้อลูกส�ารองแทนท่ีไขมัน

โภชนำกำรของลูกส�ำรองอบแห้ง โดย สง่ำ (2550) 

กล่ำวว่ำผงส�ำรองอบแห้ง 100 กรัม ให้พลังงำน 

394 กิโลแคลอรี่ ไขมัน 2.4 กรัม คำร์โบไฮเดรต 

75.3 กรัม และโปรตีน 5.4 กรัม ดังแสดงผลกำร

ค�ำนวณคุณค่ำทำงโภชนำกำรของเค้กชอ็กโกแลต

ท่ีมีกำรใช้เนื้อลูกส�ำรองแทนท่ีไขมันในเค้ก ใน

ตำรำงที่ 4

ในเค้กร้อยละ	 60	 กับร้อยละ	 0	 (สูตรควบคุม)	

สามารถลดพลังงานลงได้	 34.68	 กิโลแคลอร่ี 

หรือลดลงจากสูตรควบคุมร้อยละ	 66	 โดยมี

พลังงานอยู่ท่ี	 67.49	 กิโลแคลอรี่	 ผู้วิจัยจึงเลือก

สูตรแทนท่ีไขมันโดยใช้เนื้อลูกส�ารองอบแห้ง 

ร้อยละ	 60	น�าไปใช้ในการศึกษาการยอมรับของ 

ผู้บริโภคต่อไป	

 2. ผลกำรศึกษำกำรยอมรบัของผู้บรโิภค  

	 	 จากการทดสอบการยอม รับ เค ้ก

ช็อกโกแลตท่ีมีการใช้เนื้อลูกส�ารองแทนที่ไขมัน	

โดยใช้แบบ	 สอบถาม	 และมีตัวอย่างให้ประเมิน	

ท�าการผลิตเค้กช็อกโกแลตท่ีมีการใช้เนื้อลูก

ส�ารองแทนท่ีไขมันในเค้กช็อกโกแลตร้อยละ	 60		

ใช้กลุ่มผู้บริโภค	 จ�านวน	 100	 คน	 ประเมินผล 

ตารางที่ 4	 คณุค่ำทำงโภชนำกำรของเค้กชอ็กโกแลตท่ีมกีำรใช้เนือ้ลกูส�ำรองแทนที่ไขมนัในเค้กชอ็กโกแลต	 
	 4	ระดับ	ในปริมำณเค้ก	1	ส่วนบริโภค	(35	กรัม	ต่อชิ้น)

ปริมำณเนื้อลูกส�ำรองแทนที่
ไขมันในเค้กช็อกโกแลต

พลังงำน
(Kcal)

ไขมัน
(กรัม)

คำร์โบไฮเดรต
(กรัม)

โปรตีน
(กรัม)

ร้อยละ	0		(สูตรควบคุม) 102.17 8.09 13.53 2.15

ร้อยละ	20 90.61 6.75 13.59 2.13

ร้อยละ	40 79.05 5.41 13.64 2.13

ร้อยละ	60 67.49 4.07 13.70 2.12
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ทางประสาทสัมผสัทางความชอบเค้กชอ็กโกแลต

ท่ีมีการใช ้เนื้อลูกส�ารองแทนท่ีไขมันในเค้ก

ช็อกโกแลต	ให้คะแนนความชอบแบบ	9	Point- 

Hedonic	 Scale	 วิเคราะห์ผลเป็นค่าเฉลี่ย	 และ 

ค่าร้อยละ	ได้ผลดังนี้

  2.1 ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของ

กลุ่มผู้ทดสอบ 

	 	 	 จากลักษณะทางประชากรศาสตร์

ของกลุ่มผู้ทดสอบพบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นหญิง	คดิเป็นร้อยละ	61	อายสุ่วนใหญ่	

อยูร่ะหว่าง	16-25	ปี	คดิเป็นร้อยละ	57	การศกึษา

ส่วนใหญ่อยูร่ะดบัปริญญาตรี	ร้อยละ	79		และเป็น

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	ร้อยละ	54		มีรายได้ต่อ

เดือนส่วนใหญ่ต�่ากว่า	5,000		บาท	ร้อยละ	37	

  2.2 พฤตกิรรมกำรบริโภคเค้กท่ีมท่ัีวไป

ตำมท้องตลำด

	 	 	 ความถ่ีในการรับประทานเค้กท่ีมี

ท่ัวไปในท้องตลาด	 พบว่าผู ้บริโภคส่วนใหญ  ่

ร้อยละ	 47	 รับประทานเค้กน้อยกว่า	 1	 คร้ังต่อ

สัปดาห์	ร้อยละ	29	รับประทานเค้ก	1-2	ครั้งต่อ

สัปดาห์	 รองลงมา	 คือ	 ร้อยละ	 15	 รับประทาน 

2-3	ครั้งต่อสัปดาห์

	 	 	 ชนิดของเค้กที่ผู้บริโภค	 100	 คน	

เคยรับประทาน	พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ	 65	 	 เคย 

รับประทานเค้กเนย	รองลงมา	คอื	ร้อยละ	37		เคย

รับประทานชิฟฟอนเค ้ก	 ร ้อยละ	 25	 เคย 

รับประทานสปันจ์เค้ก		

	 	 	 ทัศนคติท่ีผู้บริโภคมีต่อขนมเค้ก

ทั่วไปที่มีในท้องตลาด	พบว่าผู้บริโภคร้อยละ	84	

ชอบรับประทานขนมเค้ก	และร้อยละ	16	ไม่ชอบ	

โดยเหตุผลในการไม่ชอบขนมเค้ก	 ส่วนใหญ ่

ระบุว่าไขมันสูง	ท�าให้อ้วน	

	 	 	 สถานท่ีซื้อขนมเค้ก	 ผู ้บริโภค 

ส่วนใหญ่ร้อยละ	 65	 ซื้อท่ีซุปเปอร์มาเก็ต	 ห้าง

สรรพสินค้า	 รองลงมาร้อยละ	 17	 ซื้อตามร้าน

สะดวกซื้อ	ร้อยละ	15		อื่นๆ	โดยระบุ	ร้านกาแฟ	

ร้านขนมเค้ก	ร้อยละ	3	ซื้อที่ร้านขายของช�าหรือ

ร้านแผงลอย		

  2.3 กำรยอมรับของผู้บริโภคท่ีมต่ีอเค้ก

ช็อกโกแลตที่มีกำรใช้เนื้อลูกส�ำรองแทนที่ไขมัน

	 	 	 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับ

เค้กช็อกโกแลตท่ีมีการใช้เนื้อลูกส�ารองแทนที ่

ไขมัน	ร้อยละ	95	และมีความชอบรวมโดยเฉลี่ย

เท่ากับ	 7.6	 อยู่ในช่วงระดับความชอบปานกลาง	

ถึงชอบมาก	หากมีผลิตภัณฑ์เค้กช็อกโกแลตที่มี

การใช้เนื้อลูกส�ารองแทนท่ีไขมันออกจ�าหน่าย 

ผู้บริโภคจะซื้อ	 ร้อยละ	 75	 ไม่แน่ใจ	 ร้อยละ	 22	

และไม่ซื้อ	 ร้อยละ	 3	 	 ส�าหรับการทราบข้อมูล 

เกี่ยวกับประโยชน์ของลูกส�ารองพบว่าผู้บริโภค

ร้อยละ	 16	 เคยทราบ	 โดยส่วนใหญ่ระบุว่าลูก

ส�ารองช่วยลดไขมัน	ลดคอเลสเตอรอล	มีกากใย	

ช่วยให้พงุยบุ	เป็นต้น	ส่วนความต้องการในการลด 

ไขมันในสูตรเค้กช็อกโกแลต	ผู้บริโภคส่วนใหญ่	

ร้อยละ	45	ต้องการให้ลดไขมนัลงมากกว่าร้อยละ	

50		รองลงมา	คือ	ร้อยละ	28	ต้องการให้ลดไขมัน

ลงร้อยละ	40-49	เมื่อถามเหตุผลในการเลือกซื้อ

เค้กช็อกโกแลตท่ีมีการใช้เนื้อลูกส�ารองแทนที ่

ไขมัน	ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ	62	ให้เหตุผลว่า

เพื่อสุขภาพ	 รองลงมาร้อยละ	 21	 ให้เหตุผลว่า

รสชาติอร่อย		ส่วนร้อยละ	14	เนื้อสัมผัสนุ่ม	และ

ร้อยละ	1	บรรจุภัณฑ์น่าซื้อ	

สรุป
	 การใช้เนื้อลูกส�ารองเพื่อทดแทนการใช้ 

ไขมนัในเค้กชอ็กโกแลต	มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษา

ปริมาณเนื้อลูกส�ารองอบแห้ง	 ท่ีใช้แทนท่ีไขมัน 
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ในเค้กช็อกโกแลต	 และศึกษาการยอมรับของผู้

บริโภค	ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้	

	 ปริมาณเนื้อลูกส�ารองแทนท่ีไขมันในเค้ก

ช็อกโกแลตท่ีเลือกไปท�าการศึกษาการยอมรับ

ของผู ้บริโภค	 คือ	 ร้อยละ	 60	 มีคุณภาพทาง

กายภาพ	 เนื้อสัมผัส	 และทางโภชนาการ	 ดังนี้ 

มีค่าเฉลี่ยปริมาตรจ�าเพาะของเค้ก	2.039	cm3/g		

ค่าเฉลีย่ความแน่นเนือ้	2.415	นวิตนั	ค่าความแขง็	

4.876	นวิตนั	เค้กชอ็กโกแลตท่ีทดแทนไขมนัด้วย

เนื้อลูกส�ารอง	ร้อยละ	60		ให้พลังงาน	67.49	กิโล

แคลอรี่	มีไขมัน	4.07	กรัม	คาร์โบไฮเดรต	13.70	

กรัม	และโปรตีน	2.12	กรัม	ต่อ	100	กรัม	ของ

ส่วนที่บริโภคได้	ซึ่งผู้บริโภค	100	คน	ให้คะแนน

เฉลี่ยความชอบรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับความชอบ

ปานกลาง	 ถึงชอบมาก	 คือ	 7.5	 และผู้บริโภค 

ส่วนใหญ่ให้การยอมรับเค้กช็อกโกแลตทดแทน

ไขมนัด้วยลกูส�ารอง	ร้อยละ	95	ไม่ยอมรับ	ร้อยละ	

5	และหากมกีารน�าเค้กชอ็กโกแลตทดแทนไขมนั

ด้วยลกูส�ารอง	ออกจ�าหน่ายผูบ้รโิภคจะซ้ือ	ร้อยละ	

75	ไม่แน่ใจ	ร้อยละ	22	และไม่ซื้อ	ร้อยละ	3		

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 เนื้อลูกส�ารองมีสีน�้าตาลเข้ม	 เมื่อน�าไป

ใช้ในการประกอบอาหารที่มีสีอ่อน	 จะมองเห็นสี

น�า้ตาลของลกูส�ารองชดัเจน	ซึง่ในอาหารบางชนดิ

อาจจะท�าให้ลกัษณะปรากฏด้อยไป	จงึอาจจะเลอืก

ผสมในอาหารท่ีมีสีเข้มอยู่แล้ว	หรืออาจจะต้องมี

การก�าจัดสีออกจากลูกส�ารองก่อนน�ามาใช้

	 2.	 สามารถน�า เนื้อลูกส�ารองไปเสริม

ผลิตภัณฑ์ขนมเค้กประเภทเค้กเนย	 เพื่อลด

ปริมาณไขมันและยังท�าให้เค้กมีความชุ ่มชื้น 

อีกด้วย
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรเซสชีส
จากน�้านมถั่วเหลือง กะทิ และกะทิธัญพืช
_____________________________________________________________________________

พัทธนันท์  ศรีม่วง*   นิรมิต  ภักดียิ่งยง**   สุวดา  บุญรอด**

	 *	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร	โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 **	 นักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร	โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บทคัดย่อ

	 การวิจยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาการตกตะกอนโปรตนีน�า้นมถ่ัวเหลอืงด้วยแคลเซียมซลัเฟต	

อัตราส่วนของกะทิและกะทิธัญพืชร่วมกับคาร์ราจีแนน	ปริมาณเกลือ	 และกลิ่นควัน	 การตกตะกอน

โปรตีนในน�้านมถั่วเหลืองด้วยแคลเซียมซัลเฟต	พบว่า	ปริมาณแคลเซียมซัลเฟตร้อยละ	0.8	สามารถ

ตกตะกอนโปรตีนในน�้านมถ่ัวเหลืองได้คุณลักษณะที่ดีที่สุด	 มีสีน�้าตาลอ่อน	 กลิ่นถ่ัวเหลือง	 เนื้อนุ่ม

ละเอียด	รสชาติไม่เฝื่อน	ได้ผลผลติร้อยละ	38.2	เมือ่น�าโปรตนีท่ีตกตะกอน	(Curd)		ร้อยละ	50	ผสม

กบักะทิและกะทิธัญพชื	อกีร้อยละ	 50	 โดยใช้กะทิและกะทธัิญพชือตัราส่วน	ดงันี	้ 100:0,	50:50	และ	

0:100	ร่วมกบัคาร์ราจีแนน	ร้อยละ	1	และ	2	ตามล�าดบั	พบว่า	สูตรท่ีมอีตัราส่วนของกะทแิละกะทธัิญพชื	

ร้อยละ	50:50	 ร่วมกับคาร์ราจีแนน	 ร้อยละ	1	 ได้รับคะแนนความชอบสูงที่สุดในด้านลักษณะปรากฏ	

กลิ่น	รสชาติ	เนื้อสัมผัส	และความชอบโดยรวมเท่ากับ	7.49,	7.45,	7.47,	7.52	และ	7.68	ตามล�าดับ	

จากนัน้น�าโพรเซสชสีท่ีได้มาเตมิเกลอื	3	ระดบั	ร้อยละ	0.5,	1.0,	1.5	และกลิ่นควนั	2	ระดับ	ร้อยละ	0.05	

และ	0.10	พบว่า	อตัราส่วนของเกลอื	และกลิ่นควนั	ร้อยละ	1.0	และ	0.05		มีคะแนนความชอบในด้าน

ลักษณะปรากฏ	สี	กลิ่น	รสชาติ	ลักษณะเนื้อสัมผัส	และความชอบโดยรวมสูงสุดเท่ากับ	8.20	7.73,	

7.73,	7.83,	7.93	และ	7.93	ตามล�าดับ	ค่าสี	พบว่า	มีค่า	L*	a*	และ	b*	เท่ากับ	77.53,	2.50	และ	

11.73	ตามล�าดบั	ค่าความแข็ง	(Hardness)	13.61	นวิตนั	และค่าความยดืหยุน่	(Springiness)	เท่ากบั	

0.015	กรมั/มลิลเิมตร	ความเป็นกรดด่าง	6.56	จ�านวนจลุนิทรีย์ท้ังหมดเท่ากบั	2.03±0.63	log	CFU/g	

ยสีต์และรา	<	30	CFU/g	หลงัจากเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา	7	วนั	ท่ีอณุหภมูติ�า่กว่า	5-7	องศาเซลเซยีส	

พบว่ามีจ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้น	 เท่ากับ	 4.46	 log	CFU/g	ยีสต์และรา	 1.66	CFU/g	 โดย 

พบราบริเวณผิวหน้า	 ผลจากการประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 INMUCAL 

จากสถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	พบว่า	 โพรเซสชีสจากน�้านมถ่ัวเหลืองและกะทิ	 ปริมาณ	

100	กรัม	ให้พลังงานต�่ากว่าผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสจากน�้านมโค	191.72	กิโลแคลอรี

ค�ำส�ำคัญ :		น�้านมถั่วเหลือง		โปรตีนที่ตกตะกอน		กะทิ		กะทิธัญพืช
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Development of Processed Cheese from
Soy Milk, Coconut Milk and Cereal Cream
_____________________________________________________________________________
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 * Assistant Professor in Nutrition and Culinary, The School of Culinary Arts, Suan Dusit University
 ** Undergraduate Student, Program in Nutrition and Culinary, The School of Culinary Arts, Suan Dusit  
  University

ABSTRACT

	 The	purpose	of	this	research	was	to	study	the	sedimentation	of	protein	in	soy	
milk	 using	 calcium	 sulfate	 and	 to	 establish	 the	 optimal	 ratio	 of	 coconut	milk	 and 
cereal	cream	combined	with	carrageenan,	salt	and	smoke.
	 The	sedimentation	of	protein	in	soy	milk	using	calcium	sulfate	found	that	0.8%	
of	calcium	sulfate	was	able	to	sediment	protein	in	soy	milk	for	optimal	characteristic,	
with	a	ligh	brown	color,	soy	bean	smell,	a	soft	and	tender	texture	consistency	along	
with	an	acceptable	flavor	with	a	yield	of	38.2%.	With	the	combination	of	50%	curd	
mixed	with	50%	of	coconut	milk	and	cereal	cream	substitute	combined,	the	ratio	of	
coconut	milk	 and	 cereal	 cream	were	 tested	 as	 follows	100:0,	 50:50	 and	0:100	with 
carrageenan	at	1%	and	2%	respectively.	The	formula	with	a	ratio	of	coconut	milk	to	
cereal	cream	substitute	at	50:50	with	a	carrageenan	concentration	of	1%	received	the	
highest	score	in	terms	of	appearance,	smell,	taste,	texture	and	overall	liking	scoring	
7.49,	 7.45,	 7.47,	 7.53	 and	 7.68	 respectively.	 Subsequently,	 salt	 was	 added	 to	 the 
processed	cheese	at	three	(3)	concentration	levels	of	0.5%,	1%,	1.5%	and	smoked	at	
two	(2)	levels	namely	0.05%	and	0.10%.	It	was	found	that	the	ratio	of	salt	and	smoke	
at	 1.0%	 and	 0.05%	 received	 the	 highest	 scores	 for	 appearance,	 color,	 smell,	 taste, 
texture	and	liking	equal	to	8.20,	7.73,	7.73,	7.83,	7.93	and	7.93	accordingly.	The	color	
parameters	 L*	 a*	 and	 b*	 equaled	 77.53,	 2.50	 and	 11.73	 respectively.	 The	 hardness 
registered	 at	 13.61	 on	 the	Newton	 scale	 and	 the	 springiest	 registered	 0.015	 gram/ 
millimeter	and	with	an	alkalinity	of	6.56.	Total	microorganisms	equaled	to	2.03±0.63	
log	CFU/g	with	yeast	and	mold	<	30	CFU/g
	 After	seven	days	storage	at	temperatures	below	5-7	�C,	microorganisms	growth	
rose	to	4.46	log	CFU/g	and	yeast	and	mold	of	1.66	CFU/g	was	found	on	the	surface. 
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บทน�ำ
	 ในปัจจุบันปัญหาการบริโภคอาหารในกลุ่ม

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	พบว่า	มีไขมัน	และเกลือ											

ในปริมาณสูง	 ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคทาง 

เมตาบอลกิส์	(metabolic	syndrome)	ได้แก่	โรค

หัวใจและหลอดเลือด	โรคเบาหวาน	โรคความดัน

โลหิตสูง	 และโรคอ้วน	 เป็นต้น	 โดยพบความชุก

ในประชากรของไทยได้ประมาณร้อยละ	 10-23	

(Boonyavarakul	et	al.,	2005)	และมีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงข้ึน	 จากปัญหาดังกล่าวท�าให้ผู ้บริโภค 

หลีกเลี่ยงอาหารในกลุ ่มเนื้อสัตว์	 นมวัวและ

ผลิตภัณฑ์	 โดยบริโภคโปรตีนจากพืชทดแทน								

ถ่ัวเหลอืงเป็นแหล่งโปรตนีทีม่คีณุภาพสูง	ราคาถกู	

มีคุณค่าทางอาหารท่ีใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์	 ไขมัน

ต�า่และสามารถแปรรปูเป็นอาหารได้หลายประเภท	

เช่น	 น�้านมถ่ัวเหลือง	 น�้าเต้าหู้	 โปรตีนถ่ัวเหลือง

เข้มข้น	เต้าหู้	(Patil	et.al.,	2015)	และเนยแข็ง

ถ่ัวเหลอืงของประเทศไนจเีรีย	เรียกว่า	วาแรนกาชิ	

(warankashi)	 (Adedokun	 et.	 al.,	 2013)	

เป็นต้น	 ถ่ัวเหลืองยังมีสารที่ช่วยเสริมสร้างระบบ

ประสาท	 เพิ่มความจ�า	 ช่วยลดการเกาะตัวของ 

ไขมันและคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด	 และ 

ไม่ก่อให้เกดิอาการแพ้เหมอืนนมววั	(สิรนิาถ	และ	 

สุภางค์,	2558)	จากรายงานของ	อรุณี	(2545),	Liu	

(1997)	 และเรณู	 (2544)	 พบว่าเนยแข็งท่ีผลิต 

จากถั่วเหลืองท่ีหมักด้วยเชื้อแบคทีเรียที่สร้าง 

กรดแลคติก	 ยังมีคุณภาพไม่เป็นท่ียอมรับของ 

ผู้บริโภคในด้านรสชาติ	 สอดคล้องกับรายงาน 

ของ	 พรพรรณ	 (2548)	 พบว่าเนยแข็งที่ได้จาก 

ถ่ัวเหลืองและถ่ัวลิสงท่ีผ่านการหมักด้วยเชื้อ	

Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus 

acidophilus	 ขาดความยืดหยุ่นด้านเนื้อสัมผัส 

มีคะแนนการยอมรับอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย 

ถึงปานกลาง	

	 โพรเซสชีส	 (processed	 cheese)	 เป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ี ได้จากการน�าเนยแข็งชนิดแข็ง 

หรือกึ่งแข็ง	 น�ามาบดให้เนยแข็งมีขนาดเล็กลง	

(พิมพ์เพ็ญ	และนิธิยา,	2559)	หลอมละลายด้วย

ความร้อน	 และเติมส่วนผสมต่างๆ	 เช่น	 โปรตีน	

สารให้กลิน่	และสารปรงุรส	เป็นต้น	รีดเป็นแผ่นบาง 

เพื่อสะดวกกับการบริโภค	(วรรณา	และ	ญาณิณ,	

2543)	 ด้วยข้อจ�ากัดของเนยแข็งท�าให้ผู้บริโภค

อาหารในกลุ ่มมังสวิ รัติบริ สุทธ์ิ ไม ่สามารถ 

รับประทานได้	 และเป็นสาเหตุท่ีท�าให้ได้รับสาร

อาหารในกลุ่มโปรตีนไม่เพียงพอ	 ก่อให้เกิดโรค

ขาดโปรตีนและพลังงาน	 (Protein	 Energy 

Malnutrition	:	P.E.M	(อัจฉรา,	2556)	การผลิต 

เนยแข็งจากถ่ัวเหลอืงจงึเป็นทางเลอืกหนึง่ส�าหรับ

นักมังสวิรัติที่หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ได้

The	results	of	the	nutritional	assessment	of	the	INMUCAL	program	from	the	Institute	
of	Nutrition,	Mahidol	University	found	that	100	grams	of	processed	cheese	from	soy	
and	coconut	milk	gave	less	energy	by	191.72	kilocalories	compared	to	an	equivalent	
quantity	of	processed	cheese	derived	from	traditional	dairy	sources.

Keywords :	Soy	milk,	Curd,	Coconut	Milk,	Cereal	cream

_________________________
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วัตถุประสงค์
	 งานวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาการผลติ

เนยแข็งชนิดโพรเซสชีสจากน�้านมถ่ัวเหลือง 

ร่วมกับการใช้กะทิและกะทิธัญพืช	 ซึ่งถ่ัวเหลือง

เป็นแหล่งโปรตีนหนึ่งที่มีคุณภาพสูง	ราคาถูก	ให้

พลังงานที่ดี	และเหมาะส�าหรับผู้แพ้น�้านมวัวจาก

สภาวะขาดเอนไซม์ในการย่อยน�้าตาลแลคโตส	

(Lactose)	 การปรับรสชาติและเนื้อสัมผัสโดยใช้

คาร์จแีนน	เกลอื	และควนัสังเคราะห์	เพือ่เพิม่ทาง

เลือกท่ีหลากหลายและตอบสนองความต้องการ

ให้กับผู้บริโภคในกลุ่มมังสวิรัติโดยไม่ผิดหลัก

ปฏิบัติ	 อีกท้ังยังเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ใส่ใจใน

สุขภาพและผู้บริโภคอื่นๆ	อีกทางหนึ่ง

วิธีกำรวิจัย
 1. กำรศึกษำกำรตกตะกอนโปรตีนจำก

น�้ำนมถั่วเหลืองด้วยแคลเซียมซัลเฟต

	 	 การเตรียมน�า้นมถ่ัวเหลอืงดดัแปลงจาก	

Adejuyitan	 et	 al.	 (2014)	 และ	 Patil	 et	 al.	

(2015)	 ใช้ถั่วเหลืองซีกตราไร่ทิพย์น�ามาล้างและ

คดัเมลด็เสียท้ิง	แช่น�า้เยน็เป็นเวลา	8	ชัว่โมง	จากนัน้	

น�าไปบดด้วยเคร่ืองป่ันผสม	(Blender)	ให้ละเอยีด	

โดยใช้อตัราส่วนถ่ัวเหลอืงต่อน�า้ร้อน	1:3	เป็นเวลา	

2	นาที	กรองด้วยผ้าขาวบาง	ต้มน�้านมถั่วเหลือง 

ที่อุณหภูมิ	90	องศาเซลเซียส	นาน	30	นาที	ขณะ

ต้มให้คนตลอดเวลาเพื่อป้องกันการไหม้	จากนั้น

เติมแคลเซียมซัลเฟต	(CaSO4)	ร้อยละ	0.2,	0.4,	

0.6,	0.8,	1.0,	1.2	และ	1.4	ตามล�าดับ	กวนให้			

เข้ากัน	 ปล่อยท้ิงไว้จนตกตะกอน	 กรองแยก

ตะกอนโปรตีนด้วยถุงผ้าดิบ	 แขวนท้ิงไว้จนไม่มี

น�้าตกลงมา	 ชั่งน�้าหนักของตะกอนโปรตีนท่ีได ้

ค�านวนร้อยละของผลผลิต	 (yield)	 (ปรียาพร,	

2544)	 วางแผนการทดลองแบบ	Completely	

Randomized	 Design	 (CRD)	 ทดลอง	 3	 ซ�้า	

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติและความ 

แตกต่างของค่าเฉลีย่	โดยวธีิ	Duncan’s	Multiple	

-	Range	Test		ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95		

 2. กำรศึกษำอัตรำส ่วนของโปรตีน 

ถ่ัวเหลืองต่อกะท ิกะทธิญัพืช และคำร์รำจแีนน

ในกำรผลิตโพรเซสชีสถั่วเหลือง

	 	 ดัดแปลงจาก	 พรพรรณ	 (2548)	 และ	

Adejuyitan	et	al.	(2014)	วางแผนการทดลอง

แบบ	 Factorial	 in	 CRD	 โดยผสมโปรตีนจาก

น�า้นมถ่ัวเหลอืงที่ได้จากข้ันตอนท่ี	1	(ร้อยละ	50)	

ร่วมกับกะทิและกะทิธัญพืช	 (ร้อยละ	 50)	 แปร 

ส่วนผสมของกะทิและกะทิธัญพืชในอัตราส่วน	

100:0,	 50:50	 และ	 0:100	ตามล�าดับ	 โดยเติม 

คาร์ราจีแนนร้อยละ	1	และ	2	ตามล�าดับ	ปั่นผสม

เป็นเวลา	 1	 นาที	 น�าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 

90	 �C	นาน	10	นาที	คนสม�่าเสมอระวังไหม้ที่ก้น	

เทใส่พิมพ์ขนาด	 30x30	ซม.	 จ�านวน	 450	มล. 

น�าถาดเข้าพักในตู้เย็นจนคงรูป	 จากนั้นตัดแผ่น

โพรเซสชสีให้มขีนาด	10x10	ซม.	เกบ็ตวัอย่างใน

ตู้เย็นจนกว่าจะน�าไปทดสอบ	

	 	 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส

วางแผนการทดลองแบบ	RCBD	(Randomized	

complete	block	design)	การเตรียมตวัอย่างตาม 

วิธีของ	พรพรรณ	(2548)	ตัดตัวอย่างให้มีขนาด	

2x2x0.5	ซม.	วางบนขนมปังขาวขนาด	2x2x1.5	

ซม.	 ระหว่างการทดสอบให้บ้วนปากด้วยน�้าดื่ม

ก่อนทดสอบตวัอย่างต่อไปใช้ผูท้ดสอบ	30	คน	เพือ่ 

ประเมินคุณลักษณะด้านสี	กลิ่น	รสชาติ	ลักษณะ

ปรากฏ	เนือ้สัมผสั	และความชอบโดยรวม	ด้วยวธีิ	

9-point	 Hedonic	 Scale	 เปรียบเทียบคะแนน

ความชอบเฉลี่ย	 ด้วยวิธี	 Duncan’s	Multiple	

Range	Test	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95		
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 3. กำรพัฒนำรสชำติของโพรเซสชีส 

ถั่วเหลือง

	 	 น�าโพรเซสชีสถ่ัวเหลืองท่ีผ ่านการ 

คดัเลอืกในข้ันตอนท่ี	2	มาปรับกลิน่รสและรสชาติ	

เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับ 

เนยแข็งท่ีผลติจากน�า้นมโคมากท่ีสุด	วางแผนการ

ทดลองแบบ	Factorial	in	CRD		โดยการใช้เกลือ	

3	ระดบั	ท่ีร้อยละ	0.5,	1.0	และ	1.5	และกลิน่ควนั

สังเคราะห์ชนิดเหลว	(Liquid	Smoked)	ฮิคคอรี

บาบีคิว	ตรา	Tone’s	2	ระดับ	ที่ร้อยละ	0.05	และ	

0.10	 ผสมลงในผลิตภัณฑ์โดยด�าเนินการตาม 

ข้ันตอนที	่2	น�าผลติภณัฑ์ท่ีได้ไปทดสอบคณุภาพ

ทางประสาทสัมผัสตามวิธีของ	พรพรรณ	(2548)	

ใช้ผู้ทดสอบ	 30	 คน	 วางแผนการทดลองแบบ	

RCBD	

	 4.	กำรตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ ์

โพรเซสชีสน�้ำนมถั่วเหลืองที่ผ่ำนกำรพัฒนำ

	 	 น�าโพรเซสชสีถ่ัวเหลอืงท่ีผ่านการพฒันา

ข้ันตอนสุดท้ายมาตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

โดยเตรียมตัวอย่าง	ดังนี้	

  4.1 ด้ำนกำยภำพ 

	 	 	 	 	•	 ค่าสี	ใช้เครื่องวัดสีเครื่องวัดค่าสี	

(Handy	colorimeter	NR-3000,	 Japan)	CIE	

L*,	a*,b*

	 	 	 	 	•	 ค่าเนื้อสัมผัส	 ใช้เคร่ืองวัดเนื้อ

สัมผัส	 (Texture	 analyzer	 รุ่น	 TA.XT2i,	 UK)	

Mode:	 Pre-Test	 Speed:	 5.0	mm/s,	 Test	

Speed:	 5.0	mm/s,	 Post-Test	 Speed:	 5.0	

mm/s,	Distance:	5.0	mm,	probe	P100s	)	โดย

ตัดชิ้นตัวอย่างให้มีขนาด	20x20x20	มม.	วัดค่า

ความแข็ง	 (Hardness)	 และความยืดหยุ ่น	

(Springiness)

  4.2 คณุค่ำทำงโภชนำกำรของผลิตภณัฑ์

	 	 	 	 	•	 ค�านวณคุณค่าสารอาหาร	 ได้แก่		

คาร์โบไฮเดรต	 โปรตีน	 ไขมัน	 แคลเซียม	 เหล็ก	

วติามนิซี	วติามนิบี	1	วติามนิบี	2	วติามนิบี	3	และ	

พลงังาน	โดยใช้โปรแกรม		INMUCAL-Nutrients	

V.3	 จากสถาบันโภชนาการ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

ซึ่งเป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปท่ีพัฒนาข้ึนส�าหรับ

วิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางโภชนาการของ

อาหาร	

  4.3 ด้ำนจุลชีววิทยำ

	 	 	 	 	•	 จ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	(Total	

plate	count)	ตามวิธีของ	AOAC	(2000)

	 	 	 	 	•	 ยีสต์และรา	(Yeast	and	Mold)	

ตามวิธีของ	AOAC	(2000)

ผลวิจัยและวิจำรณ์
 1. ผลกำรศึกษำกำรตกตะกอนโปรตีน

จำกน�้ำนมถั่วเหลืองด้วยแคลเซียมซัลเฟต

	 	 การตกตะกอนโปรตีนด้วยแคลเซียม

ซัลเฟตร้อยละ	 0.2,	 0.4,	 0.6,	 0.8,	 1.0,	 1.2	

และ1.4	 ได้ปริมาณโปรตีนร้อยละ	 0,	 0.2,	 6.3,	

38.2,	38.5,	41.4	และ	41.2	ตามล�าดับ	ผลการ

ทดลองดังตารางที	่1	โปรตีนในน�า้นมถัว่เหลอืงเร่ิม 

ตกตะกอนเมื่อเติมแคลเซียมซัลเฟตร้อยละ	 0.6	

ปริมาณผลผลิตต�่า	 เมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้น	

ร้อยละ	0.8-1.4	กรมั	พบว่าโปรตนีจบัตวัเป็นก้อน

และตกตะกอนลงมา	 ลักษณะเนื้อสัมผัสนุ ่ม

ละเอียดจนถึงหยาบกระด้างเพิ่มมากข้ึน	 เมื่อ

เปรียบเทียบรสชาตขิองโปรตีนที่ได้	พบว่าผลของ

การเติมแคลเซียมซัลเฟตที่ร้อยละ	0.2-0.8	กรัม	

โปรตีนมีรสชาติปกติไม่มีรสเฝื่อนเกิดข้ึน	 เมื่อ 

เพ่ิมความเข้มข้นร้อยละ	 1.0-1.4	 กรัม	 โปรตีน 

มีรสเฝื่อนชัดเจน	 อย่างไรก็ตามตัวอย่างท่ีเติม

แคลเซียมในปริมาณร้อยละ	 1.2	 และ	 1.4	 จะให้
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ผลผลิตได้ดีที่สุดถึงร้อยละ	 41.36	 และ	 41.15 

(p<0.05)	 เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตโปรตีนใน

ตัวอย่างอื่น	 แต่มีแนวโน้มการเกิดรสเฝื่อนและ 

เนื้อสัมผัสของโปรตีนท่ีหยาบกระด้างเพิ่มสูง

มากกว่าตัวอย่างที่ เติมแคลเซียมซัลเฟตใน

ปริมาณต�่ากว่าโดยเฉพาะที่ร้อยละ	0.8	และ	1.0	

	 	 ผลการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของ

น�้านมถั่วเหลืองเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ	6.72	เมื่อเติม

แคลเซียมซัลเฟตค่าจะลดลงทีละน้อย	 เท่ากับ	

6.71,	 6.66,	 6.47,	 6.43,	 6.20	และ	6.20	ตาม

ล�าดับ	 เนื่องจาก	CaSO4	 ละลายน�้าได้น้อย	 การ

แตกตัวของไอออนต�่าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ค่า	pH	เล็กนอ้ย	การใชค้วามร้อนในการตม้น�า้นม

ถ่ัวเหลืองเป็นการช่วยให้โปรตีนเกิดการคลายตัว	

และท�าให้ไอออนของ	CaSO4	 สามารถจับตัวกับ

โมเลกุลของโปรตีนได้มากข้ึน	 ท�าให้โปรตีนเกิด

การตกตะกอน	 โดยเฉพาะในช่วงความเข้มข้น

ตั้งแต่ร้อยละ	 0.8	 พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ลดลงเท่ากับ	 6.47	 ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีโปรตีนมี

การตกตะกอนสูงข้ึนถึงร้อยละ	 38.17	 ท่ี	 pH	นี ้

จึงเป็นจุดท่ีใช้ประเมินค่าความเข้มข้นวิกฤติของ

การเกิดการจับตัวเป็นก้อนของโปรตีน	 (critical	

coagulation	 concentration,	 CCC)	 การเติม

แคลเซียมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 0.8	 เป็น	 1.0,	 1.2	

และ	 1.4	 ส่งผลให้การตกตะกอนเพ่ิมสูงข้ึนอีก 

เล็กน้อย	เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า	Salting	out	

โดยเป็นผลมาจากการเติมเกลอืท่ีมคีวามเข้มข้นสูง 

จนอิม่ตวั	ในสภาวะธรรมชาตโิปรตนีส่วนท่ีชอบน�า้ 

จะถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลของน�้า	เมื่อเติมเกลือ

ลงไปจะเกิดการแตกตัวของประจุบวกและประจุ

ลบ	ท�าให้โมเลกุลของน�า้เข้ามาล้อมรอบโมเลกุล

ของเกลอืแทนโมเลกลุของโปรตีน	จึงท�าให้โปรตีน

จับตัวกันเป็นก้อนและตกตะกอนลงมาเป็นการ

สูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน	 (protein	

denaturation)

ตารางที่ 1	 ผลของแคลเซียมซลัเฟตต่อคณุสมบัตขิองโปรตนีท่ีผ่ำนกำรตกตะกอน	ควำมเป็นกรด-ด่ำง	และ 
	 ร้อยละของผลผลิต	(%	Yield)

ควำมเข้มข้น
CaSO4 (%)

คุณสมบัติของโปรตีนที่ผ่ำนกำรตกตะกอน
pH

ผลผลิต
(%yield)สี กลิ่น รสชำติ เนื้อสัมผัส

0.2 ขาวครีม ถั่วเหลือง ปกติ ไม่ตกตะกอน 6.72 0.00d

0.4 ขาวครีม ถั่วเหลือง ปกติ ไม่ตกตะกอน 6.71 0.17d

0.6 ขาวครีม ถั่วเหลือง ปกติ นุ่มและละเอียด 6.66 6.30c

0.8 น�้าตาลอ่อน ถั่วเหลือง ปกติ นุ่มและละเอียด 6.47 38.17b

1.0 น�้าตาลอ่อน ถั่วเหลือง เฝื่อนเล็กน้อย หยาบและแข็ง 6.43 38.54b

1.2 น�้าตาลอ่อน ถั่วเหลือง ฝาดและเฝื่อน หยาบและแข็ง 6.20 41.36a

1.4 น�้าตาลอ่อน ถั่วเหลือง ฝาดและเฝื่อน หยาบและแข็ง 6.20 41.15a

 หมายเหตุ	: a-d	ตัวอักษรภำษำอังกฤษที่แตกต่ำงกันในแนวตั้งหมำยถึงแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p<0.05)
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	 	 ผลของปริมาณแคลเซยีมซัลเฟตทีม่ต่ีอ

คุณลักษณะด้านสีในช่วงระดับความเข้มข้นของ

แคลเซียมซัลเฟตต�่าร้อยละ	0.2-0.6	มีสีขาวครีม	

เมือ่เพิม่ระดบัความเข้มข้นของแคลเซียมซัลเฟต	

พบว่าสีของน�้านมถ่ัวเหลืองมีการเปลี่ยนแปลง

ของสีน�้าตาลเพิ่มมากขึ้นระหว่างความเข้มข้น 

ท่ี	0.8-1.4	ซ่ึงเป็นผลมาจากตะกอนของโปรตนีท่ี

จับตัวกันเป็นก้อนและมีการรวมตัวกันมากขึ้น	สี

ของตะกอนโปรตีนเกิดจากรงควัตถุในกลุ่มของ 

ฟลาโวนอยด์ท่ีมอียู่ในเมลด็ถ่ัวเหลอืง	(Changjiang	

et	al.,	2003)	และสารในกลุ่มนี้จะละลายออกมา

ในระหว่างการต้มน�า้นมถ่ัวเหลอืงซึง่มคีวามคงตัว

ต่อความร้อน	 ในด้านของกลิ่นพบว่าตัวอย่างท่ีมี

การเติมแคลเซียมซัลเฟตน�้านมถ่ัวเหลืองทุก

ระดับความเข้มข้นจะมีกลิ่นถ่ัวเหลืองอ่อนๆ	ซึ่ง

เป็นกลิ่นถั่วเหลืองที่สามารถยอมรับได้	โดยกลิ่น

ถ่ัวเหลอืงท่ีพบเกดิจากไพราซีนซึง่เป็นสารในกลุม่

อัลดีไฮด์ท่ีมีความหอมเฉพาะตัว	 และสามารถท่ี

จะระเหยได้	 จึงท�าให้โปรตีนท่ีตกตะกอนยังคงมี

กลิน่ของถ่ัวเหลอืงอ่อนๆ	เมือ่ได้รับความร้อน	เมือ่

พจิารณาด้านรสชาตขิองตะกอนโปรตนีแคลเซียม

ซัลเฟตส่งผลต่อความเฝื่อน	และเนื้อสัมผัส	เมื่อ

ความเข้มข้นของแคลเซียมซัลเฟตเพิ่มสูงข้ึน	

ระหว่างร้อยละ	 1.0-1.4	 จะพบว่ามีรสเฝื่อนและ

เนื้อสัมผัสท่ีหยาบอย่างเห็นได้ชัด	 ดังนั้นความ 

เข้มข้นของแคลเซียมซัลเฟตที่ร้อยละ	0.8	จึงถูก

เลอืกใช้ส�าหรบัการท�าโพรเซสชสีในข้ันตอนต่อไป

 2. ผลของอตัรำส่วนโปรตนีถ่ัวเหลืองต่อ

กะทิ กะทิธัญพืช และคำร์รำจีแนนในกำรผลิต

โพรเซสชีสจำกถั่วเหลือง

	 	 การผสมโปรตีนถ่ัวเหลืองท่ีได้จากการ

ตกตะกอนร้อยละ	50	ร่วมกบักะทแิละกะทิธัญพชื

ร้อยละ	50	โดยเติมคาร์ราจีแนนร้อยละ	1	และ	2	

พบว่าโปรตีนถ่ัวเหลืองสามารถกระจายตัวใน

โครงสร้างได้ด	ีมเีนือ้สัมผสัท่ีคงรูป	ความแน่นเนือ้	

และความยืดหยุ่น	 ท้ังนี้เนื่องจากโปรตีนเกิดการ

เชือ่มข้ามระหว่างโมเลกลุโปรตนีทีเ่สียสภาพซ่ึงมี

ประจุเป็นลบจะจับกับแคลเซียมไอออน	 (Ca2+)	

ด้วยพนัธะไอออนกิท�าให้โปรตนีมสีภาพเป็นกลาง

ทางไฟฟ้าเกิดเป็นโครงสร้างตาข่ายขึ้นมา	(วรรณี,	

2541)	 เมื่อมีการเติมคาร์ราจีแนนลงในส่วนผสม

จะช่วยให้เกดิโครงสร้างตาข่ายระหว่างกลุม่คาร์บอก- 

ซิลิกของโปรตีนกับกลุ่มซัลเฟตของคาร์ราจีแนน

จึงช่วยให้สามารถกักเก็บน�้าไว้ในช่องว่างระหว่าง

โครงสร้างของเจลส่งผลให้ผลผลติ	(%yield)	ท่ีได้ 

มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น	(Eadmusik	et	al.,	2013)			

	 	 ผลของการเติมกะทิ	 กะทิธัญพืช	 และ

การผสมกะทิร่วมกับกะทิธัญพืช	พบว่า	ตัวอย่าง

โพรเซสชีสที่ ใช ้กะทิร ่วมกับกะทิธัญพืชใน

อัตราส่วน	 50:50	 และคาร์ราจีแนนร้อยละ	 1	 มี

คะแนนการยอมรับสูงที่สุด	 แตกต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)	กับสูตรที่ใช้กะทิเพียง
ชนิดเดียว	 โดยมีคะแนนยอมรับด้านลักษณะ

ปรากฏ	กลิ่น	 รสชาติ	 เนื้อสัมผัส	และความชอบ

โดยรวม	เท่ากบั	7.49,	7.45,	7.47,	7.52	และ	7.68	

ตามล�าดับ	ผู้ทดสอบให้การยอมรับในระดับชอบ

ปานกลางถึงชอบมาก	 การใช้กะทิร่วมกับกะทิ

ธัญพืชจะให้ลกัษณะเนือ้สัมผสัท่ีดด้ีานความแน่น

ของเนือ้	ความละเอยีด	และความยดืหยุน่มากกว่า

ตวัอย่างท่ีใช้กะทเิพียงชนดิเดยีว	เมือ่เปรียบเทียบ

ผลการยอมรับด้านกลิ่นพบว่าตัวอย่างท่ีใช้กะทิ

ผสมกับกะทิธัญพืชมีคะแนนสูงที่สุด	 ซ่ึงการใช้

กะทิร่วมกบักะทิธัญพชืช่วยส่งเสริมกลิน่ทีม่คีวาม

เฉพาะตัวและเป็นเอกลักษณ์ท่ีดีกว่าการใช้กะทิ

เพียงชนิดเดียว	 ส่วนผลการทดสอบด้านสีพบว่า

ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p>0.05)	
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ในทุกตัวอย่าง	 	 ส่วนตัวอย่างท่ีมีคะแนนรอง 

ลงมาคอืตวัอย่างท่ีใช้กะทิธัญพชื	(0:100)	ร่วมกับ

คาร์ราจีแนนร้อยละ	 2	 โดยมีคะแนนยอมรับด้าน

ลกัษณะปรากฏ	กลิน่	รสชาต	ิเนือ้สัมผสั	และความ

ชอบโดยรวม	เท่ากับ	และตัวอย่างที่ใช้กะทิเพียง

 3. ผลของเกลือและกล่ินควันสังเครำะห์

ชนิดเหลวต่อโพรเซสชีสจำกถั่วเหลือง

	 	 การประเมนิคณุภาพด้านประสาทสัมผสั

ของโพรเซสชีสจากถัว่เหลืองทีผ่่านการเติมเกลือ	

ร้อยละ	 0.5,	 1.0	 และ	 1.5	 ร่วมกับกลิ่นควัน

สังเคราะห์ชนิดเหลว	(Liquid	Smoked)	ร้อยละ	

0.05	 และ	 0.1	 พบว่า	 ตัวอย่างท่ีมีการเติม

เกลือ:กลิ่นควันสังเคราะห์	 ร้อยละ	 0.5:0.05,	

0.5:0.1	 และ	 1.0:0.05	 มีคะแนนด้านลักษณะ

ปรากฏ	(8.10-8.23),	สี	(6.73-6.83),	กลิน่	(7.73-

7.80),	 รสชาติ	 (7.53-7.83)	 เนื้อสัมผัส	 (7.63-

7.93)	และความชอบรวม	(7.83-7.93)	แตกต่าง

ชนิดเดียวพบว่ามีคะแนนการยอมรับต�่าที่สุดใน

ทุกด้าน	 จากผลการทดลองจึงคัดเลือกสูตรที่ใช้

กะทิร่วมกับกะทิธัญพืช	 และคาร์ราจีแนนร้อยละ	

1	 ในการทดลองการปรับรสชาติและกลิ่นควัน

เป็นต้นแบบในขั้นตอนต่อไป

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)	กับตัวอย่าง
ท่ีมีการเติมเกลือ:กลิ่นควันสังเคราะห์	 ร้อยละ	

1.0:0.1,	 1.5:0.05	 และ	 1.5:0.1	 โดยผู้บริโภคมี

แนวโน้มไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์เมื่อระดับความ 

เข้มข้นของเกลือและกลิ่นควันสังเคราะห์สูงข้ึน	

ผลของการเติมเกลือพบว่าผลิตภัณฑ์โพรเซสชีส

จากถ่ัวเหลอืงมรีสชาตท่ีิเคม็มากข้ึนส่งผลต่อการ

ยอมรับของผู้ทดสอบด้าน	 ลักษณะปรากฏ	กลิ่น	

รสชาติ	เนื้อสัมผัส	และความชอบรวม	นอกจากนี้

การเติมกลิ่นควันสังเคราะห์ที่มากจนเกินไปยัง 

ส่งผลกระทบต่อการยอมรับของผู้ทดสอบเพ่ิม

มากข้ึนอีกด้วย	 โดยเฉพาะท่ีระดับความเข้มข้น

ตารางที่ 2	 ผลกำรประเมินคุณภำพด้ำนประสำทสัมผัสของผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสจำกโปรตีนถ่ัวเหลือง 
	 ร่วมกับกะทิ	กะทิธัญพืช	และคำร์รำจีแนน

สิ่งทดลอง
CM:CC:CG

คุณลักษณะ

ลักษณะปรำกฏ สnีs กลิ่น รสชำติ เนื้อสัมผัส ควำมชอบรวม

100:0:1 6.80±1.13b 6.95±0.88 6.56±0.91c 6.42±0.78b 6.75±0.70bc 7.03±0.77b

100:0:2 6.75±0.93b 7.17±0.79 6.76±1.09bc 6.58±0.61b 6.65±0.87c 6.92±0.61b

50:50:1 7.49±0.68a 7.20±0.77 7.45±0.79a 7.47±0.60a 7.52±0.52a 7.68±1.19a

50:50:2 7.10±0.82ab 7.20±0.79 7.26±0.91a 7.23±0.60a 6.93±0.67bc 7.07±0.93b

0:100:1 7.00±1.07ab 7.23±0.92 7.00±0.71abc 7.43±0.61a 7.08±0.83b 7.10±1.05b

0:100:2 7.42±0.67a 7.30±0.77 7.15±0.59ab 7.10±0.72a 7.45±0.55a 7.62±1.01a

 หมายเหตุ	: a-c	ตัวอักษรที่แตกต่ำงกันในแนวตั้งหมำยถึงแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p≤0.05)
 ns	ตัวอักษรในแนวตั้งหมำยถึงไม่แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p>0.05)
	 CM	(Coconut	milk)	:	กะทิ			CC	(Cereal	cream)	:	กะทิธัญพืช			CG	(Carrageenan)	:	คำร์รำจีแนน
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ตารางที่ 3	 ผลกำรประเมินคุณภำพด้ำนประสำทสัมผัสของผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสจำกโปรตีนถ่ัวเหลือง 
	 ที่ผ่ำนกำรเติมเกลือและกลิ่นควันสังเครำะห์ชนิดเหลว

สูตร
S:LS

คุณลักษณะ

ลักษณะปรำกฏ สี กลิ่น รสชำติ เนื้อสัมผัส ควำมชอบรวม

0.5:0.05 8.23±0.67a 6.80±1.06a 7.73±0.78a 7.56±1.25ab 7.63±0.96a 7.83±1.08a

0.5:0.10 8.10±0.66ab 6.83±0.91a 7.80±0.40a 7.53±0.73ab 7.83±0.74a 7.83±0.74a

1.0:0.05 8.20±0.71a 6.73±0.86a 7.73±0.94a 7.83±0.87a 7.93±0.73a 7.93±0.82a

1.0:0.10 7.70±0.79bc 6.53±0.89ab 7.03±0.61b 6.96±0.71c 7.23±0.72b 7.10±0.66b

1.5:0.05 7.73±0.78bc 6.53±0.77ab 7.26±0.73b 7.10±0.99bc 7.13±0.77b 7.16±0.79b

1.5:0.10 7.43±0.72c 6.30±0.70b 7.06±0.69b 6.83±0.69c 7.03±0.66b 7.03±0.66b

 หมายเหตุ	: a-c	ตัวอักษรที่แตกต่ำงกันในแนวตั้งหมำยถึงแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p≤0.05)
	 S	(Salt)	:	เกลือ			LS	(Liquid	smoked)	:	กลิ่นควันสังเครำะห์ชนิดเหลว

ของเกลอืต่อกลิน่ควนัสังเคราะห์ที	่1.5:0.05	และ	

1.5:0.10	ดงันัน้ผลติภณัฑ์โพรเซสชสีจากโปรตนี

ถ่ัวเหลอืงท่ีผ่านการปรุงแต่งรสชาตด้ิวยเกลอืและ

กลิ่นควันสังเคราะห์ท่ีเหมาะสม	 สามารถใช้

อัตราส่วนของเกลือและกลิ่นควันสังเคราะห์ที ่

ต�่าท่ีสุดท่ี	 0.5:0.05	 ในการปรับปรุงคุณภาพด้าน

ประสาทสัมผสัเพือ่ลดปริมาณเกลอืและกลิน่ควนั

สังเคราะห์ลงได้เมื่อต้องการผลิตโพรเซสชีสใน 

เชิงสุขภาพ

ภาพที่	1		ลักษณะผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสที่ได้จำกถั่วเหลือง	
	 				สูตรที่	1.	เกลือ:กลิ่นควันสังเครำะห์	0.5:0.05	 		สูตรที่	2.	เกลือ:กลิ่นควันสังเครำะห์	0.5:0.10
	 				สูตรที่	3.	เกลือ:กลิ่นควันสังเครำะห์	1.0:0.05	 		สูตรที่	4.	เกลือ:กลิ่นควันสังเครำะห์	1.0:0.10
	 				สูตรที่	5.	เกลือ:กลิ่นควันสังเครำะห์	1.5:0.05	 		สูตรที่	6.	เกลือ:กลิ่นควันสังเครำะห์	1.5:0.10
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 4. ผลกำรศึกษำคุณลักษณะและคุณค่ำ

ทำงโภชนำกำรของโพรเซสชีสจำกถั่วเหลือง

  4.1 คณุลักษณะของผลิตภณัฑ์โพรเซส

ชีสจำกถั่วเหลือง 

	 	 	 ผลติภณัฑ์โพรเซสชสีจากถ่ัวเหลอืง

ท่ีผ่านการเติมเกลือและกลิ่นควันสังเคราะห  ์

พบว่า	มค่ีา	L*	77.53±1.42	ผลติภณัฑ์มค่ีาความ

สว่างสูง	 ค่า	 a*	 เท่ากับ	 2.50±0.40	 และค่า	 b*	

เท่ากับ	11.73±0.45		ผลิตภัณฑ์มีสีค่อนไปทางสี

เหลอืงอ่อนๆ	เมือ่ตรวจสอบด้านเนือ้สัมผสัพบว่า

มีค่าความแข็ง	(Hardness,	N)	และความยืดหยุ่น	

(Springiness)	 เท่ากับ	 13.61±1.03	 N	 และ	

0.15±0.007	ตามล�าดับ	 โดยผลิตภัณฑ์โพรเซส

ชีสจากถ่ัวเหลืองท่ีได้มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุ่ม 

ไม่แข็งกระด้าง	 ความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ต�่า	

ค่าความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์	 มีค่าเท่ากับ	

6.56±0.02	 ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดเร่ิมต้น

เท่ากับ	2.03±0.63	log	CFU/g	จ�านวนยีสต์และ

รา	 <	 100	 ภายหลังการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 

7	วันที่อุณหภูมิต�่ากว่า	5-7	องศาเซลเซียส	พบว่า

จ�านวนจลุนิทรีย์ท้ังหมดเพิม่ข้ึนเท่ากบั	4.46±0.56	

log	CFU/g	จ�านวนยสีต์และราเท่ากบั	1.66±0.45	

CFU/g	 โดยพบราบริเวณผิวหน้ามีลักษณะเป็น 

จุดสีเขียว	 และขาว	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ 

รับประทานได้

ตารางที่ 4	 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสจำกโปรตีนถั่วเหลือง
	 ที่ผ่ำนกำรเติมเกลือและกลิ่นควันสังเครำะห์ชนิดเหลว

คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสจำกถั่วเหลือง

ค่ำสี

L* 77.53±1.42

a* 2.50±0.40

b* 11.73±0.45

เนื้อสัมผัส

ความแข็ง	(Hardness,	N) 13.61±1.03

ความยืดหยุ่น	(Springiness) 0.15±0.007

ค่าความเป็นกรดด่าง	(pH) 6.56±0.02

จ�ำนวนจุลินทรีย์

จ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	(log	CFU/g) 2.03±0.63

ยีสต์และรา	(CFU/g) <30

จ�านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด	(log	CFU/g)	<	5-7	�C	:	7	วัน	 4.46±0.56

ยีสต์และรา	(CFU/g),	<	5-7	�C	:	7	วัน	 1.66±0.45
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  4.2 ผลกำรศึกษำคุณค่ำทำงโภชนำกำร

ของผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสจำกถั่วเหลือง

	 	 	 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการ

ของผลติภณัฑ์โพรเซสชสีจากถ่ัวเหลอืงทีผ่่านการ

คัดเลือก	เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสที่

ได้จากนมวัว	 โดยค�านวนคุณค่าทางโภชนาการ

ของผลติภณัฑ์ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รูป	INMUCAL	

จากสถาบันโภชนาการ	มหาวทิยาลยัมหดิล	พบว่า	

ผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสจากถั่วเหลืองมีปริมาณ	

คาร์โบไฮเดรต	เหล็ก	วิตามิน	C	วิตามิน	B1	และ

วติามนิ	B3	สูงกว่าผลติภณัฑ์โพรเซสชสีที่ได้จาก

น�้านมวัว	2.50	กรัม,	1.47,	0.09,	0.08		และ	0.18	

มิลลิกรัม	 ตามล�าดับ	 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ

โปรตนี	และไขมนั	ท่ีได้จากผลติภณัฑ์โพรเซสชสี	

พบว่า	 ผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสท่ีผลิตจากโปรตีน 

ถ่ัวเหลืองมีปริมาณโปรตีน	 และไขมัน	 ต�่ากว่า

โปรตนีจากน�า้นมววั	มค่ีาเท่ากบั	8.36	และ	13.16	

กรัม	ตามล�าดับ	ส่วนโปรตีน	และไขมัน	ที่ได้จาก

โพรเซสชีสจากน�้านมวัว	พบว่ามีค่าเท่ากับ	21.40	

และ	 28.70	 กรัม	 ตามล�าดับ	 ส่งผลกระทบต่อ

พลังงานรวมของโปรตีนจากถ่ัวเหลือง	 (155.28	

กิโลแคลอรี)	 ต�่ากว่าโพรเซสชีสที่ได้จากน�้านมวัว	

(347.0	กิโลแคลอรี)	เท่ากับ	191.72	กิโลแคลอรี	

ดังนั้นผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสจากถ่ัวเหลืองจึง

เหมาะส�าหรับผู้ท่ีต้องการควบคุมพลังงานจาก

อาหารได้ถึงร้อยละ	55.3

ตารางที่ 5	 คุณค่ำทำงโภชนำกำรของผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสจำกถั่วเหลืองและนมวัว

คุณค่ำทำงโภชนำกำร
ผลิตภัณฑ์โพรเซสชีส (100 กรัม)

โปรตีนถั่วเหลือง โปรตีนจำกน�้ำนมวัว

คาร์โบไฮเดรต	(กรัม) 2.50 0.8

โปรตีน	(กรัม) 8.36 21.40

ไขมัน	(กรัม) 13.16 28.70

แคลเซียม	(มิลลิกรัม) 338.5 760.0

เหล็ก	(มิลลิกรัม) 1.47 0.50

วิตามิน	C	(มิลลิกรัม) 0.09 -

วิตามิน	B1	(มิลลิกรัม) 0.08 0.02

วิตามิน	B2	(มิลลิกรัม) 0.05 0.67

วิตามิน	B3	(มิลลิกรัม) 0.18 -

พลังงานรวม	(กิโลแคลอรี) 155.28 347.0
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สรุป
	 การตกตะกอนโปรตนีน�า้นมถ่ัวเหลอืงด้วย

แคลเซียมซัลเฟต	พบว่า	ความเข้มข้นร้อยละ	0.8	

ได้โปรตีนท่ีมีคุณสมบัตินุ่มละเอียด	 รสชาติไม่

เฝื่อน	 สีน�้าตาลอ่อน	 และมีกลิ่นถ่ัวเหลืองอ่อนๆ	

ค่า	pH	ที่เหมาะสมเท่ากับ	6.47	ผลผลิตร้อยละ	

38.2	 เมื่อน�ามาผลิตโพรเซสชีสใช ้โปรตีน 

ถ่ัวเหลอืงร้อยละ	50	ร่วมกบั	กะทแิละกะทิธัญพชื	

ร้อยละ	50	ในอัตราส่วน	50:50	และคาร์ราจีแนน	

ร้อยละ	1	จะได้ผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสที่มีลักษณะ

ท่ีผู้ทดสอบให้การยอมรับมากท่ีสุด	 ผลการเติม

เกลือร ่วมกับกับกลิ่นควันสังเคราะห์	 พบว่า 

ผู้ทดสอบให้การยอมรับการเติมเกลือท่ีร้อยละ	

0.5-1.0	 และกลิ่นควันสังเคราะห์	 ท่ี	 0.05-0.1	

ท้ังนีก้ารเตมิเกลอืและกลิน่ควนัสังเคราะห์ท่ีสูงข้ึน

ส่งผลกระทบต่อการยอมรับของผู้ทดสอบลดลง

ตามล�าดับ	 ลักษณะผลิตภัณฑ์ของโพรเซสชีส 

ถ่ัวเหลืองพบว่ามี	 ค่า	 pH	 เท่ากับ	 6.56±0.02,	 

ค่าสี	 L*	 a*	 และ	 b*	มีค่าเท่ากับ	 77.53±1.42,	

2.50±0.40	และ	11.73±0.45	คุณสมบัติของเนื้อ

สัมผัส	ด้านความแข็ง	(N)	ความยืดหยุ่น	เท่ากับ	

13.61±1.03	และ	0.15±0.007	ตามล�าดบั	จ�านวน

จุลินทรีย์ท้ังหมด	 2.03±0.63	 log	CFU/g	 ยีสต์

และรา	<	30	CFU/g	หลังการเก็บรักษาเป็นระยะ

เวลา	7	วัน	ที่อุณหภูมิ	5-7	องศาเซลเซียส	พบว่า

จ� านวนจุลินท รีย ์ ท้ั งหมดเพิ่ มขึ้ น 	 เท ่ ากับ	

4.46±0.56	log	CFU/g	ยีสต์และรา	1.66±0.45	

CFU/g	โดยพบราที่บริเวณผิวหน้า

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ควรมีการศึกษาสารไฮโดรคอลลอยด์ท่ี

สามารถใช้ในการปรบัปรุงคณุภาพเนือ้สัมผสัของ

ผลิตภัณฑ์โพรเซสชีสให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน�้านมโคมากขึ้น

	 2.	ควรมีการศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างใน

เชิงลึกมากข้ึนเพื่อให้เห็นลักษณะโครงสร้างของ

การจับตัวของสารไฮโดรคอลลอยด์ท่ีใช้ในการ

เพิ่มการอุ้มน�้า	และลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดี
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ผลของกระบวนการท�าแห้งแป้งมะม่วง
ต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และ
การประยุกต์ใช้ในเค้กเนยสด
_____________________________________________________________________________

ชลธิรา  สารวงษ์*   วิภาวัน  จุลยา   กฤติกา  นรจิตร   ดวงฤทัย  ธ�ารงโชติ
ดวงทิพย์  ไข่แก้ว   นัฐนันท์  ทวีรัตน์ธนนท์

	 *	 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
	 	 กรุงเทพ

บทคัดย่อ

	 งานวิจยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาผลของกระบวนการท�าแห้งแป้งมะม่วงต่อคณุสมบัตทิางเคมี
กายภาพ	 รวมท้ังการใช้แป้งมะม่วงทดแทนแป้งสาลีในการผลิตเค้กเนยสด	 โดยมะม่วงดิบถูกแปรรูป
เป็นแป้งด้วยวิธีการท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน	 (Hot-air	 drying)	 และการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง	
(Freeze	 drying)	 เปรียบเทียบกับแป้งสาลีทางการค้า	 จากผลการทดลองพบว่า	 แป้งมะม่วงที่ผ่าน 
การท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน	มีปริมาณความชื้น	ค่า	Aw	และค่าสี	ต�่ากว่าแป้งมะม่วงที่ผ่านการท�าแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง	จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิดส่องกราด	พบว่า	เม็ดแป้งมะม่วงมีโครงสร้างที่
เป็นรูปทรงกลมเหมือนเดิมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างเมื่อผ่านการท�าแห้งท้ัง	 2	 วิธี	 ซึ่ง
แป้งสาลีมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่าแป้งมะม่วง	 โดยสัมพันธ์กับความหนืดสูงสุดในช่วงการให้ความร้อน
ท่ีสูงกว่าในแป้งสาลี	 วิธีการท�าแห้งมีผลต่อคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงความหนืดในด้านต่างๆ	และ 
องค์ประกอบทางเคมีของแป้งมะม่วง	(p≤0.05)	จากการศึกษาผลการใช้แป้งมะม่วงทดแทนแป้งสาลี
ในเค้กเนยสดในปริมาณร้อยละ	 15	 และ	 30	พบว่า	 การใช้ปริมาณแป้งมะม่วงที่ผ่านการท�าแห้ง	 ท้ัง 
2	 วิธีทดแทนแป้งสาลีเพิ่มข้ึน	 ส่งผลให้เค้กเนยสดมีปริมาตรและปริมาตรจ�าเพาะลดลง	 ในขณะท่ี 
ความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน	 สีเปลือกนอกและสีของเนื้อเค้กท่ีได้มีสีน�้าตาลเข้มมากข้ึน	 มีปริมาณ 
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลติภณัฑ์เค้กเนยสดท่ีใช้แป้งสาลล้ีวนสูตรควบคุม	(p≤0.05)	จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผสั	
พบว่า	 เค้กเนยสดท่ีใช้แป้งมะม่วงท่ีผ่านการ	 ท�าแห้งท้ัง	 2	 วิธี	 ร้อยละ	 30	 มีคะแนนการยอมรับใน 
ทุกด้านต�่ากว่าเค้กเนยสดท่ีใช้แป้งสาลีล้วนสูตรควบคุม	 (p≤0.05)	 ยกเว้นความชอบด้านเนื้อสัมผัส	
อย่างไรก็ตามคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย	นอกจากนี้ยังมีปริมาณไขมันต�่ากว่า	
ในขณะที่มีกากใยอาหารสูงกว่าผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดที่ใช้แป้งสาลีล้วนสูตรควบคุม	(p≤0.05)

ค�ำส�ำคัญ :		แป้งมะม่วง		การท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน		การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง		เค้กเนยสด
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Effect of Drying Processes of Mango Flour 
on Physicochemical Properties and
Application in Butter Cake
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ABSTRACT

	 	 The	objectives	of	this	research	were	to	study	effect	of	drying	processes	of	mango	

flour	on	physicochemical	properties	and	wheat	flour	substitution	with	mango	flour	to	produce	

butter	cake.	The	unripe	mango	fruit	was	processed	into	flour	by	hot-air	drying	and	freeze	

drying	compared	to	commercial	wheat	flour.	Results	showed	that	hot-air	dried	mango	flour	

(HDMF)	had	lower	moisture	content,	Aw	and	color	values	than	those	of	freeze-dried	mango	

flour	(FDMF).	From	scanning	electron	microscope	(SEM)	showed	that	the	mango	granules	had	

the	same	spherical	shape	which	no	change	of	the	granular	size	and	shape	after	both	drying	

processes.	The	wheat	 flour	granule	had	 larger	 size	 than	these	of	mango	 flours	which	was 

related	to	high	peak	viscosity	in	wheat	flour.	The	drying	processes	had	significant	affected	on	

pasting	behavior	and	proximate	composition	of	mango	flours	(p≤0.05).	Effect	of	wheat	flour	
substitution	with	mango	flour	in	butter	cake	at	15%	and	30%	was	also	studied.	It	was	found	

that	the	increasing	amount	of	mango	flour	obtained	from	both	drying	methods	resulted	in	

the	decrease	in	volume	and	specific	volume	while	the	density	of	butter	cakes	was	increased.	

The	crust	and	crumb	of	butter	cake	gave	higher	brown	color	and	had	higher	total	phenolic	

compounds	and	antioxidant	activity	than	those	of	the	control	butter	cake	with	100%	wheat	flour	

(p≤0.05).	Sensory	evaluation	showed	that	butter	cake	substituted	with	30%	of	mango	flours	
obtained	from	both	drying	processes	had	lower	scores	in	all	attributes	than	those	of	the	control	

butter	cake	with	100%	wheat	flour	(p≤0.05),	except	for	texture.	However,	the	overall	accept-
ability	scores	were	as	a	slight	liking.	Furthermore,	they	were	lower	in	fat	content	while	the	

crude	fiber	contents	were	higher	than	the	control	butter	cake	with	100%	wheat	flour	(p≤0.05).
 

Keywords :	Mango	Flour,	Hot-Air	Drying,	Freeze	Drying,	Butter	Cake
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บทน�ำ
	 เค้กจัดเป็นผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดหนึ่งที่

คนไทยนิยมรับประทานกันมาก	และมีหลายชนิด

หลายรูปแบบ	 การท�าเค้กแต่ละชนิดมีวิธีท�าและ

ส่วนผสมท่ีต่างกัน	 ส่วนผสมหลักประกอบด้วย

แป้งสาล	ีน�า้ตาล	ไขมนั	ไข่	นม	และส่วนผสมอืน่ๆ	

ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เค ้กมีปริมาณไขมันและ

พลงังานสูง	หากพลงังานท่ีได้รบัเกนิความต้องการ

ของร่างกายจะสะสมส่วนเกนิเหล่านัน้ไว้ในรูปของ

ไขมัน	 เมื่อมีการสะสมมากข้ึนอาจก่อให้เกิดโรค

อ้วน	 และโรคอื่นๆ	 ได้	 ดังนั้นการเพิ่มคุณค่าทาง

โภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์เค้กดังกล่าวจึงเป็น 

อีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคท่ีใส่ใจรักษา

สุขภาพได้

	 มะม่วงจัดเป็นหนึ่งในผลไม้เมืองร้อนท่ี

ส�าคัญของโลก	 ซึ่งมะม่วงเขียวเสวยเป็นผลไม้

เศรษฐกิจท่ีส�าคัญของไทย	 มีการเพาะปลูกกัน

อย่างแพร่หลายทัว่ประเทศ	เนือ่งจากปลกูง่ายและ

สามารถหาซ้ือรับประทานได้ง่าย	 ท้ังผลดิบและ 

ผลสุก	 มะม่วงเขียวเสวยมีลักษณะรูปทรงยาวรี	

เปลอืกหนา	ผลดบิเปลอืกมสีีเขียวเข้ม	เนือ้กรอบ																			

มสีีขาวอมเหลอืง	และมรีสชาตหิวานมนัอมเปร้ียว

เลก็น้อย	มะม่วงเขียวเสวยเป็นพันธ์ุท่ีนยิมบริโภค

ผลดิบมากกว่า	ผลสุก	(ระพีพรรณ,	2544)	คุณค่า

โภชนาการของมะม่วงเขียวเสวยดิบ	 มีดังนี้	

ปริมาณโปรตีน	0.7	กรัม	ไขมัน	0.4	กรัม	เถ้า	0.3	

กรัม	เส้นใยอาหาร	2.0	กรัม	คาร์โบไฮเดรต	20.1	

กรัม	วิตามินบีหนึ่ง	0.02	มิลลิกรัม	วิตามินบีสอง	

0.03	มิลลิกรัม	และวิตามินซี	31	มิลลิกรัม	(กอง

โภชนาการ,	 2544)	 นอกจากเส้นใยอาหารใน

มะม่วงจะช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติแล้ว	 ยัง 

พบว่ามีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ	เช่น	โพลีฟีนอล	

ฟลาโวนอยด์	 แคโรทีน	 และวิตามินซี	 เป ็น 

องค์ประกอบซึ่งมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระได้	

(สหขวัญ	 และ	 อังคณา,	 2556,	 Tyung,	 John 

and	 Ismail,	 2010)	 ดังนั้นมะม่วงเขียวเสวย 

จัดเป ็นแหล่งท่ีดีของเส ้นใยอาหาร	 วิตามิน 

เกลือแร่	 และสารต้านอนุมูลอิสระ	 อย่างไรก็ตาม

มะม่วงเป็นผลไม้ทางการเกษตรท่ีเส่ือมเสียได้ง่าย

ซึ่งอาจเกิดต�าหนิในระหว่างการเก็บเกี่ยวและ 

การขนส่งได้	ส่งผลให้มะม่วงเหล่านี้มีราคาถูกลง

หรือไม่สามารถจ�าหน่ายได้	 ดังนั้นการแปรรูป

มะม่วงดบิเป็นแป้งมะม่วงจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึง่

ในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรได	้

โดยสามารถน�าแป้งมะม่วงมาใช้ทดแทนแป้ง 

สาลีในผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กได้ถึงร้อยละ	 10	

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีเส้นใยอาหารสูง	 มีไขมันและ

แคลอรีต�า่	มค่ีาดัชนีไกลซมีกิต�า่	เมือ่เปรียบเทียบ

กับผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กท่ีใช้แป้งสาลีล้วนเป็น 

สูตรควบคุม	 (Aziah,	Min	 and	 Bhat,	 2011) 

ด้วยเหตุผลข้างต้นผู ้วิจัยจึงท�าการศึกษาผล 

ของกระบวนการท�าแห้งแป้งมะม่วง	 และการ

ประยุกต์ใช ้แป้งมะม่วงทดแทนแป้งสาลี ใน

ผลิตภัณฑ์เค้กเนยสด	 ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณค่าทางโภชนาการเพิ่มข้ึนและเป็นที่ยอมรับ

ของผู ้บริโภค	 อีกท้ังเป็นการสนับสนุนการใช้

ประโยชน์และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงดิบได้

มากขึ้น

วัตถุประสงค์
	 1.	ศึกษาผลของกระบวนการท�าแห้งแป้ง

มะม่วงต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

	 2.	ศกึษาผลของการใช้แป้งมะม่วงทดแทน

แป้งสาลีต่อคุณภาพทางกายภาพและเคมีของ

ผลิตภัณฑ์เค้กเนยสด
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	 3.	วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเปรียบ

เทียบระหว่างผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดจากแป้ง

มะม่วงท่ีพัฒนาได้และเค้กเนยสดท่ีผลิตจากแป้ง

สาลี	(สูตรควบคุม)

วิธีกำรวิจัย
 1. ศกึษำผลของกระบวนกำรท�ำแห้งแป้ง

มะม่วงต่อคุณสมบัติทำงกำยภำพและเคมี

	 	 วัตถุดิบมะม่วงท่ีน�ามาใช้ในการศึกษา

คร้ังนี	้คอื	มะม่วงเขียวเสวยดบิ	(จากตลาดฟูด้วลิล่า	

กรุงเทพมหานคร)	 มีปริมาณของแข็งท่ีละลายได้

อยู่ในช่วง	 9-10	 องศาบริกซ์	 วิธีการเตรียมแป้ง

มะม่วงมีดังนี้	 ล้างมะม่วงให้สะอาด	 ปอกเปลือก	

และฝานมะม่วงให้เป็นชิน้บางๆ	ประมาณ	0.5-1.0	

เซนติเมตร	 น�าไปแช่ ในสารละลายโซเดียม 

เมตาไบท์ซลัไฟต์	(Na2S2O5)	ความเข้มข้นร้อยละ	

0.1	w/v	เป็นเวลา	30	นาที	(ดัดแปลงจากวิธีของ	

Aziah	 et	 al.,	 2011)	 จากนั้นน�าไปท�าแห้งโดย

เปรียบเทียบกระบวนการท�าแห้งด้วยตูอ้บลมร้อน	

(Hot-air	Drying)	 และการท�าแห้งแบบแช่เยือก

แข็ง	(Freeze	Drying)	ดังนี้

	 	 ในการท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน	 (ยี่ห้อ

ศูนย์เตาอบกล้วยน�้าไท	รุ่น	12	ถาด	ประเทศไทย)	

โดยน�ามะม่วงดิบท่ีหั่นเป็นชิ้นบางๆ	 วางบนถาด

ท่ีมีรูตะแกรง	 ใช้อุณหภูมิลมร้อน	 65	 องศา

เซลเซียส	 เป็นเวลา	 5	 ชั่วโมง	มะม่วงท่ีแห้งแล้ว 

น�ามาบดละเอยีดด้วยเคร่ืองบดแป้ง	(ยีห้่อ	Retsch	

รุ่น	 ZM200	ประเทศเยอรมนี)	 ผ่านตะแกรงท่ีมี

ขนาด	 0.5	 มิลลิเมตร	 ได้แป้งมะม่วงที่ผ่านการ 

ท�าแหง้ด้วยตูอ้บลมร้อน	(Hot-air	dried	Mango	

Flour;	HDMF)	และบรรจุในถงุอะลูมิเนียมฟอยล์

ปิดสนิท	น�้าหนัก	250	กรัมต่อถุง

	 	 ส�าหรับการท�าแห้งแบบแช่เยอืกแขง็	โดย

วางมะม่วงดิบท่ีหั่นเป็นชิ้นบางๆ	 บนถาดของ

เคร่ืองและน�าไปแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ	 -40	 องศา

เซลเซียส	เป็นเวลา	24	ชั่วโมง	จากนั้นน�าตัวอย่าง

ท่ีผ่านการแช่แข็งเข้าเคร่ืองท�าแห้งแบบแช่เยือก

แข็ง	 (ยี่ห้อ	 CHRIST	 รุ่น	 Alpha	 1	 -4	 LDplus	

ประเทศอเมริกา)	 ตั้งค่าการท�าแห้งหลัก	 (Main	

Drying)	ท่ีอณุหภมู	ิ-43	องศาเซลเซยีส	ความดนั	

0.089	mBar	เป็นเวลา	24	ชั่วโมง	และตั้งค่าการ

ท�าแห้งในช่วงสุดท้าย	(Final	Drying)	ที่อุณหภูมิ	

-76	องศาเซลเซยีส	ความดนั	0.0010	mBar	เป็น

เวลา	1	ชัว่โมง	มะม่วงท่ีแห้งแล้วน�ามาบดละเอยีด

ด้วยด้วยเครือ่งบดแป้ง	ผ่านตะแกรงท่ีมขีนาด	0.5	

มิลลิเมตร	 ได้แป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งแบบ																

แช่เยือกแข็ง	 (Freeze-dried	Mango	 Flour;	

FDMF)	 บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ปิดสนิท 

น�้าหนัก	250	กรัมต่อถุง

	 	 น�าแป้งมะม่วงทีผ่่านการท�าแห้งทัง้	2	วธีิ

และแป้งสาลทีางการค้า	(ตรา	พดัโบก)	ส�าหรับผลติ 

เค้กเนยสด	 มาวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ

และทางเคมบีางประการ	ได้แก่	ค่า	Water	Activity	

(Aw)	ด้วยเครื่องวัด	Aw	ค่าสี	(Color	Analysis)	

ด้วยเคร่ืองวัดค่าสี	 CIE	 ระบบ	 L*,	 a*	 และ	 b*	

(Hunterlab	รุ่น	Color	flex)	ลักษณะโครงสร้าง

ของอนภุาค	(Morphology)	ตรวจสอบด้วยกล้อง

จุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด	 (Scanning	

Electron	Microscope;	SEM)	(ยี่ห้อ	JEOL	รุ่น	

JSM-IT	 300	ประเทศญ่ีปุ่น)	 ท่ีก�าลังขยาย	 500	

เท่า	และ	1000	 เท่า	ค่าความหนืดด้วยเครื่องวัด

ความหนดืแบบรวดเร็ว	(Rapid	Visco	Analyzer;	

RVA	ยีห้่อ	Newport	Scientific	รุ่น	RVA	Super3	

ประเทศออสเตรเลยี)	ในการวเิคราะห์จะท�าการวดั

ตวัอย่างละ	3	ซ�า้	ท่ีอณุหภมู	ิ25±1	องศาเซลเซยีส	

และวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคม	ีได้แก่	ความชืน้	
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เถ้า	โปรตีน	ไขมัน	กากใยอาหาร	(Crude	Fiber)	

และคาร์โบไฮเดรต	(ตามวิธีของ	AOAC,	2000)

น�าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ทดสอบความ 

แตกต่างด้วยค่า	 t-test	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง

แป้งมะม่วงที่ผ่านการท�าแห้งท้ัง	 2	 วิธี	 ท่ีระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางสถิติ	 (Analysis	 of	 Variance,	

ANOVA)	 เมื่อเปรียบเทียบแป้งมะม่วงที่ผ่านการ

ท�าแห้งทั้ง	 2	 วิธี	 และแป้งสาลีทางการค้าท่ีระดับ

ความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 และเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี	 Duncan’s	 New	

Multiple	Range	Test	(DMRT)	

 2. ศึกษำผลของกำรใช ้แป ้งมะม ่วง

ทดแทนแป้งสำลีต่อคุณภำพทำงกำยภำพและ

เคมีของผลิตภัณฑ์เค้กเนยสด

	 	 เตรียมเค้กเนยสดโดยใช้แป้งมะม่วงท่ี

ผ่านการท�าแห้งท้ัง	2	วธีิ	ทดแทนแป้งสาล	ี2	ระดบั	

คอื	ร้อยละ	15	และ	30	(โดยน�า้หนกัแป้งสาล)ี	และ

เค้กเนยสดที่ใช้แป้งสาลีล้วนใช้เป็นสูตรควบคุม	

สูตรของผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดท่ีศึกษาประกอบ

ด้วย	แป้งสาลี	เนยสด	น�้าตาลทราย	ไข่ไก่	นมสด	

ผงฟ	ูและกลิน่วนลิา	คดิเป็นร้อยละ	20.60,	23.82,	

22.54,	21.90,	8.05,	0.77	และ	2.32	ตามล�าดับ	

มีวิธีการเตรียมเค้กเนยสด	ดังนี้	ตีเนยและน�้าตาล

ด้วยความเร็วสูง	 ประมาณ	 7	นาที	 ใส่ไข่ไก่ทีละ

ฟอง	 ผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วปานกลาง	

ประมาณ	1	นาท	ีท�าเช่นนีจ้นครบจ�านวนของไข่ไก่

ท่ีใส่ในสูตร	จากนัน้ใส่กลิน่วานลิลาผสมให้เข้ากนั	

ใส่แป้งและผงฟูท่ีร ่อนผสมให้เข้ากันโดยใส่ 

สลับกับนมสด	 ผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วต�่า 

จนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีและเนียนเป็นเนื้อ

เดียวกัน	จากนั้นเทส่วนผสมเค้ก	(Cake	Batter)	

ท่ีได้ลงในพิมพ์ท่ีทาเนยขาวไว้แล้ว	 น�าไปอบท่ี

อุณหภูมิ	180	องศาเซลเซียส	นาน	30	นาที	พัก

ให้เย็น	(ดัดแปลงจาก	วิภาวัน,	2548)	แล้วบรรจุ

ในถุงพลาสติกซิปล็อค	 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง	

เพื่อท�าการวิเคราะห์ต่อไป

	 	 น�าผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดท่ีผลิตได้มา

วเิคราะห์คณุภาพต่างๆ	ดงันี	้น�า้หนกั	ปรมิาตรหลงั

อบโดยวิธีแทนที่ด้วยเมล็ดงา	(AACC,	2000)	ค่า

ความหนาแน่น	 (Density)	ค่า	Water	Activity	

(Aw)	ด้วยเครื่องวัด	Aw	ค่าสี	(Color	Analysis)	

ด้วยเคร่ืองวัดค่าสี	 CIE	 ระบบ	 L*,	 a*	 และ	 b*	

(Hunterlab	 รุ่น	 Color	 flex)	 ค่าความแน่นเนื้อ	

(Firmness)	ด้วยเครื่อง	Texture	analyzer	(TA.

XT	 Plus	ประเทศอังกฤษ)	 วิเคราะห์ปริมาณสาร

ประกอบฟีนอลิกทั้งหมด	(Total	Phenolics)	ใน

หน่วย	mgGAE/g	 of	 sample	 ด้วยวิธี	 Folin- 

Ciocalteu	 ดัดแปลงตามวิธีการของ	 Sharma	

and	Gujral	(2011)	และความสามารถในการต้าน

อนมุลูอสิระด้วยวธีิ	DPPH	Radical	Scavenging	

Activity	 ดัดแปลงจากวิธีการของ	 Brand- 

Williams,	Cuvelier	and	Berset	(1995)	รายงาน

ค่าในรูปของค่า	 IC50	 โดยการสร้างกราฟความ 

สัมพันธ์ระหว่าง	%	Inhibition	DPPH	กับความ

เข้มข้นของสารตัวอย่าง	 เพื่อหาค่า	 IC50	 โดย

ค�านวณเป็น	%	 Inhibition	DPPH	โดยวางแผน

การทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์	 (Completely	

Randomized	Design;	CRD)	ท�าการทดลอง	3	ซ�า้	

น�าข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิต	ิ

(ANOVA)	 และเปรียบเทียบความแตกต่างของ 

ค่าเฉลี่ยโดยวิธี	 DMRT	 ท่ีระดับความเชื่อมั่น 

ร้อยละ	95	

	 จากนัน้ท�าการประเมนิคณุภาพทางประสาท

สัมผัสโดยวิธี	 9-Point	 Hedonic	 Scale	 (1	 =	 

ไม่ชอบมากท่ีสุด	 และ	 9	 =	 ชอบมากท่ีสุด)	 ใช้ 
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ตารางที่ 1	 ค่ำควำมชื้น,	ค่ำ	Aw	และค่ำสีของแป้งสำลีทำงกำรค้ำ	และแป้งมะม่วงที่ผ่ำนกำรท�ำแห้ง
	 ด้วยวิธีกำรที่ต่ำงกัน		(n=3)

ตัวอย่ำง
ควำมชื้น
(ร้อยละ)

ค่ำ Aw L* a* b*

Control 12.05±0.05a 0.50±0.00a 88.90±0.01a 0.52±0.12a 5.74±0.23c

HDMF 5.80±0.02cB 0.22±0.01cB 77.73±0.01cB -1.09±0.23bB 18.41±0.01bB

FDMF 9.40±0.02bA 0.25±0.00bA 78.83±0.01bA -2.20±0.15cA 22.92±0.21aA

หมายเหตุ	:	- Control;	แป้งสำลีทำงกำรค้ำ,	Hot-air	dried	mango	flour	(HDMF);	แป้งมะม่วงที่ผ่ำนกำรท�ำแห้งด้วยตู้อบลมร้อน	 
	 และ	Freeze-dried	mango	flour	(FDMF);	แป้งมะม่วงที่ผ่ำนกำรท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง	
																-	 ค่ำ	A-B	หมำยถึง	ค่ำเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้ง	เมื่อเปรียบเทียบ	2	ตัวอย่ำงระหว่ำง	TDMF	และ	FDMF	แสดงว่ำ 
	 มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p≤0.05)
																-	 ค่ำ	 a-c	 หมำยถึง	 ค่ำเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้ง	 เมื่อเปรียบเทียบ	 3	ตัวอย่ำง	 แสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำง 
	 มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p≤0.05)

ผู้ทดสอบชิม	50	คน	ทดสอบคุณลักษณะในด้าน

สี	กลิน่	รสชาต	ิเนือ้สัมผสั	และความชอบโดยรวม	

วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ	์

(Randomized	 Completely	 Block	 Design,	

RCBD)	 วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางสถิต ิ

(ANOVA)	และเปรยีบเทียบความแตกต่างของค่า

เฉลี่ยโดยวิธี	DMRT	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	

95	 เพื่อคัดเลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เค้กเนยสด 

ท่ีผลิตโดยใช้แป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งด้วย 

วิธีการท่ีต่างกันและทดแทนแป้งสาลีในสูตรที่มี

คะแนนด้านความชอบโดยรวมสูงสุด	และพจิารณา

ร่วมกับค่าความแน่นเนื้อ	 ปริมาณสารประกอบ 

ฟีนอลิกท้ังหมด	 และความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระมาศึกษาในหัวข้อต่อไป

 3. วิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีเปรียบ

เทียบระหว่ำงผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดจำกแป้ง

มะม่วงที่พัฒนำได้และเค้กเนยสดที่ผลิตจำก

แป้งสำลี (สูตรควบคุม) 

	 	 น�าผลติภณัฑ์เค้กเนยสดจากแป้งมะม่วง

ท่ีพฒันาได้	และเค้กเนยทีผ่ลติจากแป้งสาล	ี(สูตร

ควบคุม)	จากข้อ	2	มาวิเคราะห์องค์ประกอบทาง

เคมี	(ตามวิธีของ	AOAC,	2000)	ได้แก่	ความชื้น	

เถ้า	โปรตีน	ไขมัน	ใยอาหาร	(Crude	Fiber)	น�า

ข้อมูลท่ีได้ท�าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

สถิติ	 (Analysis	 of	 Variance,	 ANOVA)																	

ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี	DMRT

ผลวิจัยและวิจำรณ์
 1. ผลของกระบวนกำรท�ำแห ้งแป ้ง

มะม่วงต่อคุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี

	 	 ผลของการเปรียบเทียบคุณสมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีบางประการของแป้งมะม่วง

ท่ีผ่านการท�าแห้งทัง้	2	วธีิ	และแป้งสาลทีางการค้า	

ตรา	พดัโบก	(Control)	ด้านความชืน้	และปริมาณ

น�้าอิสระ	(Aw)	แสดงดังตารางที่	1

49

วารสารคหเศรษฐศาสตร์

ปีท่ี 61  ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  2561



	 	 พบว่า	 วิธีการท�าแห้งมีผลต่อปริมาณ

ความชืน้และค่า	Aw	ของแป้งมะม่วงอย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติ	 (p≤0.05)	 โดยแป้งมะม่วงท่ีผ่านการ 

ท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อนมีปริมาณความชื้น	 และ

ค่า	Aw	ต�่ากว่าแป้งมะม่วงที่ผ่านการท�าแห้งแบบ

แช่เยือกแข็ง	เนื่องจากการใช้อุณหภูมิสูงสามารถ

ก�าจัดน�้าออกไปได้มากกว่า	 ส�าหรับแป้งมะม่วงที่

ผ ่านการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีปริมาณ

ความชื้น	และค่า	Aw	สูงกว่าการท�าแห้งด้วยตู้อบ

ลมร้อน	ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ	Sogi	et	al.	

(2013)	 ท่ีรายงานว่าผงเปลือกมะม่วงท่ีผ่านการ 

ท�าแห้งแบบแช่เยอืกแข็งมปีริมาณความชืน้สูงกว่า

การท�าแห้งแบบตูอ้บลมร้อน	แบบสุญญากาศ	และ

แบบอินฟราเรด	 จากผลการทดลองพบว่า	 แป้ง

มะม่วงที่ผ่านการท�าแห้งท้ัง	 2	 วิธี	 มีปริมาณ

ความชื้น	และค่า	Aw	ต�่ากว่าแป้งสาลีทางการค้า																											

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Aziah,	Min	 and	

Bhat	 (2011)	 รายงานว่าแป้งมะม่วงท่ีผ่านการ 

ท�าแห้งด้วยตูอ้บลมร้อนมปีริมาณความชืน้ร้อยละ	

10.04	 อย่างไรก็ตามแป้งมะม่วงและแป้งสาลีมี

ปริมาณความชืน้ไม่เกินร้อยละ	14	ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานของแป้งสาลี	และมีค่า	Aw	ต�่ากว่า	0.6	

(James,	2000)	ซึ่งจุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญและ

ไม่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียแก่แป้งได้

	 	 ด้านค่าสี	 พบว่า	 แป้งมะม่วงท่ีผ่านการ 

ท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน	 มีค่าความสว่าง	 (L*) 

ค่า	a*	สีออกเขียวอ่อนเล็กน้อย	และค่าความเป็น

สีเหลอืง	(b*)	ต�า่กว่าแป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้ง

แบบแช่เยือกแข็ง	 (p≤0.05)	 เนื่องจากการใช้

ความร้อนในการท�าแห้งเป็นเวลานาน	 ปฏิกิริยา

การเกิดสีน�้าตาลจึงเกิดได้มากขึ้น	ส่งผลให้แป้งมี

ความสว่างและปริมาณเบตาแคโรทีนลดลง	 ซึ่ง

สอดคล้องการงานวิจัยของ	Engin	et	al.	(2013)	

รายงานว่า	 ปริมาณเบตาแคโรทีน	 และไลโคปีน 

ในมะเขือเทศมีค่าลดลงหลังผ่านการท�าแห้งด้วย

ตู้อบลมร้อนเมื่อให้อุณหภูมิสูงข้ึนจาก	 70-80	

องศาเซลเซียส	 จนกระท่ังตัวอย่างมีความชื้น

สุดท้ายไม่เกินร้อยละ	15	จากผลการทดลองเมื่อ

เปรียบเทียบค่าสีของแป้งมะม่วงทีผ่่านการท�าแห้ง

ท้ัง	2	วธีิ	กบัแป้งสาลทีางการค้า	พบว่า	แป้งมะม่วง

ที่ผ่านการท�าแห้งทั้ง	2	วิธี	มีสีขาวอมเหลือง	ซึ่งมี

ค่า	L*	และค่า	a*	ต�่ากว่า	แต่มีค่า	b*	สูงกว่าแป้ง

สาลีทางการค้า	ซึ่งมีสีขาว	(p≤0.05)	

	 	 จากการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของ

เม็ดแป้ง	 (Morphology)	 ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

อิเลคตรอนแบบส่องกราด	(Scanning	Electron	

Microscope;	 SEM)	 ท่ีก�าลังขยาย	 500	 เท่า 

(ภาพที่	1)	และ	1000	เท่า	(ภาพที่	2)

	 (a)	Control	500	เท่ำ	 (b)	HDMF	500	เท่ำ	 (c)	FDMF	500	เท่ำ

ภำพท่ี	1	 ลกัษณะโครงสร้ำงพืน้ผวิจำกเคร่ือง	Scanning	Electron	Microscope	(SEM)	ของ	(a)	Control;	แป้งสำลทีำงกำรค้ำ,	 
	 (b)	Hot-air	dried	Mango	Flour	(HDMF);	แป้งมะม่วงที่ผ่ำนกำรท�ำแห้งด้วยตู้อบลมร้อน	และ	(c)	Freeze-dried	 
	 Mango	Flour	(FDMF);	แป้งมะม่วงที่ผ่ำนกำรท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง	ที่ก�ำลังขยำย	500	เท่ำ	
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	 	 พบว่า	 วิธีการท�าแห้งไม่มีผลต่อขนาด

และรูปร่างของเม็ดแป้งมะม่วง	 โดยแป้งมะม่วงที่

ผ่านการท�าแห้งท้ัง	 2	 วิธี	 มีรูปร่างกลม	มีขนาด

อนภุาคเฉลีย่	12-15	ไมครอน	มผีวิเรียบ	เมด็แป้ง

อยู่เกาะตัวรวมกัน	 และพบร่างแหของโปรตีนอยู่

ล้อมรอบเมด็แป้ง	โดยแป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้ง 

ด้วยตู้อบลมร้อน	มีลักษณะโครงสร้างที่แน่นกว่า

แป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

ซึ่งการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งจะไม่ท�าลาย

	 (a)	Control	1000	เท่ำ	 (b)	HDMF	1000	เท่ำ	 (c)	FDMF	1000	เท่ำ

ภำพท่ี	2	 ลกัษณะโครงสร้ำงพืน้ผวิจำกเคร่ือง	Scanning	Electron	Microscope	(SEM)	ของ	(a)	Control;	แป้งสำลทีำงกำรค้ำ,
	 (b)	Hot-air	dried	Mango	Flour	(HDMF);	แป้งมะม่วงที่ผ่ำนกำรท�ำแห้งด้วยตู้อบลมร้อน	และ	(c)	Freeze-dried	 
	 Mango	Flour	(FDMF);	แป้งมะม่วงที่ผ่ำนกำรท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง	ที่ก�ำลังขยำย	1000	เท่ำ

โครงสร้างและเนื้อเยื่อของอาหาร	 ท�าให้เกิด

โครงสร้างท่ีมีรูพรุนมากกว่า	 ส�าหรับแป้งสาลี

ทางการค้า	พบว่า	เมด็แป้งมรูีปร่างแบบ	Lenticular	

มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย	18-25	ไมครอน	ซึ่งมีขนาด

อนุภาคใหญ่กว่าแป้งมะม่วง	 0.5-1.0	 เท่า	 โดย 

เม็ดแป้งมีการกระจายตัวแยกกันเป็นอิสระ

	 	 ผลการวเิคราะห์คณุสมบัติทางด้านความ

หนดืด้วยเคร่ืองวดัความหนดืแบบรวดเร็ว	(Rapid	

Visco	Analyzer,	RVA)	แสดงดังตารางที่	2	

ตารางที่ 2	 ค่ำควำมหนืดต่ำงๆ	ของแป้งสำลีทำงกำรค้ำ	(Control)	และแป้งมะม่วงที่ผ่ำนกำรท�ำแห้ง
	 ด้วยวิธีกำรที่ต่ำงกัน	จำกกำรตรวจสอบด้วยเครื่องวัดควำมหนืดแบบรวดเร็ว
	 (Rapid	Visco	Analyzer,	RVA)		(n=3)

Properties Control HDMF FDMF

Peak	Viscosity	(cP) 1898.00±57.98a 972.00±11.31bB 1003.00±7.07bA

Trough	(cP) 1361.00±50.91a 735.50±7.78bA 681.50±4.95bB

Breakdown	(cP) 537.00±7.07a 236.50±3.53cB 318.00±7.07bA

Final	Viscosity	(cP) 2419.00±33.94a 964.00±9.89bA 889.00±1.41cB

Setback	(cP) 1058.00±16.97a 228.50±2.12bA 207.50±3.53bB

Pasting	Temperature	(	�C) 86.67±0.63a 77.95±0.56cB 80.02±0.11bA

Peak	time	(min) 6.07±0.00a 3.86±0.09bA 3.96±0.05bA

หมายเหตุ	:		- ค่ำ	A-B	หมำยถึง	ค่ำเฉลีย่ท่ีมตีวัอกัษรต่ำงกนัในแนวนอน	เมือ่เปรียบเทียบ	2	ตวัอย่ำงระหว่ำง	HDMF	และ	FDMF	แสดงว่ำ 
	 มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p≤0.05)
																	-	ค่ำ	a-c	หมำยถึง	ค่ำเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่ำงกันในแนวนอน	เมื่อเปรียบเทียบ	3	ตัวอย่ำง	แสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำง 
	 มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	
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	 	 จากการทดสอบค่าความหนดื	พบว่า	วธีิ

การท�าแห้งมีผลต่อคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลง

ความหนืดในด้านต่างๆ	 ของแป้งมะม่วงอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)	ยกเว้นเวลาในการ

เกิดความหนืดสูงสุด	 (Peak	 Time)	 โดยแป้ง

มะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีค่า	

Pasting	Temperature	ความหนืดสูงสุด	(Peak	

Viscosity)		ค่า	Breakdown	สูงกว่า	ส่งผลให้แป้ง

มะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งแบบแช่เยอืกแขง็มคีวาม

คงทนต่ออุณหภูมิมากกว่าแป้งมะม่วงท่ีผ่านการ

ท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน	 ในขณะท่ีค่า	 Trough 

ค่าความหนืดสุดท้าย	 (Final	 Viscosity)	 มีค่า													

ต�่ากว่า	ส่งผลให้เจลที่ได้มีความแข็งแรงน้อยกว่า	

และค่า	 Setback	มีค่าต�่ากว่า	 โดยค่า	 Setback	

แสดงถึงความสามารถในการจัดเรียงตัวใหม่ของ	

อะไมโลส	 และอะไมโลเพกติน	 ค่า	 Setback	 ท่ี 

สูงกว่า	 บ่งบอกถึงความสามารถในการคืนตัวสูง	

ซึ่งการคืนตัวของแป้งส่งผลต่อคุณภาพของ 

เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์	 (พรรณทิพา,	 2555) 

นั่นคือแป ้ งมะม ่วง ท่ีผ ่ านการท� าแห ้ งแบบ 

แช่เยือกแข็งเกิดการคืนตัวน้อยกว่า	 ท�าให ้

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีลักษณะนุ ่มกว่าผลิตภัณฑ์ท่ี 

ผลิตโดยใช้แป้งมะม่วงที่ผ่านการท�าแห้งด้วย 

ตู้อบลมร้อน	 เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบทาง

เคมีของแป้งสาลีทางการค้ากับแป้งมะม่วงท่ีผ่าน

การท�าแห้งทั้ง	2	วิธี	พบว่า	แป้งมะม่วงที่ผ่านการ 

ท�าแห้งทั้ง	2	วิธี	มีค่าการเปลี่ยนแปลงความหนืด

ในทุกด้านต�่ากว่าแป้งสาลีทางการค้า	 (p≤0.05)	

นั่นคือแป้งสาลีจะมีความหนืดสูงสุดในช่วงการ 

ให้ความร้อนสูงกว่าแป้งมะม่วง	 ท้ังนี้เนื่องจาก 

แป้งสาลีมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่าแป้งมะม่วงจึงมี

การดดูซบัน�า้และพองตวัได้มากกว่า	มค่ีา	Break-

down	 สูงกว่า	 ท�าให้แป้งสาลีมีความคงทนต่อ

อุณหภูมิมากกว่า	มีค่า	Final	Viscosity	สูงกว่า	

ท�าให้เจลท่ีได้มีความแข็งแรงมากกว่า	 และมีค่า	

Setback	 สูงกว่าท�าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีลักษณะ

แห้งและร่วนกว่า	(ภาพที่	3)

ภำพท่ี	3		ค่ำควำมหนดืของ	Control;	แป้งสำลทีำงกำรค้ำ,	Hot-air	dried	Mango	Flour	(HDMF);	แป้งมะม่วงทีผ่่ำนกำรท�ำแห้ง 
	 ด้วยตูอ้บลมร้อน	และ	Freeze-dried	Mango	Flour	(FDMF);	แป้งมะม่วงท่ีผ่ำนกำรท�ำแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง
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	 	 เมื่อท�าการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบ 

ทางเคมีของแป้งมะม่วงที่ผ่านการท�าแห้งด้วย 

ตู้อบลมร้อน	 (HDMF)	 แป้งมะม่วงที่ผ่านการ 

	 	 จากตารางที	่3	พบว่า	วธีิการท�าแห้งมผีล

ต่อองค์ประกอบทางเคมีของแป้งมะม่วงด้าน

ปริมาณความชื้น	 เถ้า	 โปรตีน	 กากใยอาหาร 

และคาร์โบไฮเดรตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

(p≤0.05)	โดยแป้งมะม่วงที่ผ่านการท�าแห้งแบบ

แช่เยือกแข็งมีปริมาณความชื้น	 เถ้า	 และโปรตีน

สูงกว่า	 ในขณะท่ีมีปริมาณกากใยอาหาร	 และ

คาร์โบไฮเดรตต�า่กว่าแป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้ง

ด้วยตู้อบลมร้อน	 แต่มีปริมาณไขมันไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p≤0.05)	 ซึ่งแป้ง

มะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งด้วยตู ้อบลมร้อนใน 

งานวิจัยนี้	พบว่า	มีปริมาณเถ้า	โปรตีน	และไขมัน

ใกล้เคียงกับการศึกษาของ	 Aziah,	 Min	 and	

Bhat	 (2011)	 แต่มีปริมาณกากใยอาหารและ

ท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง	 (FDMF)	 และแป้งสาลี

ทางการค้า	 ตรา	 พัดโบก	 (Control)	 แสดงดัง 

ตารางที่	3

คาร์โบไฮเดรตต�า่กว่า	โดยรายงานว่าแป้งมะม่วงท่ี

ผ่านการท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน	(Hot-air	Dryer)	

มีปริมาณเถ้าร้อยละ	 1.29	 โปรตีนร้อยละ	 2.87 

ไขมนัร้อยละ	1.24	กากใยอาหารร้อยละ	8.07	และ

คาร์โบไฮเดรตร้อยละ	72.30	

	 	 เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมี

ของแป้งสาลทีางการค้า	และแป้งมะม่วงท่ีผ่านการ

ท�าแห้งทั้ง	2	วิธี	พบว่า	แป้งมะม่วงที่ผ่านการท�า

แห้งท้ัง	2	วธีิ	มปีริมาณความชืน้และโปรตนีต�า่กว่า	

ในขณะท่ีปริมาณเถ้า	 และกากใยอาหารสูงกว่า 

แป้งสาลทีางการค้า	(p≤0.05)	แต่มปีรมิาณไขมนั

ไม่แตกต่างกนั	สอดคล้องกบังานวจิยัการวเิคราะห์

องค์ประกอบทางเคมจีากแป้งและเปลอืกมะม่วงดิบ 

และมะม่วงสุก	(Aziz,	Wong	and	Cheng,	2012)	

ตารางที่ 3	 องค์ประกอบทำงเคมขีองแป้งสำลทีำงกำรค้ำและแป้งมะม่วงท่ีผ่ำนกำรท�ำแห้งด้วยวธีิกำรท่ีต่ำงกนั 
	 (n=3)

ตัวอย่ำง
ควำมชื้น
(ร้อยละ)

เถ้ำ 
(ร้อยละ)

โปรตีน 
(ร้อยละ)

ไขมันns 
(ร้อยละ)

กำกใยอำหำร 
(ร้อยละ)

คำร์โบไฮเดรต 
(ร้อยละ)

Control 12.47±0.36a 0.19±0.01c 7.53±0.42a 1.50±0.65 1.03±0.37c 76.28±0.41c

HDMF 5.71±0.18cB 1.14±0.60bB 2.81±0.00cB 1.00±0.48 3.80±0.59aA 85.54±0.68aA

FDMF 9.77±0.03bA 1.50±0.05aA 3.13±0.00bA 0.94±0.23 3.52±0.05bB 81.14±0.26bB

หมายเหตุ	:	-	 ค่ำ	A-B	หมำยถึง	ค่ำเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้ง	เมื่อเปรียบเทียบ	2	ตัวอย่ำงระหว่ำง	TDMF	และ	FDMF	แสดงว่ำ 
	 มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p≤0.05)
																-	 ค่ำ	 a-c	 หมำยถึง	 ค่ำเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้ง	 เมื่อเปรียบเทียบ	 3	ตัวอย่ำง	 แสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำง 
	 มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p≤0.05)
																-	 ns	หมำยถึง	ค่ำเฉลี่ยของข้อมูลในแนวตั้ง	ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p≤0.05)
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 2. ผลของกำรใช้แป้งมะม่วงทดแทนแป้ง

สำลีต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์เค้กเนยสด

	 	 ผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดที่ผลิตจากแป้ง

มะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งท้ัง	2	วธีิทดแทนแป้งสาลี	

	 	 จากผลการทดลอง	พบว่า	เค้กเนยสดที่

ใช้แป้งสาลีล้วน	 (สูตรควบคุม)	มีค่าปริมาตรและ

ปริมาตรจ�าเพาะสูงสุด	 และมีค่าความหนาแน่น 

ต�่าสุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)	เมื่อมี

การใช้แป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งท้ัง	 2	 วิธี

ทดแทนแป้งสาลีในปริมาณมากข้ึน	ส่งผลให้เค้ก

เนยสดมีน�้าหนักเพิ่มข้ึน	 ยกเว้นเค้กเนยสดท่ีใช้

แป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 

ร้อยละ	15	มนี�า้หนกัน้อยกว่าเค้กเนยสดท่ีใช้แป้ง

สาลีล้วน	 (สูตรควบคุม)	และเค้กเนยสดที่ใช้แป้ง

มะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งท้ัง	 2	 ทดแทนแป้งสาล ี

ในปริมาณมากข้ึน	 ท�าให้มีปริมาตรและปริมาตร

จ�าเพาะลดลง	ในขณะทีค่วามหนาแน่นมค่ีาเพ่ิมข้ึน

เมื่อเปรียบเทียบกับเค้กเนยสดที่ใช้แป้งสาลีล้วน	

2	ระดับ	คือ	ร้อยละ	15	และ	30	(โดยน�้าหนักแป้ง

สาลี)	 เปรียบเทียบน�้าหนัก	 ปริมาตร	 ปริมาตร

จ�าเพาะและความหนาแน่นกับเค้กเนยสดที่ใช ้

แป้งสาลล้ีวน	(สูตรควบคมุ)	ดงัแสดงในตารางท่ี	4

(สูตรควบคุม)	(p≤0.05)	โดยเค้กที่ผลิตจากแป้ง

มะม่วงที่ผ ่านการท�าแห้งด้วยตู ้อบลมร้อนที่

ทดแทนแป้งสาลีร้อยละ	 30	 มีปริมาตรจ�าเพาะ 

ต�า่สุด	และมค่ีาความหนาแน่นสูงสุด	ท้ังนีเ้นือ่งจาก

แป้งมะม่วงมปีรมิาณกากใยอาหารสูงกว่าแป้งสาล	ี															

ซึ่งกากใยอาหารมีคุณสมบัติในการจับกับน�้า 

ได้มากกว่า	 ท�าให้เค้กเนยสดมีค่าความหนาแน่น

มากกว่า	เมื่อเปรียบเทียบกับเค้กเนยสดที่ใช้แป้ง

สาลีล้วน	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Aziah,	Min	

and	Bhat	 (2011)	 ท่ีรายงานว่าเมื่อเพิ่มปริมาณ

แป้งมะม่วง	 ท�าให้สปันจ์เค้กมีปริมาตรจ�าเพาะ

ลดลง	ส่งผลให้มีความแน่นเนื้อเพิ่มมากขึ้น	 เค้ก 

ที่ได้จะไม่ขึ้นฟูมากเท่ากับแป้งสาลีสูตรควบคุม

	 	 ด้านค่าสีเปลอืกนอก	(Crust)	และสีของ

ตารางที่ 4	 น�้ำหนัก	ปริมำตร	ปริมำตรจ�ำเพำะ	ควำมหนำแน่น	ค่ำสีเปลือกและค่ำสีเนื้อของเค้กเนยสดที่ผลิต 
	 จำกแป้งสำลทีำงกำรค้ำ	และแป้งมะม่วงท่ีผ่ำนกำรท�ำแห้งด้วยวธีิกำรและในปริมำณท่ีต่ำงกนั		(n=3)

ตัวอย่ำง
น�้ำหนัก

(g)
ปริมำตร
(cm3)

ปริมำตร
จ�ำเพำะ
(cm3/g)

ควำมหนำ
แน่น

(g/cm3)

สีเปลือก (crust) สีเนื้อ (crumb)

L* a* b* L* a* b*

Control 332.83±0.3c 743.68±0.9a 2.23±0.02a 0.45±0.01c 54.90a 16.63a 43.36a 72.95a 2.94c 35.18a

HDMF15 342.08±1.1b 706.57±1.4b 2.06±0.01b 0.48±0.01b 52.65b 15.94ab 36.86bc 64.02b 6.77b 25.41c

HDMF30 360.74±1.1a 710.77±1.6b 1.97±0.02c 0.51±0.01a 52.03b 15.23b 39.13b 61.61b 7.98a 26.16bc

FDMF15 312.67±0.5d 640.46±1.4c 2.05±0.01b 0.49±0.01b 53.20ab 11.63c 35.13c 63.68b 6.18b 26.07bc

FDMF30 341.38±1.0b 702.10±0.9b 2.06±0.04b 0.49±0.01b 51.01c 15.46b 38.22b 62.80b 8.47a 27.99b

 หมายเหตุ	: ค่ำ	a-d	หมำยถึง	ค่ำเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้ง	แสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p≤0.05)
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ตารางที่ 5	 ควำมแน่นเนื้อ	(n=10),	ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมด,	%	DPPH	Inhibition	(n=3)	และ 
	 คะแนนกำรยอมรับทำงประสำทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดที่ผลิตจำกแป้งสำลีทำงกำรค้ำ	 
	 และแป้งมะม่วงที่ผ่ำนกำรท�ำแห้งด้วยวิธีกำรและในปริมำณที่ต่ำงกัน

ตัวอย่ำง
ควำม

แน่นเน้ือ                     
(N)

ฟีนอลิก
ทั้งหมด                 

(mgGAE/g 
of sample)

% DPPH 
inhibition

คะแนนกำรยอมรับทำงประสำทสัมผัส

สี กลิ่น รสชำติ เนื้อสัมผัส
ควำมชอบ
โดยรวม

Control 1.49±0.34b 2.62±0.03c 1.29±0.46d 7.47±1.28a 7.23±1.10a 7.23±1.28a 6.80±1.32a 7.47±1.28a

HDMF15 2.10±0.30a 2.95±0.05b 5.32±0.41b 6.00±1.36bc 6.30±1.39b 5.73±1.64b 5.73±1.60b 6.00±1.36bc

HDMF30 2.25±0.34a 3.04±0.04b 7.18±0.94a 6.37±1.22b 6.27±1.14b 5.97±0.99b 6.23±1.43ab 6.37±1.22b

FDMF15 2.04±0.29a 2.68±0.04c 3.51±0.09c 5.67±1.07c 6.10±1.42b 5.60±1.48b 5.63±1.63b 5.67±1.49c

FDMF30 2.17±0.40a 3.38±0.11a 6.92±0.32a 6.43±1.41b 6.10±1.30b 6.10±1.12b 6.17±1.42ab 6.43±1.07b

 หมายเหตุ	: ค่ำ	a-d	หมำยถึง	ค่ำเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้ง	แสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p≤0.05)

เนื้อ	 (Crumb)	เค้กเนยสดที่ใช้แป้งมะม่วงที่ผ่าน

การท�าแห้งท้ัง	2	วธีิทดแทนแป้งสาลท่ีีระดบัต่างๆ	

เปรียบเทยีบกับแป้งสาลล้ีวน	พบว่า	ค่าสีเปลอืกนอก 

ของเค้กเนยสดที่ใช้แป้งสาลีล้วน	 (สูตรควบคุม)		

มีค่า		L*,	a*	และ	b*	สูงที่สุด	ในขณะที่ค่าสีของ

เนื้อเค้กมีค่า	 L*	 และ	 b*	 สูงท่ีสุด	 แต่	 a*	 มีค่า 

ต�่าที่สุด	(p≤0.05)	เนื่องจากแป้งสาลีมีสีขาวกว่า	

เมื่อมีการใช้ปริมาณแป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้ง

ทั้ง	2	วิธี	ในเค้กเนยสดเพิ่มมากขึ้น	สีเปลือกนอก

และสีของเนื้อเค้ก	จะมีค่า	L*	ลดต�่าลง	ในขณะที่

ค่า	a*	และ	b*	มีค่าเพิ่มสูงขึ้น	(p≤0.05)	แสดง

ให้เหน็ว่าเมือ่มกีารใช้แป้งมะม่วงทดแทนแป้งสาลี

เพิ่มมากข้ึน	 จะท�าให้สีเปลือกนอกและสีของเนื้อ

เค้กท่ีได้มีสีน�้าตาลเพิ่มมากข้ึน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ	Aziah,	Min	and	Bhat	(2011)	ท้ังนี้

เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด	 เพราะแป้ง

มะม่วงมีปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าได้ส่วนใหญ่

อยู่ในรูปของน�้าตาล	ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าแป้งสาล	ี

ดังนั้นจึงสามารถเกิดปฏิกิริยาเมลลาร ์ดได ้

มากกว่า	 รวมทั้งสีของแป้งมะม่วงก็มีสีที่คล�้ากว่า

แป้งสาลี	

	 	 ผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดที่ผลิตจากแป้ง

มะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งท้ัง	2	วธีิทดแทนแป้งสาลี	

2	ระดับ	คือ	ร้อยละ	15	และ	30	(โดยน�้าหนักแป้ง

สาลี)	 เปรียบเทียบค่าความแน่นเนื้อ	 ปริมาณสาร

ประกอบฟีนอลิกท้ังหมด	%	DPPH	 Inhibition	

และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสกับ

เค้กเนยสดท่ีใช้แป้งสาลีล้วน	 (สูตรควบคุม)	 ดัง

แสดงในตารางที่	5
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	 	 จากการวดัค่าความแน่นเนือ้	(Firmness)	

(ตารางที่	 5)	พบว่า	 เค้กเนยสดที่ใช้แป้งสาลีล้วน 

มีค่าความแน่นเนื้อน้อยที่สุด	 (1.49	N)	แสดงให้

เห็นว่ามีความนุ่มมากที่สุด	 เค้กเนยสดที่ทดแทน

แป้งสาลด้ีวยแป้งมะม่วงทีผ่่านการท�าแห้งท้ัง	2	วธีิ

ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น	มีค่าความแน่นเนื้อสูงขึ้น	ซึ่ง

มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(p > 0.05)	 ถึงแม้ว่าเค้กที่ผลิตจากแป้งมะม่วง 

ท่ีผ่านการท�าแห้งด้วยตู ้อบลมร้อนท่ีทดแทน 

แป้งสาลีร้อยละ	30	มีปริมาตรจ�าเพาะต�่าสุด	และ

ความหนาแน่นสูงสุด	 (ผลจากตารางที่	 4)	 แต่ไม่

ส่งผลต่อความแน่นเนือ้ของเค้กเนยสด	ซ่ึงมค่ีาไม่

แตกต่างกับเค้กเนยสดที่ผลิตจากแป้งมะม่วงท่ี

ผ่านการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งในระดับต่างๆ	

เมือ่วดัด้วยเคร่ือง	Texture	Analyzer	แต่อย่างไร

ก็ตามเค้กเนยสดท่ีทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้ง

มะม่วงที่ผ่านการท�าแห้งทั้ง	2	วิธี	มีค่าความแน่น

เนือ้สูงกว่าเค้กเนยสดท่ีใช้แป้งสาลล้ีวน	(p≤0.05)	

แสดงให้เห็นว่าเค้กเนยสดมีความนุ่มน้อยกว่า	

ท้ังนี้เนื่องจากแป้งมะม่วงมีปริมาณโปรตีนต�่ากว่า

แป้งสาลี	 เมื่อทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งมะม่วง

เป็นการเจือจางโปรตีนกลูเตนในส่วนผสมเค้ก	

(Batter)	 ท�าให้ส่วนผสมเค้กมีความข้นหนืด 

น้อยลง	มคีวามสามารถในการเก็บกกัอากาศลดลง 

ในขณะอบ	 ท�าให้เกิดการยุบตัวของโครงสร้าง	

ท�าให้เค้กเนยสดที่ได้มีเนื้อสัมผัสแน่นมากขึ้น	

หรือเกิดจากอันตรกิริยา	 (Interaction)	 ระหว่าง

คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนจากแป้งสาลี	 หรือเป็น

ผลมาจากอันตรกิริยาระหว่างโครงสร้างตาข่าย 

โปรตีนกลูเตนและปริมาณเส้นใยอาหารในแป้ง

มะม่วง	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Aziah,	Min	

and	Bhat	 (2011)	 ท่ีรายงานว่าเมื่อเพิ่มปริมาณ

แป้งมะม่วง	 ท�าให้ความแน่นเนื้อของผลิตภัณฑ ์

สปันจ์เค้ก	(Sponge	Cake)	มีค่าเพิ่มขึ้น

	 	 การใช้แป้งมะม่วงทีผ่่านการท�าแห้งด้วย

วธีิการต่างกนัทดแทนแป้งสาลีในปริมาณท่ีต่างกนั

มผีลต่อปรมิาณสารประกอบฟีนอลกิท้ังหมดอย่าง

มนียัส�าคญั	(p≤0.05)	(ตารางที	่5)	พบว่า	ปรมิาณ

สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในผลิตภัณฑ์เค้ก 

เนยสดท่ีใช้แป้งสาลล้ีวน	(สูตรควบคุม)	มค่ีาต�า่สุด	

เนื่องจากแป้งสาลีมีสารประกอบท่ีมีฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระต�่ากว่าแป้งมะม่วง	สอดคล้องกับงาน

วิจัยการวิเคราะห์สารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูล

อสิระจากแป้งและเปลอืกมะม่วงดบิและมะม่วงสุก	

(Aziz,	Wong,	Bhat	and	Cheng,	2012)		ซึง่ไม่มี

ความแตกต่างกับแป้งมะม่วง	 ท่ีผ่านการท�าแห้ง

แบบแช่เยือกแข็งทดแทนแป้งสาลีร้อยละ	 15	

(p>0.05)	 ในขณะท่ีเมื่อเพิ่มปริมาณแป้งมะม่วง																	

ท่ีผ่านการท�าแห้งท้ัง	2	วธีิในผลติภณัฑ์เค้กเนยสด	

ส่งผลให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิทัง้หมดเพิม่

มากขึ้น	 (p≤0.05)	 โดยการใช้แป้งมะม่วงท่ีผ่าน

การท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งทดแทนแป้งสาล ี

ร้อยละ	30	ท�าให้ผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดมีปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุด	 รองลงมา

ได้แก่	 การใช้แป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งด้วยตู้

อบลมร้อนทดแทนแป้งสาลร้ีอยละ	15	และ	30	ซึง่

มีค่าไม่แตกต่างกัน	(p>0.05)	

	 	 จากการวิเคราะห์ความสามารถในการ

ต้านอนมุลูอสิระด้วยวธีิ	DPPH	พบว่า	เค้กเนยสด

ท่ีใช้แป้งสาลีล้วนมีความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระโดยวิธี	 DPPH	ต�่าสุด	 ในขณะท่ีเมื่อ

ทดแทนแป้งสาลด้ีวยแป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้ง

ท้ัง	 2	 วิธีในปริมาณที่เพิ่มข้ึน	 ส่งผลให้ความ

สามารถในการต้านอนมุลูอสิระโดยวธีิ	DPPH	เพิม่
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มากข้ึน	 โดยการใช้แป้งมะม่วงที่ผ่านการท�าแห้ง

แบบแช่เยือกแข็งและท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน

ทดแทนแป้งสาลีร้อยละ	30	ท�าให้ผลิตภัณฑ์เค้ก

เนยสดมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 

โดยวิธี	 DPPH	 สูงท่ีสุด	 รองลงมาได้แก่	 การใช้ 

แป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน

ทดแทนแป้งสาลีร้อยละ	 15	และการท�าแห้งแบบ

แช่เยือกแข็งทดแทนแป้งสาลีร้อยละ	 15	 ตาม

ล�าดับ	(p≤0.05)	เนื่องจากผลิตภัณฑ์เค้กเนยสด

มีความแตกต่างกันเพียงชนิดและปริมาณของ 

แป้งมะม่วงที่ผ่านการท�าแห้งท้ัง	 2	 วิธีเท่านั้น	

แสดงให้เหน็ว่าปริมาณฟีนอลกิและความสามารถ

ในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี	 DPPH	 ของแป้ง

มะม่วงไม่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิท่ีใช้ในการ

ท�าแห้งแป้งมะม่วง	ซึ่งสอดคล้องกับ	Sogi	et	al.	

(2013)	 ท่ีได้รายงานว่า	 ผงเปลือกมะม่วงท่ีผ่าน

การท�าแห้งทั้ง	4	วิธี	คือ	แบบแช่เยือกแข็ง	แบบตู้

อบลมร้อน	แบบสุญญากาศ	และแบบอินฟราเรด

มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี	

DPPH	 ไม่แตกต่างกัน	 (p > 0.05)	 ถึงแม้ว่าผง

เปลอืกมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง

จะมีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด	ในขณะที่ผง

เปลอืกมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งแบบสุญญากาศมี

ปริมาณต�่าสุด	(p≤0.05)

	 	 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาท

สัมผัสของผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดท้ัง	 5	 ตัวอย่าง	

(ตารางท่ี	 5)	 	พบว่า	 เค้กเนยสดท่ีใช้แป้งมะม่วง

ทดแทนแป้งสาลทีีร่ะดบัต่างๆ	มคีะแนนการยอมรับ 

ในทุกๆ	ด้านต�่ากว่าเค้กเนยสดที่ใช้แป้งสาลีล้วน

สูตรควบคมุ	(p≤0.05)	ยกเว้นคะแนนการยอมรบั

ด้านเนื้อสัมผัส	 โดยพบว่าคะแนนการยอมรับ	 มี

แนวโน้มสูงข้ึนเมื่อเพิ่มระดับการทดแทน	 อาจ 

เป็นผลมาจากสีและกลิน่ของผลติภณัฑ์	เนือ่งจาก

แป้งมะม่วงมสีีเขียวอ่อนและมกีลิน่หอม	ส่งผลให้

ผลติภณัฑ์เค้กเนยสดที่ได้มสีีคล�า้ข้ึน	ซึง่แตกต่าง

จากเค้กเนยสดท่ีมีสีเหลืองอ่อน	 เมื่อพิจารณา

คะแนนความชอบโดยรวมจะเห็นว่า	 การใช้แป้ง

มะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งท้ัง	 2	 วิธี	 ท่ีระดับการ

ทดแทนร้อยละ	30	เป็นระดบัสูงสุดทีผ่ลติภณัฑ์มี

คะแนนมากกว่า	6	คะแนน	คือ	อยู่ในระดับชอบ

เล็กน้อย	 ซึ่ง	 Aziah,	Min	 and	 Bhat	 (2011)	

รายงานว่าสามารถใช้แป้งมะม่วงทดแทนแป้งสาลี

ในการท�าผลิตภัณฑ์สปันจ์เค้กได้ถึงร้อยละ	 10	 

ซึ่งเป็นสูตรที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับมากที่สุด	

	 	 ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงท�าการ

คดัเลอืกตวัอย่างผลติภณัฑ์เค้กเนยสดท่ีผลติโดย

ใช้แป้งมะม่วงที่ผ่านการท�าแห้งทั้ง	2	วิธี	ที่ระดับ

การทดแทนร้อยละ	30	ซึง่มคีะแนนด้านความชอบ

โดยรวมสูง	ถึงแม้จะมค่ีาความแน่นเนือ้สูงกว่าสูตร

ควบคมุ	แต่ผูบ้รโิภคให้การยอมรับด้านเนือ้สัมผสั

ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม	 และมีปริมาณสาร 

ประกอบฟีนอลิกทั้งหมด	 และความสามารถใน

การต้านอนุมูลสูงมาศึกษาในหัวข้อต่อไป

 3. องค์ประกอบทำงเคมีเปรียบเทียบ

ระหว่ำงผลิตภณัฑ์เค้กเนยสดจำกแป้งมะม่วงที่

พัฒนำได้และเค้กเนยสดที่ผลิตจำกแป้งสำลี 

(สูตรควบคุม) 

	 	 เมื่อท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง

เคมีของผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดที่ใช้แป้งมะม่วงที่

ผ่านการท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน	และแป้งมะม่วง

ท่ีผ่านการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งทดแทนแป้ง

สาลีร้อยละ	30	เปรียบเทียบกับเค้กเนยสดที่ผลิต

จากแป้งสาลีล้วน	(สูตรควบคุม)	(ตารางที่	6)	
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ตารางที่ 6	 องค์ประกอบทำงเคมขีองผลติภณัฑ์เค้กเนยสดจำกแป้งมะม่วงท่ีพัฒนำได้และเค้กเนยท่ีผลติจำก
	 แป้งสำลี	(สูตรควบคุม)		(n=3)

ตัวอย่ำง
ควำมชื้น
(ร้อยละ)

เถ้ำns

(ร้อยละ)
โปรตีน 
(ร้อยละ)

ไขมัน 
(ร้อยละ)

กำกใยอำหำร 
(ร้อยละ)

คำร์โบไฮเดรต 
(ร้อยละ)

Control 21.85±0.14c 1.17±0.13 6.75±0.10a 2.91±0.80a 1.60±0.13c 65.72±0.22a

HDMF 22.92±0.54b 0.91±0.05 6.23±0.33b 2.33±0.01b 6.08±0.52b 61.22±1.09b

FDMF 26.92±1.10a 1.01±0.03 5.50±0.01c 2.01±0.33c 6.40±0.22a 58.41±0.57c

หมายเหตุ	:		ค่ำ	a-c	หมำยถึง	ค่ำเฉลี่ยที่มีตัวอักษรต่ำงกันในแนวตั้ง	แสดงว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p≤0.05)
                 ns	หมำยถึง	ค่ำเฉลี่ยของข้อมูลในแนวตั้ง	ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p >0.05)

	 จากผลการทดลอง	พบว่า	 ผลิตภัณฑ์เค้ก

เนยสดที่ใช้แป้งมะม่วงที่ผ่านการท�าแห้งทั้ง	2	วิธี

ที่ใช้ทดแทนแป้งสาลีร้อยละ	30	มีปริมาณโปรตีน	

และไขมนัน้อยกว่า		ในขณะท่ีปริมาณความชืน้และ

กากใยอาหารมีค่ามากกว่าเค้กเนยสดท่ีผลิตจาก

แป้งสาล	ี(สูตรควบคมุ)	(p≤0.05)	ยกเว้นปริมาณ

เถ้าไม่มีความแตกต่างกัน	 ท้ังนี้เนื่องจากเส้นใย

อาหารจากผลไม้มีความสามารถในการจับกับน�้า	

(Water	Holding	Capacity)	สูงกว่าเส้นใยอาหาร

จากธัญพืช	(สหขวัญ	โรจนคุณธรรม	และ	อังคณา	

จันทรพลพันธ์,	2557)	ประกอบกับแป้งมะม่วงที่

ผ่านการท�าแห้งทั้ง	 2	วิธี	มีปริมาณกากใยอาหาร

สูงกว่าแป้งสาลี	 ท�าให้เค้กเนยสดสูตรท่ีมีการใส่

แป้งมะม่วงมีความสามารถในการจับกับน�้าได้

มากกว่าแป้งสาลีล้วน	 ส่งผลให้ปริมาณความชื้น

ของเค้กเนยสดสูตรท่ีมีการใส่แป้งมะม่วงมีค่า 

สูงกว่าเค้กเนยสดสูตรที่ ใช้แป้งสาลีล้วน	 ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	Aziah,	Min	and	Bhat	

(2011)	 ท่ีรายงานว่าสปันจ์เค้กที่ใช้แป้งมะม่วง

ทดแทนแป้งสาลีมีปริมาณกากใยอาหารเพิ่มมาก

ข้ึน	 ในขณะท่ีมีปริมาณโปรตีนและไขมันต�่ากว่า 

สปันจ์เค้กที่ท�าจากแป้งสาลีล้วน	

 

สรุป
	 1.	แป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งด้วยตู้อบ

ลมร้อนและการท�าแห้งแบบแช่เยอืกแข็งมลีกัษณะ

เป็นผงละเอียด	มีสีออกขาวอมเหลือง	มีปริมาณ

ความชื้น	 และค่า	 Aw	ต�่า	 แป้งมะม่วงท่ีผ่านการ 

ท�าแห้งท้ัง	 2	 วิธี	 มีโครงสร้างของอนุภาคผงเป็น 

รูปทรงกลม	และมีขนาดเล็กกว่าแป้งสาลี	วิธีการ

ท�าแห้งมีผลต่อคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงความ

หนืดในด้านต่างๆ	 ของแป้งมะม่วง	 โดยแป้ง

มะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งแบบแช่เยือกแข็งม ี

ค่า	 Pasting	 temperature,	 Peak	 Viscosity 

ค่า	 Breakdown	 สูงกว่า	 ในขณะท่ีค่า	 Trough 

ค่า	Final	Viscosity	และค่า	Setback	มค่ีาต�า่กว่า																			

แป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อน	

แป้งมะม่วงมโีปรตนีต�า่กว่า	ในขณะทีม่ปีริมาณเถ้า

และกากใยอาหารสูงกว่าแป้งสาลีทางการค้า

	 2.	การใช้แป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งทั้ง 

2	 วิธีทดแทนแป้งสาลีร้อยละ	 30	 เป็นระดับท่ี 

ผู้ทดสอบชิมมีแนวโน้มให้การยอมรับมากท่ีสุด 

อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย	 โดยผลิตภัณฑ์เค้กมี

ปริมาตรจ�าเพาะลดลง	 ส่งผลให้มีความแน่นเนื้อ

เพิ่มมากขึ้น	สีเปลือกนอกและสีของเนื้อเค้กที่ได้
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มีสีน�้าตาลเข้มมากข้ึน	 มีปริมาณสารประกอบ																			

ฟีนอลิกท้ังหมดและความสามารถในการต้าน

อนมุลูอสิระเพ่ิมข้ึนมากกว่าผลติภณัฑ์เค้กเนยสด

ที่ใช้แป้งสาลีล้วน	(สูตรควบคุม)

	 3.	ผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดที่มีการใช้แป้ง

มะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งท้ัง	2	วธีิทดแทนแป้งสาลี

ร้อยละ	 30	 มีปริมาณโปรตีนและไขมันต�่ากว่า 

ในขณะท่ีมีปริมาณความชื้นและกากใยอาหาร 

สูงกว่าผลิตภัณฑ์เค้กเนยสดที่ใช้แป้งสาลีล้วน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป ็นการ 

ส่งเสริมการใช้แป้งมะม่วงท่ีมปีรมิาณกากใยอาหาร	

และคุณสมบัติต ้านอนุมูลอิสระจากการท่ีมี 

สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณท่ีสูงกว่าเมื่อ 

เปรียบเทียบกับแป้งสาลี	 จึงมีความเป็นไปได้ใน

การใช้แป้งมะม่วงท่ีผ่านการท�าแห้งท้ัง	 2	 วิธี

ทดแทนแป้งสาลท่ีีระดบัร้อยละ	30	หรือสูงกว่าได้	

ซึ่งจะต้องท�าการศึกษาปรับปรุงลักษณะปรากฏ	

และเนื้อสัมผัสให้เป็นท่ียอมรับของผู ้บริโภค 

มากข้ึน	โดยการใช้สารปรับปรงุคณุภาพต่างๆ	เช่น	

ไฮโดรคอลลอยด์	และ/หรืออิมัลซิไฟเออร์ต่างๆ	

	 2.	ในการแปรรูปมะม่วงดิบโดยผลิตเป็น

แป้งมะม่วง	 สามารถเลือกใช้กระบวนการท�าแห้ง

วิธีใดวิธีหนึ่งได้	 โดยคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ

ของแป้งมะม่วงมค่ีาใกล้เคยีงกนั	โดยกระบวนการ

ท�าแห้งด้วยตู้อบลมร้อนจะใช้เวลาส้ันกว่า	 และมี

ต้นทุนในการผลติต�า่กว่ากระบวนการท�าแห้งแบบ

แช่เยือกแข็ง

_________________________
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	 	 ราชภัฏสงขลา	

บทคัดย่อ

	 การพฒันาผลติภณัฑ์ข้าวย�ากรอบ	เป็นการแปรรูปข้าวย�าโดยการใช้กระบวนการอบ	ทอดกรอบ	

และขึ้นรูปเป็นชิ้นเพื่อสะดวกต่อการบริโภค	การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวย�ากรอบ

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี	 9-point	 hedonic	 scale	 และการ

เปลีย่นแปลงคณุภาพทางด้านจลุนิทรีย์ของผลติภณัฑ์ข้าวย�ากรอบท่ีเกบ็ในถุงพลาสตกิโพลเิอทิลนีด้วย

สภาวะสุญญากาศ	พบว่า	 ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์ลดลงอยู่ในช่วงชอบเล็กน้อยถึง

ชอบปานกลาง	(6.60-7.00)	ในช่วงวันที่	15	ของการเก็บรักษาในทุกคุณลักษณะที่ทดสอบ	จึงถือเป็น

วันส้ินสุดของระยะเวลาการเก็บรักษา	 เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์	 พบว่า

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง	8.7-9.4	x103	CFU/g	ปริมาณสตาฟิโลค็อกคัส	ออเรียส	และ

ปริมาณเอสเชอริเชีย	โคไล	พบว่ามีค่าน้อยกว่า	3.0	MPN/g

ค�ำส�ำคัญ :		ข้าวย�ากรอบ		ระยะเวลาการเก็บรักษา
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The study on shelf-life of Khoa Yam Krob 
(Rice salad crispy)
_____________________________________________________________________________

Thitimaporn  Nooniam*   Wipawan  Wongsudaluk*

 * Lecturer, Home Economics Program, Faculty of Science and Technology Songkhla Rajabhat University

ABSTRACT

	 	 The	product	development	of	Khoa	Yam	Krob	was	food	processing	of	fresh	Khoa	

Yam	by	drying,	frying	and	moulding	for	expedient	consumption,	the	study	on	shelf-life	

of	Khoa	Yam	Krob	product,	this	research	aimed	to	study	on	sensory	evaluation	using	

9-point	hedonic	scale	method	and	microbial	quality	changes	of	Khao	Yam	Krob	product	

in	 polypropylene	 bag	 and	 vacuum	packaging	 during	 storage	 at	 room	 temperature. 

The	result	showed	the	consumer	acceptance	of	product	was	decreased,	in	the	range	like	

slightly	 to	 like	moderately	 (6.60-7.00)	after	 stored	 for	15	days.	 It	 is	 the	end	of	 the 

duration	 of	 storage.	 The	microbiological	 found	 to	 changed	 values	 are	 in	 the	 range 

8.7-9.4	 x103	CFU/g.	 For	Staphylococcus aureus	 and	Escherichia coli	 found	 less	 than 

3.0	MPN/g.

 

Keywords :	Khoa	Yam	Krob,	shelf-life
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บทน�ำ
	 ข ้าวย�าเป ็นอาหารพ้ืนบ ้านภาคใต ้ ท่ีม ี

สารอาหารครบถ้วน	ส่วนผสมหลกั	ได้แก่	ข้าวสวย	

น�้าบูดู	 กุ้งแห้งป่นหรือปลาป่น	 และผักพื้นบ้าน 

ตามท้องถ่ิน	 จัดเป็นอาหารธรรมชาติ	 ท่ีมีเส้นใย

อาหารสูง	 เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่า 

ต่อร่างกาย	มีสารต้านอนุมูลอิสระ	วิตามินเอ	อี	ซี	

ช่วยลดคลอเลสเตอรอลในเลือด	 และปรับสมดุล

ของระบบขับถ่าย	แต่กรรมวธีิการท�าข้าวย�าค่อนข้าง 

ยุ่งยากและซับซ้อน	ต้องใช้ระยะเวลานานในการ 

เตรียมส่วนผสม	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารสด	 จึง

ท�าให้ข้าวย�ามีรสชาติไม่สม�่าเสมอ	 และมีอายุการ

เก็บรักษาที่สั้นมาก

	 ปัจจุบันวิถีคนเมืองโดยเฉพาะคนรุ่นใหม ่

ท่ีมีความเร่งรีบ	 ไม่มีเวลาท�าอาหารได้อย่างลงตัว	

ต้องการลดระยะเวลาการปรุง	ขณะท่ีความต้องการ 

ด้านรสชาติของอาหารยังคงเดิม	ผู้บริโภครุ่นใหม่

จ�านวนมากนิยมรับประทานอาหารท่ีต้องการ 

ความสะดวกรวดเร็วในระหว่างวันท�างาน	 หรือ

ขณะท่ีท�ากจิกรรมต่างๆ	(อบเชย		วงศ์ทอง,	2559)	

จึงมีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวย�าให้

เป็นอาหารท่ีมคีวามสะดวกต่อการบริโภคมากข้ึน	

เช่น	ดลฤด	ี	พชิยัรัตน์	และคณะ	(2556)	ได้ท�าการ

วิจัยเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน:	

ข้าวย�าสมนุไพรทอดกึง่ส�าเร็จรูป	กนัยารตัน์		ละแม	

(2552)	 ได้ท�าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้าวย�ากรอบ	นูรีดา		อาบูนีเปาะ	และคณะ	(2555)	

ได้ท�าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวย�า

กรอบมังสวิรัติ	

	 ข้าวย�ากรอบ	คือ	ผลิตภัณฑ์ที่น�าส่วนผสม

ของข้าวย�าน�้าบูดูมาแปรรูปให้มีลักษณะแห้ง	และ

กรอบ	ผสมคลกุเคล้าอยู่ในชิน้เดยีวกัน	เพือ่ความ

สะดวกในการบริโภค	มีส่วนประกอบหลัก	3	ส่วน	

คือ	 ส่วนผสมหลัก	 ได้แก่	 ข้าวพอง	 และเส้นหมี่

ทอด	 เครื่องปรุงรส	 ได้แก่	 น�้าบูดู	 น�้าตาลปี๊บ 

แบะแซ	 น�้ามะนาว	 และพริกแห้งป ่น	 ส ่วน 

เครื่องเคียง	 และผักหมวด	 ได้แก่	 กุ ้งแห้งป่น	

ตะไคร้	ขิง	 ใบมะกรูด	 ใบชะพลู	และดอกดาหลา	

อย่างไรก็ตามการพัฒนาข้าวย�าดั้งเดิมให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ข้าวย�ากรอบท่ีสะดวกต่อการบริโภค 

ยังต้องค�านึงถึงอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ความส�าคัญต่อกระบวนการผลิตอาหารและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์	เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได ้ก�าหนดให ้มีการระบุอายุของผลิตภัณฑ  ์

บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารท่ีปิดสนิททุกชนิด 

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค	(นัฐพล,	2552) 

อีก ท้ั งป ั จจั ย ท่ีท� า ให ้ อาหาร เ ส่ือมคุณภาพ 

ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในผลิตภัณฑ์อาหาร	 เช่น	

ส่วนประกอบต่างๆ	 ภายในอาหาร	 และปัจจัย

ภายนอกผลิตภัณฑ์อาหาร	 เช่น	บรรยากาศ	และ

ภาชนะบรรจุ	 มีโอกาสท�าให้ผลิตภัณฑ์เส่ือม

คุณภาพ	 การปรับแต ่งสูตรอาหารและการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต	 จึงมีอิทธิพล 

ต่ออายุของผลิตภัณฑ์อาหาร	 (Kilcast	 and 

Subramaniam,	2000;	ปุ่น	และ	สมพร,	2541)

	 ดังนั้นการพัฒนาข้าวย�ากรอบให้เป ็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกต่อการบริโภค	 สามารถเก็บ

รักษาได้ในระยะเวลาหนึ่ง	มีคุณภาพได้มาตรฐาน	

และมลีกัษณะท่ีน่าสนใจ	อาจเป็นปัจจัยหนึง่ท่ีช่วย

ส่งเสริมการตลาด	ผูว้จัิยเลง็เหน็ถึงความส�าคญัใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้มีคุณภาพ	 โดย

ต้องการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ใน

ระหว่างการเก็บรักษา	และตรวจสอบคุณภาพทาง

ด้านจุลินทรีย์เพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาของ

ผลติภณัฑ์ให้สามารถวางจ�าหน่ายได้อย่างถูกต้อง
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และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

วัตถุประสงค์
	 เพือ่ศกึษาคณุภาพทางประสาทสัมผสั	และ

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ของ

ผลิตภัณฑ์ข้าวย�ากรอบในระหว่างการเก็บรักษา

วิธีกำรวิจัย
 วัสดุและอุปกรณ์

 วัตถุดิบ 

	 ข้าวย�ากรอบมีส่วนประกอบหลัก	 3	 ส่วน	

ดังนี้	

	 1.	ส่วนผสมหลกั	ได้แก่	ข้าวพอง	(ข้าวหอม

มะลิหุงสุกอบแห้ง	 ความชื้นร้อยละ13	 ทอดท่ี

อุณหภูมิ	170	องศาเซลเซียส	ระยะเวลา	6	วินาที)	

190	กรัม	และเส้นหมี่ทอด	40	กรัม

	 2.	เคร่ืองปรุงรส	 ได้แก่	 น�้าบูดู	 80	 กรัม 

แบะแซ	75	กรัม	น�้าตาลปี๊บ	15	กรัม	น�้ามะนาว 

5	กรัม	และพริกแห้งป่น	1	กรัม

	 3.	เครื่องเคียง	 ได้แก่	กุ้งแห้งป่น	15	กรัม	

ตะไคร้อบแห้ง	5	กรัม	ขิงอบแห้ง	1	กรัม	ใบมะกรดู

อบแห้ง	 5	 กรัม	 ใบชะพลูอบแห้ง	 3	 กรัม	 และ 

ดอกดาหลาอบแห้ง	2	กรัม	

 อุปกรณ์

	 1.	อปุกรณ์ส�าหรบัการแปรรูป	ได้แก่		เคร่ือง

ชั่งดิจิตอล	 เคร่ืองปั่นผสม	 เตาอบลมร้อนและ

อุปกรณ์ส�าหรับประกอบอาหาร

	 2.	อปุกรณ์ส�าหรบัการประเมนิคณุภาพทาง

ประสาทสัมผสั	ได้แก่	แบบทดสอบการยอมรับทาง

ประสาทสัมผัส	(9-point	hedonic	scale)	

	 3.	อปุกรณ์ส�าหรบัการประเมนิคณุภาพทาง

จุลินทรีย์	 ได้แก่	 ชุดวิเคราะห์จ�านวนจุลินทรีย์

ทั้งหมด	วิธีการทดสอบ	 (BAM	2001)	สตาฟิโล

ค็อกคัส	ออเรียส	และเอสเชอริเชีย	โคไล	วิธีการ

ทดสอบ	(BAM	2002)

 วิธีกำรทดลอง

	 1.	ศึกษาความคงตัวในระหว่างการเก็บ

รักษาของผลิตภัณฑ์ข ้าวย�ากรอบที่บรรจุใน 

ถุงพลาสติกโพลิเอทิลีน	 เก็บรักษาในสภาวะ

สุญญากาศท่ีอุณหภูมิห้อง	 เก็บตัวอย่างทุกๆ 

3	 วัน	 มาท�าการทดสอบทางด้านคุณลักษณะ 

ทางประสาทสัมผัส	 ด้านลักษณะปรากฏ	 สี	 กลิ่น 

เนื้อสัมผัส	และความชอบรวม	ด้วยวิธี	9-point-	

hedonic-scale	 โดยผู้ทดสอบท่ีผ่านการฝึกฝน

จ�านวน	 15	 คน	 คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์

ข้าวย�ากรอบลดลงต�่ากว่าช่วงชอบเล็กน้อยถึง

ชอบปานกลาง	 (6.00-7.00	 คะแนน)	 ในช่วงใด

ของการเกบ็รักษา	ถือว่าระยะเวลาดงักล่าวเป็นวนั

สิ้นสุดของการเก็บรักษาในขั้นต้น	(Chamber	IV	

and	Wolf,	1996)

	 2.	ศกึษาการเปลีย่นแปลงคณุภาพทางด้าน

จุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ข้าวย�ากรอบในระหว่าง

การเกบ็รักษาในถุงพลาสติกโพลเิอทิลนี	ในสภาวะ

สุญญากาศทีอ่ณุหภมูห้ิอง	เกบ็ตวัอย่างผลติภณัฑ์

ทุกๆ	3	วัน	เป็นเวลาตามผลการทดลองข้อ	1	น�า

ผลิตภัณฑ์ข้าวย�ากรอบในแต่ละช่วงของการเก็บ

รักษา	 มาศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านจุลินทรีย์	

ได้แก่	 จ�านวนจุลินทรีย์ท้ังหมด	 วิธีการทดสอบ	

(BAM	 2001)	 สตาฟิโลค็อกคัส	 ออเรียส	 และ 

เอสเชอริเชีย	โคไล	วิธีการทดสอบ	(BAM	2002)

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

	 น�าผลที่ ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว	 (One-way	Analysis	

of	 Variance)	 และวิเคราะห์ความแตกต่างของ 

ค่าเฉลี่ยโดย	Duncan’s	multiple	 range	 test	
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ตารางที่ 1	 คะแนนกำรยอมรับทำงประสำทสัมผัสของข้ำวย�ำกรอบระหว่ำงกำรเก็บรักษำ

คุณลักษณะ
ระยะเวลำกำรเก็บรักษำ (วันที่)

0 3 6 9 12 15

ลักษณะปรากฏ 8.33±0.62a 7.53±0.52b 7.33±0.49bc 7.20±0.41bcd 7.07±0.26cd 6.87±0.55d

สี 8.22±0.78a 7.73±0.46b 7.47±0.55bc 7.20±0.56cd 7.20±0.41cd 6.80±0.56d

กลิ่น 8.20±0.68a 7.67±0.62b 7.47±0.52b 6.93±0.46c 6.93±0.46c 6.60±0.74c

เนื้อสัมผัส 8.07±0.70a 7.73±0.46a 7.00±0.54b 7.27±0.46b 6.93±0.46b 6.87±0.52b

ความชอบรวม 8.20±0.68a 7.87±0.35ab 7.60±0.51bc 7.13±0.35cd 7.20±0.77d 7.00±0.76d

หมำยเหตุ	:	 ค่ำเฉลี่ย±ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน	
	 อักษรที่แตกต่ำงกันในแนวนอน	หมำยถึง	ค่ำเฉลี่ยมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p≤0.05)

(Steel	and	Torrie,	1980)	ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป

ส�าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ	

ผลวิจัยและวิจำรณ์
 1. ผลกำรศึกษำควำมคงตัวในระหว่ำง

กำรเก็บรักษำของผลิตภัณฑ์ข้ำวย�ำกรอบ

	 	 ผูท้ดสอบให้คะแนนการยอมรบัผลติภณัฑ์ 

ลดลงต�่ากว่าช่วงชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง	

(6.60-7.00	คะแนน)	ในช่วงวนัที	่15	ของการเกบ็

รักษา	 จึงถือว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็นวันส้ินสุด

ของการเก็บรักษาในข้ันต้น	 ซึ่งผู ้ทดสอบให้

 2. ผลกำรเปล่ียนแปลงคุณภำพทำงด้ำน

จลิุนทรย์ีของผลิตภณัฑ์ข้ำวย�ำกรอบในระหว่ำง

กำรเก็บรักษำ 

	 	 2.1	 ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด	 ในช่วง 

วันท่ี	 0-15	 แสดงตารางท่ี	 2	 ปริมาณจุลินทรีย์

ท้ังหมดมีค่าอยู่ระหว่าง	 8.7-9.4	 x103	 CFU/g 

เหตุผลว่าผลติภณัฑ์มคีณุลกัษณะเปลีย่นแปลงไป

ในทิศทางท่ีมีคุณภาพต�่าลงเมื่อมีช่วงระยะเวลา

การเก็บรักษาท่ีเพ่ิมข้ึน	 โดยเฉพาะคุณลักษณะ 

ทางด้านเนื้อสัมผัสที่มีความกรอบน้อยลง	 ท�าให้

ผลติภณัฑ์มคีวามเหนยีวเพ่ิมข้ึน	และคณุลกัษณะ

ด้านกลิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยอาจมีผลมาจาก

กลิ่นไม่พึงประสงค์ของน�้าบูดู	 และกุ้งแห้ง	ที่เป็น

ส่วนผสมจากเนื้อสัตว์	 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้

คะแนนการยอมรับลดลงตามล�าดับของช่วงเวลา

การเก็บรักษา

ซึ่งผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดไม่เกิน

เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมข้าวกรอบ	

(มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนขนมข้าวกรอบ,	2549)	

ซึ่งได้ก�าหนดปริมาณจุลินทรีย์ต ้องน้อยกว่า 

1.0	x106	CFU/g	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้าน

ปริมาณความชืน้	(moisture	content)	ท่ีมผีลต่อ
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การเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร	 ผลิตภัณฑ์

ข้าวย�ากรอบจัดเป็นการแปรรูปอาหารในลักษณะ

การท�าแห้งซ่ึงการท�าแห้งเป็นผลจากการเอาน�้าท่ี

มีอยู่ในอาหารออกไป	 (Removal)	 หรือเป็นการ 

ใส่สารลงไปเพือ่ยดึกบัน�า้	(Binding	of	moisture)	

ในอาหาร	 ซ่ึงท�าให้ปริมาณน�้าในอาหารมีไม่มาก

พอที่เชื้อจะเจริญเติบโตได้	(บุษกร,	2552)	อีกทั้ง

ปริมาณน�้าอิสระ	 (Water	 Activity)	 เป็นปัจจัย

ส�าคญัในการควบคมุและป้องกนัการเส่ือมเสียของ

	 	 2.2	 ผลของปริมาณสตาฟิโลค็อกคัส 

ออเรียส	และเอสเชอริเชีย	โคไล	การเปลี่ยนแปลง

ของปรมิาณสตาฟิโลคอ็กคสั	ออเรียส	(Staphylo-
coccus aureus)	 ของผลิตภัณฑ์	 พบว่าตลอด
ระยะเวลาการเกบ็รักษามค่ีาน้อยกว่า	3.0	MPN/g	

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเอสเชอริเชีย	 โคไล	

(Escherichia coli)	พบว่า	ตลอดระยะเวลาการ
เกบ็รักษาปรมิาณเอสเชอริเชยี	โคไล	มค่ีาน้อยกว่า	

ผลติภณัฑ์อาหาร	ซึง่มผีลโดยตรงต่ออายกุารเกบ็

รักษาผลิตภัณฑ์	 เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีชี้ระดับ

ปริมาณน�้าอิสระท่ีเชื้อจุลินทรีย์ใช้ ในการเจริญ

เตบิโต	และมผีลต่อการเจริญของจลุนิทรีย์ซ่ึงเป็น

สาเหตุของการเส่ือมเสียในอาหาร	 สอดคล้องกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังเสริมแคลเซียมจาก

กระดูกปลาสลาด	 (ผกาวดี	 และ	 โสรัจ,	 2558) 

ซึ่งจุลินทรีย์จะเจริญได้เมื่อมีค่าปริมาณน�้าอิสระ

ตั้งแต่	0.6	เป็นต้นไป

3.0	MPN/g	ดงัตารางท่ี	2	ซึง่เป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ของข้าวพอง	 และหมี่กรอบ	 ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์

ข้าวย�ากรอบโดยลักษณะที่ต ้องการทางด้าน

จุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีปริมาณ 

เอสเชอริเชยี	โคไล	โดยวธีิ	เอม็พเีอน็	น้อยกว่า	3.0	

ต่อตวัอย่าง		1	กรัม	(มาตรฐานผลติภณัฑ์ข้าวพอง,	

2556;	มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชนหมีก่รอบ,	2546)	

ตารางที่ 2	 ผลของปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมดของข้ำวย�ำกรอบระหว่ำงกำรเก็บรักษำ

ตัวอย่ำงข้ำวย�ำกรอบ (วันที่)
ผลกำรทดสอบ (หน่วย)

Total viable count (MPN/g)

0 9.1	x	103

3 9.4	x	103

6 9.0	x	103

9 8.7	x	103

12 9.1	x	103

15 9.0	x	103
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ตารางที่ 3	 ผลของปริมำณสตำฟิโลค็อกคัส	ออเรียส	และเอสเชอริเชีย	โคไล	ของข้ำวย�ำกรอบ
	 ระหว่ำงกำรเก็บรักษำ

ตัวอย่ำงข้ำวย�ำกรอบ (วันที่)

ผลกำรทดสอบ (หน่วย)

Staphylococcus aureus
(MPN/g)

Escherichia coli
(MPN/g)

0 <	3.0 <	3.0

3 <	3.0 <	3.0

6 <	3.0 <	3.0

9 <	3.0 <	3.0

12 <	3.0 <	3.0

15 <	3.0 <	3.0

และสอดคล้องกับผลการตรวจสอบคุณภาพ 

ทางจุลินทรีย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่ง

จากข้าวกล้องอินทรีย์หัก	 (ทุติยาภรณ์	 และคณะ,	

2560)	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกัน	

สรุป
	 ผลการทดสอบคุณลักษณะทางประสาท

สัมผัส	พบว่า	 ผลิตภัณฑ์ข้าวย�ากรอบในช่วงการ

เกบ็รักษาวนัท่ี	0	มคีะแนนการยอมรบัทางประสาท

สมัผัสอยู่ในชว่งชอบมากถงึชอบมากทีส่ดุ	และมี

คะแนนน้อยลงตามล�าดับจนถึงวันที่	15	ซึ่งอยู่ใน

ชว่งชอบเล็กน้อยถงึชอบปานกลาง	จึงถอืวา่ระยะ

เวลาดังกล่าวเป็นวันส้ินสุดของการเก็บรักษาใน

ข้ันต้น	 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดมีค่าอยู่ระหว่าง	

8.7-9.4	x103	CFU/g	ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมข้าวกรอบ	 (2549)	 การ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณ	 สตาฟิโลค็อกคัส 

ปรมิาณสตาฟิโลคอ็กคสั	ออเรยีส	และเอสเชอริเชยี	

โคไล	มีค่าน้อยกว่า	3.0	MPN/g	ตลอดระยะเวลา

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวย�ากรอบ

ออเรียส	 และปริมาณ	 เอสเชอริเชีย	 โคไล	พบว่า

ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา	 มีค่าน้อยกว่า 

3.0	MPN/g	ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ข้าวพอง	 และหมี่กรอบ	 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน

ข้อเสนอแนะ
	 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้านการประเมิน

คุณภาพทางกายภาพ	เช่น	การวัดเนื้อสัมผัส	และ

การวัดค่าสี	 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้านการ

วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ
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การพัฒนาไอศกรีมเสริมเนื้อเมล่อนตกเกรด
_____________________________________________________________________________

นุชนาฏ  กุลวิทย์*    กาญจนา  เฟื่องศรี*    อิทธิพล  อเนกธนทรัพย์*    อัครพล  ไวเชียงค้า*

	 *	 อาจารย์	หลักสูตรคหกรรมศาสตร์	โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	วิทยาเขตสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ

	 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรพ้ืนฐานของไอศกรีมนม	 และใช้เมล่อนญ่ีปุ่น 
ตกเกรดที่มีค่าความหวานไม่ถึง	 7	 บริกซ์	 มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเมล่อนญ่ีปุ่น	 ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองคาง	อ�าเภอหนองหญ้าไซ		จังหวัดสุพรรณบุรี	และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยสู่ชุมชนโดยข้ันแรกศึกษาสูตรมาตรฐานน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีผ่านการฝึกฝนด้านการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส	จ�านวน	30	คนโดยรวม	พบว่า	ต�ารับที่	3	ได้รับการยอมรับมากที่สุดในด้าน
สี	กลิ่น	รส	เนื้อสัมผัส	และความชอบโดยรวม	โดยมีคะแนนเฉลี่ย	3.82,	3.83,	3.85,	3.87,	และ	4.03	
ตามล�าดับ	 	 เมื่อน�าไปเสริมเมล่อนญ่ีปุ่นสามระดับ	น�าไปให้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝนด้านการ
ทดสอบทางประสาทสมัผัส	จ�านวนพบ	200	คน	พบว่า	ไอศกรีมสูตรเสริมเนื้อเมล่อนญี่ปุ่นที่ร้อยละ	50	
ได้รับการยอมรับในด้านสี	กลิ่น	รสชาติ	เนื้อสัมผัส	และความชอบโดยรวม	โดยมีคะแนนเฉลี่ย	4.03,	
4.02,	4.35,	4.25	และ	4.28	ตามล�าดบั	เนือ่งจากมลีกัษณะเนือ้สัมผสัไอศกรีมท่ีได้มคีวามเนยีนมากกว่า
การเสริมเนื้อเมล่อนญี่ปุ่นที่ร้อยละ	25	และ	ร้อยละ	75	จากวิเคราะห์	คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
พบว่า	ไอศกรีมสูตรมาตรฐานมีค่าโอเวอร์รัน	46.38		ค่าสี	L*	87.93	ความแน่นเนื้อ	-5.96		ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้	40.50	Brix	ส่วนเมล่อนญี่ปุ่นที่ร้อยละ	75	พบว่า	มีค่าสี	a*	20.06	ค่าสี	b*	29.77	
ค่าความเหนอะ	12.50	เนือ่งจากมกีารเสริมเนือ้เมล่อนญ่ีปุ่นในปริมาณมากท่ีสุด	ค่าความเหนอะจึงเป็น
เครื่องบ่งชีค้วามบกพร่องของเนือ้สัมผัสของไอศกรีมซึง่เกดิจากปริมาณของเนือ้เมล่อนทีม่อียูม่ากท�าให้
แรงเหวี่ยงของใบพัดในถังปั่นไอศกรีมช้าลง	ดังนั้นถ้าต้องการให้เนื้อไอศกรีมมีความเรียบเนียนมาก 
ยิ่งข้ึน	 จ�าเป็นต้องใช้ถังปั่นไอศกรีมท่ีมีแรงเหวี่ยงของใบพัดท่ีเร็วขึน้	 จะท�าให้เนื้อไอศกรีมท่ีได้มีการ
เก็บกักอากาศได้ดีขึ้น	ส่งผลต่อความเนียนของเนื้อสัมผัสไอศกรีมที่ดีกว่า
	 ด้านข้อมลูความพึงพอใจท่ีมต่ีอการจดักจิกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ชมุชน	พบว่า	กจิกรรมมคีวาม
เหมาะสม	สอดคล้องกบัผูเ้รียน	4.49±0.67	ในระดบัความพงึพอใจมาก	ชอบกจิกรรม	4.80±0.59	ใน
ระดับพึงพอใจมาก	 มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกับการบริการทางวิชาการแก่สังคม	 หรือการวิจัย	
3.90±0.61	ในระดบัความพงึพอใจปานกลางถึงพอใจมาก	สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของการอบรม	3.88±0.76	ในระดบัความพงึพอใจปานกลางถงึพอใจมาก	และกจิกรรมมี
ประโยชน์ต่อการน�าไปประกอบอาชพี	3.69±0.78	อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลางถึงพอใจมาก

ค�ำส�ำคัญ :		เมล่อนญี่ปุ่น		โอเวอร์รัน		ไอศกรีม
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ABSTRACT

	 The	purpose	of	this	research	were	to	study	the	basic	formula	of	milk	ice	cream	by	

using	low	grade	Japanese	melon	with	sweetness	less	than	7	Brix	to	develop	Japanese	melon	

ice	cream	product	of	Ban	Nong	Kang	community	enterprise,	Amphoe	Nong	Ya	Sai,	Suphan	Buri	

Province,	and	transfer	the	knowledge	gained	from	research	into	the	community.	The	first	step	

was	to	study	the	standard	formula	using	30	trained	experts.	It	was	found	that	the	formula	3	

was	the	most	recognized	in	terms	of	color,	smell,	flavor,	and	texture.	The	overall	acceptance	

with	an	average	 the	 score	of	3.82,	3.83,	3.85,	3.87	and	4.03	 respectively.	When	added	 to 

the	three	levels	of	Japanese	melon	using	200	untrained	panel,	it	was	found	that	50%	ice	cream	

supplement	with	Japanese	melon	was	accepted	in	color,	smell,	 flavor,	texture	and	overall	

preference	with	an	average	score	of	4.03,	4.02,	4.35,	4.25	and	4.28	respectively.	Due	to	the	

texture	of	the	ice	cream,	it	is	smoother	than	the	Japanese	melon	supplement	at	25%	and	

75%.	From	the	analysis	of	physical	and	chemical	properties,	it	was	found	that	the	standard	

ice	cream	had	overrun	46.38,	color	value	L*	87.93,	firmness	-5.96,	soluble	solids	40.50	Brix.	

The	 Japanese	melon	75%,	has	a	color	value	of	a*	20.06,	 color	value	b*	29.77,	Stickiness 

value	12.50.	Due	to	the	highest	volume	of	Japanese	melon,	the	viscosity	is	an	indication	of	

the	texture	defect	of	ice	cream,	which	is	caused	by	the	amount	of	melon	that	is	present,	

causing	 the	 centrifugal	 force	 of	 the	 blades	 in	 the	 ice	 cream	 blender	 tank	 slows	 down. 

Therefore,	if	you	want	to	make	the	ice	cream	smoother,	it	is	necessary	to	use	an	ice	cream	

spinning	tank	with	a	centrifugal	force	of	the	blades	that	will	make	the	ice	cream	has	better	

air	 retention,	 affecting	 the	 smoothness	 of	 the	 ice	 cream	 texture.	 The	 information	 of 

satisfaction	towards	organizing	knowledge	transfer	activities	to	the	community	found	that	

the	activities	were	appropriate	 in	accordance	with	 learners	4.49±0.67	at	the	 level	of	very	

satisfaction,	 like	 activity	 4.80±0.59	 at	 the	 level	 of	 very	 satisfaction.	 There	 are	 links	 and 

integration	with	academic	services	to	society	or	research.	3.90±0.61	at	the	level	of	medium	
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บทน�ำ
	 เมล่อนเป็นพชืท่ีอยู่ในวงศ์	Cucurbitaceae 
หรอื	Gourd	อยู่ในกลุม่พืชตระกลูแตง	เช่นเดยีวกบั 
แตงกวา	 แตงโม	 มะระ	 รากเป็นระบบรากแก้ว	
เจริญในแนวนอน	มคีวามยาวมากกว่าเถา	รากแขนง 
บางส่วนจะเจริญในแนวดิ่ง	 มีใบเดี่ยวสลับกัน 
ผิวใบหยาบ	มีขน	ล�าต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน	 เมล่อน
สายพันธุ์ที่มีผลทรงกลม	เนื้อสีส้ม	เนียนละเอียด
มาก	มีดอกตัวผู้และดอกกระเทยแยกกัน	แต่อยู่
บนต้นเดียวกัน	 (Andromonoecious)	 ผิวเรียบ
หรอืรอยแตกขรุขระมคีวามต้านทานต่อโรคแมลง
ในปานกลาง	 น�้าหนักผลที่ได้ประมาณ	 2,000	 -	
2,300	 กรัม	 ข้ัวผลมีรอยแตกประมาณ	 40-50	
เปอร์เซ็นต์	 สีของเปลือกมีสีขาวเขียว	 มีลายนูน
แบบร่างแห	มีกลิ่นหอม	การจ�าแนกเพศ	วงจรการ
ปลูกเมล่อนแบ่งออกเป็นช่วงดังนี้	ช่วงที่	1	วันที่	
1-10	 การเพาะกล้า	 วันท่ี	 11-22	 ตัดแต่งแขนง 
วันที่	23-25	ผสมเกสร	วันที่	26-30	คัดผลและ
แขวนลูก	 วันท่ี	 36-60	 เร่งลูก	 บ�ารุงต้น	 วันท่ี 
61-70	เพ่ิมความหวานให้ผลเมล่อน	วนัที	่71-75	
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
	 กลุม่วสิาหกจิชมุชน	บ้านหนองคาง	อ�าเภอ
หนองหญ้าไซ	จงัหวดัสุพรรณบุรี	มกีารรวมตวัปลกู
เมล่อนสายพันธ์ญ่ีปุ่น	 ปลอดสารพิษตกค้างตาม
มาตรฐาน	 GAP	 บนพื้นดินในโรงเรือนแบบปิด 
มีสมาชิกประมาณ	80	คน	พื้นที่การปลูก	100	ไร่	

ภายใต้การน�าของ	 คุณอ�านาจ	 แตงโสภา	 นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแจงงาม	ผลผลิต
ส่วนใหญ่อยูภ่ายใต้การควบคุมคุณภาพสินค้า	และ
จ�าหน่ายให้กบั	บริษทั	สยามแมค็โคร	จ�ากดั	เป็นหลกั	
นอกจากนั้นยังส่งไปขายในประเทศอินโดนีเซีย	
สิงคโปร์	 แต่ก็ยังประสบปัญหามีเมล่อนตกเกรด 
ท่ีไม่สามารถจ�าหน่ายได้ซึ่งมีค่าความหวานไม่ถึง	
7	บริกซ์	ถูกน�าไปเลีย้งสัตว์	สมาชกิกลุม่จงึร่วมกนั 
หาทางออกโดยการน�าเมล่อนมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	 ไอศกรีมจัดเป็น
ผลิตภัณฑ์หนึ่งท่ี ได ้ รับความสนใจของกลุ ่ม
เกษตรกร

วัตถุประสงค์
	 1.	เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของไอศกรีมนม
	 2.	เพื่อศึกษาปริมาณเนื้อเมล่อนญ่ีปุ่นท่ี
เหมาะสมในการท�าไอศกรมีเมล่อนญ่ีปุน่ตกเกรด
	 3.	เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการท�า
ไอศกรีมเมล่อนญ่ีปุ่นให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง

วิธีกำรวิจัย
 ศึกษำกำรท�ำไอศกรีมสูตรมำตรฐำน
	 น�าส่วนผสมไอศกรีมท้ังหมดน�าไปต้มท่ี
อุณหภูมิ	 80	 องศาเซลเซียส	 25	 นาที	 จากนั้น 

satisfaction	to	very	satisfaction.	Create	knowledge	and	understanding	about	the	objectives	

and	goals	of	the	training	3.88±0.76	at	the	level	of	medium	satisfaction	to	very	satisfaction,	

and	the	activities	are	useful	for	bringing	to	the	occupation	3.69±0.78	at	the	level	of	medium	

satisfaction	to	very	satisfaction.

Keywords :	Melon,	Overrun,	Ice-cream

_________________________
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ท�าให้ส ่วนผสมไอศกรีมเย็นลงอย่างรวดเร็ว 
เทส่วนผสมลงในเครื่องปั่นไอศกรีม	 เป็นเวลา 
40	 นาที	 บรรจุไอศกรีมในถ้วยขนาด	 1	 ออนซ์ 
ปิดฝาแช่ ในตู ้แช่แข็งท่ีอุณหภูมิ	 -18	 องศา
เซลเซยีส	โดยใช้ต�ารับที	่1	ของนนัทิยา	มส่ีวนผสม
ของไข่แดงร้อยละ	 5.40	 	 แป้งข้าวโพดร้อยละ	
49.85	โดยน�้าหนัก	ต�ารับที่	2	ของ	ของ	อรนภา 
มีส่วนผสมของไข่แดงร้อยละ	 8.00	 เจลาติน 
ร ้อยละ	 3	 โดยน�้าหนัก	 ต�ารับท่ี	 3	 นันทวัน 
มีส่วนผสมของไข่แดงร้อยละ	15.00	 	 วปิป้ิงครีม
ร้อยละ	32.29		โดยน�า้หนกั	น�าไปให้ผูเ้ชีย่วชาญท่ี
ผ่านการฝึกฝนจ�านวน	 30	 คนชิม	 โดยการให้
คะแนนแบบ	 5	 ระดับเพื่อคัดเลือกสูตรท่ีดีที่สุด
ส�าหรับน�ามาเสริมเมล่อนญ่ีปุ่นในด้าน	 สี	 กลิ่น	
รสชาติ	 เนื้อสัมผัส	 และความชอบโดยรวม	
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน	 (Analysis	 of 
Variances,	 ANOVA)	 และความแตกต่างของ 
ค่าเฉลี่ย	(Duncan's	new	multiple	range	test,	
DMRT)
 ศึกษำกำรท�ำไอศกรมีสตูรเสรมิเมล่อนญีปุ่น่
 1. กำรเตรียมเมล่อน
	 	 ล้างเมล่อนญ่ีปุ่นท้ังเปลอืก	ผ่านน�า้สะอาด	
พักให้สะเด็ดน�้า	 ปอกเปลือกเมล่อน	หั่นเป็นชิ้น
ขนาด	1x1	เซนติเมตร	บรรจุเนื้อเมล่อนปริมาณ	
200	กรัม	ในถุงพลาสติก	เกลี่ยชิ้นเนื้อเมล่อนให้
มีระนาบเดียวกัน	 ปิดผนึกปากถุงแช่ตู ้แช่เย็น
อณุหภมู	ิ4	องศาเซลเซยีส	น�าไปป่ันด้วยความเร็ว
สูง	1	นาที	กรองด้วยกระชอนตาละเอียด
 2. กำรท�ำไอศกรีมสูตรเสริมเมล่อนญี่ปุ่น
	 	 น�าเมล่อนญ่ีปุ่นที่ผ่านการกรอง	 ใส่ใน
ส่วนผสมไอศกรีมจ�านวน	3	ระดับ	ที่ร้อยละ	25,	
50	และ	75	ทั้งหมดน�าไปต้มที่อุณหภูมิ	80	องศา
เซลเซียส	25	นาที	ท�าให้ส่วนผสมไอศกรีมเย็นลง
อย่างรวดเร็ว	เทส่วนผสมลงในเคร่ืองป่ันไอศกรีม	
เป็นเวลา	40	นาที	บรรจุไอศกรีมในถ้วยขนาด	1	

ออนซ์	ที่ติดรหัส	ปิดฝา	แช่ในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ	
-18	องศาเซลเซียส
	 3.	น�าไอศกรีมสูตรมาตรฐานท่ีได้รับการ 
คัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญมาเสริมเมล่อนจ�านวน 
3	 ระดับ	 ท่ีร้อยละ	 25,	 50	 และ	 75	 วิเคราะห์ 
ทางเคมีด้วยปริมาณของแข็งที่ละลายได้	 และ
วิเคราะห์ทางกายภาพ	 คือ	 ความเหนอะ	 ความ 
แน่นเนื้อ	 โดยใช้เคร่ือง	 texture	 Analyze 
น�าไปให้ผู้ทดสอบชิมจ�านวน	 200	 คนท่ีไม่ผ่าน 
การฝึกฝน	โดยการให้คะแนนแบบ	5	ระดับ	เพื่อ
คัดเลือกสูตรไอศกรีมเมล ่อนญี่ ปุ ่น ท่ี ได ้ รับ 
การยอมรับมากที่สุดในด้าน	 สี	 กลิ่น	 รสชาต ิ
เนื้อสัมผัส	 และความชอบโดยรวม	 วิเคราะห  ์
ค่าความแปรปรวน	 และความแตกต่างของค่า 
เฉลี่ย

ผลวิจัยและวิจำรณ์
	 1.	จากการศึกษาสูตรไอศกรีมนมสูตร 
พื้นฐานท้ัง	 3	 สูตร	 น�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีผ่าน 
การฝ ึกฝนด ้ านการทดสอบคุณภาพทาง 
ประสาทสัมผัสจ�านวน	30	คน	โดยการให้คะแนน
แบบ	5	ระดับ	โดยผู้ทดสอบพิจารณาทางด้าน	สี	
กลิ่น	 รสชาติ	 และเนื้อสัมผัส	ความชอบโดยรวม	
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน	 และความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย	 ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ 
พบว่าผู ้ทดสอบชิมให้การยอมรับสูตรพื้นฐาน
ต�ารับท่ี	 3	 ในด้านสี	 กลิ่น	 รสชาติ	 เนื้อสัมผัส 
ความชอบโดยรวม	โดยมีคะแนนเฉลี่ยความชอบ	
3.82,	 3.83,	 3.85,	 3.87	 และ	 4.03	 ตามล�าดับ	
เนื่องจากปริมาณไข่แดง	 และวิปปิ ้งครีมท่ีใส  ่
ลงไปในส ่วนผสมของไอศกรีมมีคุณสมบัต ิ
เป็นสารอิมัลซิไฟเออร์ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม	
ท�าให้เม็ดไขมันเกิดการกระจายตัวสม�่าเสมอ 
ช่วยลดการแยกชั้นของไขมันกับน�้า	 และเพิ่ม
ความสามารถในการจับอากาศ	 นอกจากนี้ 
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ในไข่แดงยังมีไขมันท�าให้ ไอศกรีมมีความมัน 
เพิ่มข้ึน	 ท�าให้มีความรู้สึกนุ ่มเมื่อรับประทาน 

	 2.	จากการศึกษาสูตรไอศกรีมเสริมเมล่อน
ญ่ีปุ่นทัง้	3	สูตร	พบว่าผูท้ดสอบชมิให้การยอมรับ
การเสริมเมล่อนญ่ีปุ่น	 สูตรเสริมร้อยละ	 50	 ใน 
ด้าน	สี	 กลิ่น	 รสชาติ	 เนื้อสัมผัส	 และความชอบ
โดยรวม	 โดยมีคะแนนเฉลี่ย	 4.00,	 4.02,	 4.35,	

สีของไข่แดงที่เกิดจากสารรงควัตถุในไข่แดง 
มีผลท�าให้ไอศกรีมมีสีเหลืองนวล	ดังตารางที่	1

4.25	และ	4.28	ตามล�าดับ	ดังตารางท่ี	2	เนือ่งจาก
เนื้อไอศกรีมมีความเนียนเรียบ	 กลิ่นของเมล่อน
ญ่ีปุน่มคีวามเหมาะสม	เมือ่รบัประทานเข้าไป	ไม่มี
ลักษณะเป็นเกล็ดน�้าแข็ง	 มีความคงตัวเมื่ออยู่ท่ี
อุณหภูมิห้อง

ตารางที่ 1	 ค่ำเฉลี่ยคุณภำพทำงประสำทสัมผัสและค่ำควำมแปรปรวนของไอศกรีมนมสูตรพื้นฐำน

คุณภำพทำงประสำทสัมผัส ต�ำรับที่ 1 ต�ำรับที่ 2 ต�ำรับที่ 3

สี 3.46b±0.77 3.54b±0.72 3.82a±0.71

กลิ่น 3.47b±0.77 3.56b±0.73 3.83a±0.69

รสชาติ 3.47b±0.72 3.58b±0.70 3.85a±0.68

เนื้อสัมผัส 3.44b±0.72 3.57b±0.68 3.87a±0.69

ความชอบโดยรวม 3.51b±0.71 3.82a±0.63 4.03a±0.72

หมายเหตุ	:		ตัวอักษรยกในแนวนอนที่ต่างกัน	หมายถึงค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)

ตารางที่ 2	 ค่ำเฉลี่ยคุณภำพทำงประสำทสัมผัสและค่ำควำมแปรปรวนของไอศกรีมเมล่อนญี่ปุ่น

คุณภำพทำงประสำทสัมผัส ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75

สี 3.61b±0.87 4.00a±0.86 3.98a±0.72

กลิ่น 3.63b±0.86 4.02a±0.85 4.00a±0.71

รสชาติ 3.63c±0.84 4.35a±0.80 3.98b±0.70

เนื้อสัมผัส 3.62c±0.83 4.25a±0.82 3.93b±0.69

ความชอบโดยรวม 3.68b±0.79 4.28a±0.58 4.20a±0.68

หมายเหตุ	:		ตัวอักษรยกในแนวนอนที่ต่างกัน	หมายถึงค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)

	 3.	วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทาง
เคมขีองไอศกรมีสูตรมาตรฐานและไอศกรีมเสริม
เมล่อนญี่ปุ่น
	 	 จากการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ	และ

ทางเคมีพบว่าไอศกรีมเสริมเมล่อนญ่ีปุ่นสูตร
มาตรฐานมค่ีาโอเวอร์รนัสูงกว่าไอศกรมีสูตรเสริม
เนื้อเมล่อนญี่ปุ่นร้อยละ75	ร้อยละ	50	ร้อยละ	25	
ตามล�าดับ	 เนื่องจากไอศกรีมมีการละลายตัวช้า
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เมือ่ตัง้ท้ิงไว้ท่ีอณุหภมูห้ิอง	สอดคล้องกับชมพนูชุ	
(2554)	พบค่าโอเวอร์รันข้ึนอยูก่บัความหนดืของ
ไอศกรีม	ถ้าไอศกรีมมีความหนืดมากจะท�าให้ไป
ขัดขวางการเคลื่อนที่ของใบพัดในขณะตี	ท�าให้มี
การเกบ็กกัฟองอากาศในไอศกรีมน้อยลง	เป็นผล
ท�าให้ไอศกรีมละลายเร็วขึ้นเมื่อตั้งไว้ที่อุณหภูมิ
ห้อง	ค่าสี	L*	สูตรมาตรฐานมีค่าสูงกว่า	เนื่องจาก
ในสูตรมาตรฐานมีไข่แดงเป็นส่วนประกอบหลัก	
ไม่มกีารเสริมเมล่อนญ่ีปุ่น	ซึง่ในเมล่อนมสีารเบต้า
แคโรทีน	สีส้มในเมล่อน	ท�าให้มค่ีาความสว่างสูงกว่า	
ค่าสี	a*	พบว่า	สูตรเสริมเนื้อเมล่อนญี่ปุ่นร้อยละ	
75		มีค่าสูงกว่า	เนื่องจากมีการเสริมเมล่อนญี่ปุ่น
ในปริมาณมากที่สุด	ส่วนค่าสี	b*	พบว่าสูตรเสริม
เนื้อเมล่อนญี่ปุ่นร้อยละ	75	มีค่าสูงกว่า	ค่าความ
เหนอะเป็นเคร่ืองบ่งชี้ความบกพร่องของเนื้อ
สัมผัสของไอศกรีม	พบว่า	 สูตรเสริมเนื้อเมล่อน
ญี่ปุ่นร้อยละ	75	มีค่าสูง	เนื่องจากมีการเสริมเนื้อ

เมล่อนญ่ีปุ่นในอตัราสูงท่ีสุด	ซึง่ส่วนใหญ่การผลติ
ไอศกรีมจะมีการเติมสารท่ีท�าให้เกิดความคงตัว
ของสเตบิไลเซอร์ท่ีเป็นโปรตีน	และสเตบิไลเซอร์
ท่ีเป็นคาร์โบไฮเดรต	(ทศพร,	2552)	ท�าให้ไอศกรีม 
เกิดการละลายตัวที่ช้าลง	 ค่าความแน่นเนื้อสูตร
มาตรฐานมีค่าสูงกว่า	 เนื่องจากสูตรเสริมเนื้อ 
เมล่อนญี่ปุ่นร้อยละ25	ร้อยละ	50	และร้อยละ75	
มีการเติมเมล่อนญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนตามล�าดับ	 ท�าให้
ประสิทธิภาพแรงเหวีย่งของใบพดัในขณะป่ันเกบ็
กักอากาศในถังปั่นไอศกรีมลดลงจากความหนืด
ท่ีเพิ่มข้ึน	 ท�าให้ค่าความแน่นเนื้อของไอศกรีม
ลดลง	ดังนั้นการเพิ่มเนื้อเมล่อนญี่ปุ่นจึงมีผลต่อ
การเก็บกักอากาศ	 ถ้าต้องการให้มีการเก็บกัก
อากาศในเนื้อไอศกรีมเพิ่มข้ึนจะต้องใช้เคร่ืองท�า
ไอศกรีมท่ีมีรอบการหมุนของใบพัดท่ีเร็วข้ึน	ดัง
ตารางที่	3

ตารางที่ 3	 คณุภำพทำงกำยภำพและทำงเคมขีองไอศกรมีนมสูตรมำตรฐำนและไอศกรีมนมเสรมิเมล่อนญ่ีปุ่น

คุณภำพกำยภำพ/เคมี
สูตรไอศกรีม

มำตรฐำน ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75

โอเวอร์รัน	(ร้อยละ) 46.38a±0.71 40.35c±0.51 42.19b±0.65 42.86b±0.16

ค่าสี	L* 87.93a±0.09 87.01b±0.04 77.26c±0.01 71.45d±0.01

ค่าสี	a* 4.27d±0.02 7.14c±0.02 15.57b±0.03 20.06a±0.02

ค่าสี	b* 22.00c±0.14 18.42d±0.03 27.43b±0.03 29.77a±0.02

ความเหนอะ	(นิวตัน) 6.47d±0.22 8.85c±0.09 9.16b±0.11 12.50a±0.15

ความแน่นเนื้อ	(นิวตัน) -5.96a±0.57 -5.53b±0.08 -4.57c±0.09 -4.50c±0.04

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้	(บริกซ์) 40.50a±0.50 34.50b±0.50 28.83c±0.76 26.86d±0.76

หมายเหตุ	:		ตัวอักษรยกในแนวนอนที่ต่างกัน	หมายถึงค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)

	 	 สาเหตท่ีุ	Hardness	เป็นลบ	เพราะความ
แน่นเนื้อของไอศกรีมน้อยลง	 ท�าให้เมื่อตั้งทิ้งไว ้
ท่ีอุณหภูมิห้องเนื้อไอศกรีมจะละลายเร็วกว่า	

ไอศกรมีโดยปกติทัว่ไป	เนื่องจากมีเนือ้ของเมลอ่
มากก็จริงแต่การเก็บกักอากาศในเนื้อไอศกรีม 
มีน้อย	ท�าให้ความแน่นเนื้อลดลง
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	 4.	ข ้อมูลความพึงพอใจท่ีมีต ่อการจัด
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน	พบว่า	กิจกรรม
มีความ เหมาะสม	 สอดคล ้องกับผู ้ เ รี ยน 
4.49 ± 0.67	 ในระดับความพึงพอใจมาก	 ชอบ
กจิกรรม	4.80±0.59	ในระดบัพงึพอใจมาก	มกีาร
เชือ่มโยงและบรูณาการกบัการบริการทางวชิาการ
แก่สังคม	หรือการวจิยั	3.90±0.61	ในระดบัความ

สรุปผล
	 ผลการทดลองสูตรพื้นฐานไอศกรีมพบว่า
ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับต�ารับท่ี	 3	 ในด้านสี	
กลิ่น	 รสชาติ	 เนื้อสัมผัส	 และความชอบโดยรวม	
โดยมีคะแนนเฉลี่ย	3.82,	3.83,	3.85,	3.87	และ	
4.03	ตามล�าดับ	เนื่องจากมีส่วนผสมของไข่แดง
และวิปปิ ้งครีมเป็นส่วนผสมหลัก	 ท�าให้เนื้อ
ไอศกรีมมีความเรียบเนียนมากกว่าสูตรอื่น
	 ผลของการเสริมเนื้อเมล่อนญ่ีปุ่นพบว่า 
ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับสูตรเสริมเนื้อเมล่อน
ญ่ีปุ่นร้อยละ	50	ในด้านสี	กลิน่	รสชาต	ิเนือ้สัมผสั	
และความชอบโดยรวม	โดยมีคะแนนเฉลี่ย	4.03,	

พงึพอใจปานกลางถึงพอใจมาก	สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการ
จดัการอบรม	3.88±0.76	ในระดบัความพงึพอใจ
ปานกลางถึงพอใจมาก	 และกิจกรรมมีประโยชน์
ต่อการน�าไปประกอบอาชีพ	 3.69±0.78	 อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจปานกลางถึงพอใจมาก 
ดังตารางที่	4

4.02,	4.35,	4.25	และ	4.28	ตามล�าดับ	เนื่องจาก
ลักษณะเนื้อสัมผัสไอศกรีมท่ีได้มีความเนียน
มากกว่าสูตรร้อยละ	25	และร้อยละ	75	จากการ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี	 พบว่า		
ไอศกรีมสูตรมาตรฐานมีค่าโอเวอร์รัน	 46.38 
ค่าสี	 L*	 87.93	 ความแน่นเนื้อ	 -5.96	 ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้	40.50		ส่วนสูตรร้อยละ	75	
พบว่า	มีค่าสี	a*	20.06	ค่าสี	b*	29.77	ค่าความ
เหนอะ	 12.50	 เนื่องจากมีการเสริมเนื้อเมล่อน
ญ่ีปุ่นในปริมาณมากที่สุด	 ค่าความเหนอะเป็น
เคร่ืองบงชี้ความบกพร่องของเนื้อสัมผัสของ

ตารางที่ 4	 ข้อมูลควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู้สู่ชุมชน

กำรจัดอบรม คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ

มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการ
อบรม

3.88±0.76 พึงพอใจปานกลางถึงพึงพอใจมาก

กิจกรรมมีความเหมาะสม	 สอดคล้องกับ 
ผู้เรียน	

4.49±0.67 พึงพอใจมาก

กิจกรรมมีประโยชน์ต่อการน�าไปประกอบ
อาชีพ	

3.69±0.78 พึงพอใจปานกลางถึงพึงพอใจมาก

กิจกรรมมีการเชื่อมโยงและบูรณาการกับ
การบริการทางวิชาการแก่สังคม	หรือการ
วิจัย	

3.90±0.61 พึงพอใจปานกลางถึงพึงพอใจมาก

ผู้เข้าอบรมชอบกิจกรรมนี้ 4.80±0.59 พึงพอใจมาก
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ไอศกรีมซ่ึงเกดิจากปริมาณของเนือ้เมล่อนท่ีมอียู่
มาก	ท�าให้แรงเหวี่ยงของใบพัดในถังปั่นไอศกรีม
ช้าลง	 ดังนั้นถ้าต้องการให้เนื้อไอศกรีมมีความ
เรียบเนยีนมากยิง่ข้ึน	จ�าเป็นต้องใช้ถังป่ันไอศกรีม
ท่ีมีแรงเหวี่ยงของใบพัดท่ีเร็วข้ึนจะท�าให้เนื้อ
ไอศกรีมท่ีได้มีการเก็บกักอากาศได้ดีข้ึน	 ส่งผล
ต่อความเนียนของเนื้อสัมผัสไอศกรีมที่ดีกว่า
	 ด้านข้อมูลความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน	พบว่า	กิจกรรม
มีความ เหมาะสม	 สอดคล ้องกับผู ้ เ รี ยน 

4.49 ± 0.67	 ในระดับความพึงพอใจมาก	 ชอบ
กจิกรรม	4.80±0.59	ในระดบัพึงพอใจมาก	มกีาร
เชือ่มโยงและบรูณาการกบัการบริการทางวชิาการ
แก่สังคม	หรือการวจิยั	3.90±0.61	ในระดับความ
พงึพอใจปานกลางถึงพอใจมาก	สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของการ
จดัการอบรม	3.88±0.76	ในระดบัความพงึพอใจ
ปานกลางถึงพอใจมาก	 และกิจกรรมมีประโยชน์
ต่อการน�าไปประกอบอาชีพ	 3.69±0.78	 อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจปานกลางถึงพอใจมาก
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	 วารสารคหเศรษฐศาสตร์	เป็นวารสารวิชาการ

ท่ีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ	 (Original	 Article) 

และนิพนธ์ปริทัศน์	 (Review	 Article)	 ในสาขา

คหกรรมศาสตร์ทั้ง	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 อาหารและ

โภชนาการ	 ศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

เส้ือผ้าส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกาย	การจดัการบ้านเรือน	

และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว	 มีการจัดพิมพ์

ออกเผยแพร่ปีละ	3	ฉบับ	(ฉบับแรก	เดือนมกราคม

ถึงเดือนเมษายน	 ฉบับที่สองเดือนพฤษภาคมถึง 

เดือนสิงหาคม	 และฉบับสุดท้าย	 เดือนกันยายนถึง

เดือนธันวาคม)	 โดยมีขั้นตอนการจัดท�าวารสาร 

คหเศรษฐศาสตร์	ดังต่อไปนี้

	 1.	ประกาศรับต้นฉบับจากผู ้สนใจตีพิมพ์

บทความรอบแรกเดือนธันวาคม	 รอบท่ีสองเดือน

เมษายน	รอบที่สามเดือนสิงหาคม

	 2.	กองบรรณาธิการ	ตรวจสอบความสมบูรณ์	

ความถูกต้อง	และคุณภาพของบทความต้นฉบับ

	 3.	กองบรรณาธิการ	 เตรียมต้นฉบับจัดส่ง 

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Peer	 Review)	 ในสาขาวิชานั้นๆ	

อ่านประเมินจ�านวน	3	ท่านต่อเรื่อง	(กรณีที่ผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ)

	 4.	กองบรรณาธิการส่งต้นฉบับที่ปรับแก้ไข

แล้ว	พร้อมสรปุผลการประเมนิคณุภาพต้นฉบบั	และ

จัดส่งผู้เขียนเพื่อปรับแก้ไข	และชี้แจงการปรับแก้ไข

กลับมายังกองบรรณาธิการ

	 5.	กองบรรณาธิการตรวจสอบการปรับแก้ไข	

ความถูกต้อง	และรูปแบบการเขียนต้นฉบับ

	 6.	กองบรรณาธิการออกหนังสือตอบรับ 

การตีพิมพ์	 โดยแสดงสถานะท่ีได้รับการตอบรับ 

ตีพิมพ์แล้ว	(Accepted)

ระเบียบการเขียนต้นฉบับวารสารคหเศรษฐศาสตร์
Preparation Process of Journal of Home Economics

	 7.	กองบรรณาธิการ	 ด�าเนินการรวบรวม

ต้นฉบับท่ีจะตีพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้อง 

ก่อนจัดส่งโรงพิมพ์เพื่อจัดท�าวารสารฉบับร่าง

	 8.	กองบรรณาธิการตรวจสอบวารสาร 

ฉบับร่างจากโรงพิมพ์	 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต	์

โดยแสดงสถานะอยู่ในระหว่างการตพีมิพ์	(In	Press)	

และจัดส่งวารสารต้นฉบับให้ผู้เขียนเพ่ือตรวจสอบ

ความถูกต้อง

	 9.	กองบรรณาธิการ	 ด�าเนินการเผยแพร่

วารสารที่ตีพิมพ์แล้ว	(Published)	ผ่านทางเว็บไซต์	

(http://www.thea.or.th/jounal)	 พร้อมท้ังส่ง

วารสารฉบับตีพิมพ์ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้เขียน	 และ

หน่วยงานอื่นๆ	เพื่อใช้ประโยชน์

หลักเกณฑ์ในกำรลงตีพิมพ์บทควำม
ต้นฉบับของวำรสำรคหเศรษฐศำสตร์

	 1.	ต้นฉบับท่ีผู้เขียนส่งมาเพ่ือการพิจารณา 

ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน

	 2.	ต้นฉบับท่ีผู้เขียนส่งมาเพ่ือการพิจารณา 

ต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

	 3.	เนื้อหาในต ้นฉบับ	 ควรเกิดจากการ

สังเคราะห์ความคิดข้ึนโดยผู้เขียนเอง	 ไม่ได้ลอก

เลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น	 หรือ

จากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต	หรือปราศจาก

การอ้างอิงที่เหมาะสม

	 4.	ผู ้เขียนต้องเขียนต้นฉบับ	 ตามรูปแบบ 

ท่ีก�าหนดไว้ ในระเบียบการส่งบทความต้นฉบับ	

วารสารคหเศรษฐศาสตร์

	 5.	ผลการประเมินต้นฉบับมี	 2	 ส่วน	 คือ	 

ส่วนท่ี	1	ระดบัการแก้ไข	แบ่งออกเป็น	4	ระดบั	ได้แก่	

ไม่มีการแก้ไข	 แก้ไขน้อย	 แก้ไขปานกลาง	 และ 
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แก้ไขมาก	ส่วนท่ี	2	ผลการพจิารณาของผูท้รงคณุวฒิุ

ต่อการตีพิมพ์เผยแพร่	แบ่งออกเป็น	4	ระดับ	ได้แก่	

ตีพิมพ์เผยแพร่โดยไม่มีการแก้ไข	แก้ไขก่อนตีพิมพ์

เผยแพร่	 เขียนใหม่ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่	 และไม่ควร 

ตีพิมพ์เผยแพร่

	 ในการพจิารณาบทความเพือ่ตพิีมพ์ในวารสาร

คหเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาผลจากการประเมินใน

ส่วนท่ี	 2	 ซึ่งต้นฉบับนั้นต้องได้รับผลการประเมิน 

ตีพิมพ์เผยแพร่โดยไม่มีการแก้ไข	 หรือแก้ไขก่อน 

ตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น	 จึงจะได้รับการตอบรับการ 

ตีพิมพ์	(Accepted)	

	 6.	เมื่อได้รับผลการอ่านประเมินของผู้ทรง

คุณวุฒิแล้ว	 ผู้เขียนต้องปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของผูท้รงคณุวฒิุ	(Peer	Review)	และช้ีแจงการแก้ไข

ต้นฉบับดังกล่าว	มายังกองบรรณาธิการ

	 7.	หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขต้นฉบับแล้ว	กอง

บรรณาธิการจะท�าการตรวจสอบความถูกต้องอกีครัง้

	 8.	กองบรรณาธิการจะท�าการจัดส่งวารสาร

ฉบับร่าง	 (In	 Press)	 ไปยังผู้เขียนเพื่อตรวจสอบ 

ความถูกต้องก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

ระเบียบกำรจัดท�ำ และส่งต้นฉบับ

	 กองบรรณาธิการได้ก�าหนดระเบียบในการ 

จัดท�า	 และส่งต้นฉบับ	 ไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทาง

ในการด�าเนินการ	 ส�าหรับการตีพิมพ์ในวารสาร 

คหเศรษฐศาสตร์	และกองบรรณาธิการจะท�าการตรวจ

สอบความถูกต้องของต้นฉบับ	ก่อนการตีพิมพ์	เพื่อ

ให้วารสารมีคุณภาพสามารถน�าไปใช้อ้างอิงได้

 1. กำรเตรยีมบทควำมต้นฉบบั มรีำยละเอยีด 

ดังนี้

	 	 1.1	ขนาดของบทความต้นฉบับ	พมิพ์หน้า

เดยีวบนกระดาษขนาด	A4	โดยก�าหนดค่าความกว้าง	

19	 เซนติเมตร	ความสูง	 26.5	 เซนติเมตร	และเว้น

ระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมือ	

3.5	เซนติเมตร	ด้านล่างและขวามือ	2.5	เซนติเมตร

	 	 1.2	รูปแบบอักษรและการจัดวางต�าแหน่ง	

ภาษาไทยใช้รูปแบบอักษร	 TH	SarabunPSK	ภาษา

อังกฤษใช้รูปแบบอักษร	 Times	New	 Roman	 ท้ัง

เอกสารพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด	 โดย 

ใช้ขนาด	 ชนิดของตัวอักษร	 รวมท้ังการจัดวาง

ต�าแหน่งดังนี้

	 	 	 1)	 หัวกระดาษ	ประกอบด้วยเลขหน้า	

ขนาด	12	ชนิดตัวธรรมดา	ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษ

ด้านขวา

	 	 	 2)	 ชื่อเรื่องภาษาไทย	ขนาด	16	ชนิด

ตัวหนา	 ต�าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ	 ความยาว 

ไม่เกิน	2	บรรทัด

	 	 	 3)	 ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ	ขนาด	10.5	

ชนดิตวัหนา	ต�าแหน่งกึง่กลางหน้ากระดาษ	ความยาว

ไม่เกิน	2	บรรทัด

	 	 	 4)	 ชื่อผู้เขียนภาษาไทย	 ขนาด	 14.5	

กรณีเป็นภาษาอังกฤษ	 ขนาด	 10.5	 ชนิดตัวหนา	

ต�าแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ	 ใต้ชื่อเรื่อง	 ให้ ใส่

เคร่ืองหมายดอกจัน	 (*)	 ก�าหนดเป็นตัวยก	 ก�ากับ 

ท้ายนามสกุลของผู้ประสานงานหลัก

	 	 	 5)	 ชือ่ผูเ้ขียนภาษาองักฤษ	ขนาด	10.5	

ชนดิตวัหนา	ต�าแหน่งกึง่กลางหน้ากระดาษใต้ชือ่เร่ือง

	 	 	 6)	 หน ่วยงานหรือสังกัดที่ท�าวิจัย 

ภาษาไทย	ขนาด	14.5	กรณีเป็นภาษาอังกฤษ	ขนาด	

10.5	ชนดิตวัธรรมดา	ต�าแหน่งกึง่กลางหน้ากระดาษ	

ใต้ชือ่ผูเ้ขยีน	ให้ใส่ตวัเลขยก	(1)	ก�ากบัท้ายนามสกลุ	

และด้านหน้าหน่วยงานหรือสังกัด

	 	 	 7)	 หน ่วยงานหรือสังกัดที่ท�าวิจัย 

ภาษาอังกฤษ	ขนาด	10.5	ชนิดตัวธรรมดา	ต�าแหน่ง

กึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียน

	 	 	 8)	 เชิงอรรถ	 ก�าหนดเชิงอรรถใน 

หน้าแรกของบทความ	 ให้ ใส่เคร่ืองหมายดอกจัน 

ต ามด ้ ว ย ข ้ อ ค ว าม 	 “ผู ้ ป ร ะ ส าน ง านหลั ก	

(Corresponding	 Author)”	 ภาษาไทยขนาด	 10	
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ภาษาองักฤษขนาด	8	ชนดิตวัหนา	กติตกิรรมประกาศ	

(ถ้าม)ี	ระบุเฉพาะแหล่งทุน	และหน่วยงานท่ีสนบัสนนุ

งบประมาณ	 เช่น	 งานวิจัยเร่ืองนี้ได้รับสนับสนุนทุน

วิจัยจาก	 “ทุนงบประมาณแผ่นดิน	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์”

	 	 	 9)	 หัวข้อบทคัดย่อภาษาไทย	 ขนาด	

14.5	ชนดิตวัหนา	ต�าแหน่งชดิขอบกระดาษด้านซ้าย	

ใต้ท่ีอยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน	 เนื้อหา	 เนื้อหา

บทคัดย่อไทย	 14	 ชนิดตัวธรรมดา	 จัดพิมพ์เป็น	 1	

คอลัมน์	 บรรทัดแรกเว้น	 1	 Tab	 จากขอบกระดาษ 

ด้านซ้าย	และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน

	 	 	 10)	หัวข้อค�าส�าคัญภาษาไทย	 ขนาด	

14.5	ชนดิตวัหนา	ต�าแหน่งชดิขอบกระดาษด้านซ้าย

ใต้บทคัดย่อภาษาไทย	 เนื้อหาภาษาไทย	 ขนาด	 14	

ชนิดตัวธรรมดา	ไม่เกิน	4	ค�า	เว้นระหว่างค�าด้วยการ

เคาะ	1	ครั้ง

	 	 	 11)	หวัข้อบทคดัย่อภาษาองักฤษ	ขนาด	

10	 ชนิดตัวหนา	ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย	

ใต้ท่ีอยู/่หน่วยงานสังกดัของผูเ้ขียน	เนือ้หาบทคดัย่อ

ภาษาองักฤษ	ขนาด	10	ชนดิตวัธรรมดา	จัดพมิพ์เป็น	

1	คอลัมน์	บรรทัดแรกเว้น	1	Tab	จากขอบกระดาษ

ด้านซ้าย	และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน

	 	 	 12)	หวัข้อค�าส�าคญัภาษาองักฤษ	ขนาด	

10	 ชนิดตัวหนา	ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย	

ใต้บทคัดย่อภาษาอังกฤษเนื้อหาภาษาอังกฤษขนาด	

10	ชนิดตัวธรรมดา	ไม่เกิน	4	ค�า	เว้นระหว่างค�าด้วย	

Comma	(,)

	 	 	 13)	หวัข้อเร่ืองภาษาไทย	14.5	องักฤษ	

ขนาด	 10	 ชนิดตัวหนา	 ต�าแหน่งชิดขอบกระดาษ 

ด้านซ้าย

	 	 	 14)	หัวข้อย่อยภาษาไทย	 14.5	 ชนิด 

ตัวหนา	 อังกฤษขนาด	 10	 ชนิดตัวธรรมดา	 ระบุ

หมายเลขหน้าหัวข ้อย ่อยโดยเรียงตามล�าดับ

หมายเลขต�าแหน่งให้	 Tab	 0.75	 เชนติเมตร	 จาก

อักษรตัวแรกของหัวข้อเรื่อง

	 	 	 15)	เนือ้หาภาษาไทย	ขนาด	14	องักฤษ

ขนาด	10	ชนิดตัวธรรมดา	จัดพิมพ์เป็น	1	คอลัมน์	

บรรทดัแรกเว้น	1	Tab	จากขอบกระดาษด้านซ้าย	และ

พิมพ์ให้ชิดชอบทั้งสองด้าน

	 	 	 16)	อ้างองิ	(References)	หวัข้อภาษา

องักฤษ	ขนาด	10.5	ชนดิตวัหนา	ชดิขอบซ้ายเนือ้หา

ภาษาไทย	ขนาด	14	ภาษาอังกฤษ	ขนาด	10	ชนิด 

ตัวธรรมดา	ต�าแหน่งชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้าย	หากยาว

เกิน	1	บรรทัดให้	Tab	0.75	เซนติเมตร	การอ้างอิง

เอกสารให ้ เ ขียนตามแบบ	 APA	 (American	

Psychological	Association)	

	 	 	 17)	ผู้เขียน/คณะผู้เขียน	 ภาษาไทย

ขนาด	 14.5	 ชนิดตัวหนา	 ชิดขอบซ้าย	 เนื้อหาชื่อ 

ผู้เขียน	 ขนาด	 14	 ภาษาอังกฤษ	 ขนาด	 10	 ชนิด 

ตวัหนา	ให้ระบคุ�าน�าหน้าชือ่	ได้แก่	นาย	นาง	นางสาว	

และต�าแหน่งทางวชิาการ	ต�าแหน่งชือ่ผูเ้ขียนชดิขอบ

ซ้าย	หากยาวเกิน	1	บรรทัดให้	Tab	0.75	เซนติเมตร	

ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมรหัสไปรษณีย์	และอีเมล์	

ในต�าแหน่งชิดขอบซ้าย	 หากยาวเกิน	 1	 บรรทัดให	้

Tab	0.75	เซนติเมตร

	 	 1.3	จ�านวนหน้า	 บทความต้นฉบับมีความ

ยาวไม่เกิน	12	หน้า	A4

 2. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (Reference 

format)

หนังสือ.

ชื่อผู ้แต่ง.	 (ปีท่ีพิมพ์).	 ช่ือหนังสือ.	 พิมพ์คร้ังท่ี. 

	 (ถ้าไม่ใช่คร้ังแรก)	สถานทีพ่มิพ์	:	ส�านกัพมิพ์.	 

	 ถ้ามีผู้เขียนมากกว่า	 3	 คน	 ให้ระบุ	 ผู้เขียน 

	 คนแรก	และคณะ

 ตัวอย่ำง 

ผ่องพรรณ	 ตรัยมงคล	 และ	 สุภาพ	 ฉัตราภรณ์.	 

	 (2541).	 กำรออกแบบวิจัย.	 กรุงเทพฯ	 :	 

	 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

79

วารสารคหเศรษฐศาสตร์

ปีท่ี 61  ฉบับท่ี 3  กันยายน - ธันวาคม  2561



Ary,	 D.L.	 Jacobs,	 and	A.	 Razarich,.	 (1990).  

 Introduction to Resarch in Education.  

 (4th	ed.). New	York:	Hot,	Rinehart	and	 

	 Winstion.

บทควำมวำรสำร/เอกสำร

ชื่อผู ้ เขียน.	 (ปี ท่ีพิมพ์).	 ชื่อเรื่อง.	 ชื่อวารสาร. 

	 ปีที่พิมพ์	(ฉบับที่)	(เดือน)	:	หน้า

 ตัวอย่ำง 

ทวีรัสมิ์	 ธนาคม.	 (2541).	 ตามรอยพระยุคลบาท.	 

 วำรสำรคหเศรษฐศำสตร์.	41	(3)	(กนัยายน- 

	 ธันวาคม)	:	7-14.

Bohie,	E.W.,	D.	Grole,	and	G.I	Oloon.	(1997).	 

	 Perception	 of	 Managerial	 Style	 as	 

	 Deffinition	of	Self	:	A	First	Approach.  

 Family and Consumer Sciences  

 Research Journal.	 25	 (3)	 :	 (March)	 :	 

	 286-297.

กำรอ้ำงอิงจำกอินเตอร์เน็ต

ชื่อผู้แต่ง.	 (ปีท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต).	 ชื่อเร่ือง/ 

	 ชื่อบทความ.	 ชื่อวารสาร.	 สืบค้นเมื่อ...........	 

	 จาก	http://www.........

 ตัวอย่ำง 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.	 (2556).	 

	 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน 

	 สถาบันอุดมศึกษา.	สืบค้นเมื่อ	28	มิถุนายน	 

	 2556.	 จาก	 http//www.mua.go.th/ 

	 user/bphe/cooperative/……./pp1-5.pdf.

	 Australian	Institute	of	Health	and	Welfare.	 

	 (2005).	Chronic	disease	and	associated	 

	 risk	factors.	Canbera	:	(The	Institute;	2004) 

	 (updated	 2005	 June	 23)	 Cited	 2005 

	 Jun	 30.	 Available	 from	 :	 http://www. 

	 aihw.gov.au/cdarf/index.cfm.

กำรอ้ำงอิงจำกหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้แต่งหรือชื่อคอลัมน์	 (ถ้ามี).	 (ปี,	 วัน	 เดือน)	 

	 “ชื่อเรื่อง”,	ชื่อหนังสือพิมพ์,	หน้า.	

 ตัวอย่ำง

บ้านและสวน	 (2556,	 16	 พฤศจิกายน).	 “ปลูก 

	 ต้นไม้บนรั้ว”,	เดลินิวส์,	หน้า	12.

Boueche.B.	(1971,Sept.	4)	Annals	of	Medicine	: 

	 The	Santa	Clause	culture.	The	New	York. 

	 PP.	66-81.

 3. กำรเรียงล�ำดับเนื้อหำในต้นฉบับ

	 	 เนื้อหา	 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

เท่านั้น	 ในกรณีเขียนเป็นภาษาไทยควรแปลค�าศัพท์

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้มากท่ีสุด	 (ในกรณีท่ี 

ค�าศัพท์ภาษาเป็นค�าเฉพาะทีแ่ปลไม่ได้หรือแปลแล้ว

ไม่ได้ความหมายชัดเจนให้ใช้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ได้)	และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย	ชัดเจน	หาก

ใชค้�ายอ่ต้องเขยีนค�าเตม็ไวค้รัง้แรกก่อน	เนื้อหาตอ้ง 

เรียงล�าดับดังนี้

	 	 3.1	ชือ่เร่ือง	ควรส้ัน	และกระทัดรัด	ความยาว 

ไม่ควรเกนิ	100	ตวัอกัษร	ชือ่เร่ืองต้องมท้ัีงภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ	โดยให้น�าชือ่เร่ืองภาษาไทยข้ึนก่อน

	 	 3.2	ชื่อผู้เขียน	 เป็นภาษาไทย	 และภาษา

อังกฤษ	หากเกิน	 6	คน	 ให้เขียนเฉพาะคนแรกแล้ว 

ต่อท้ายด้วย	และคณะ

	 	 3.3	ระบชุือ่หน่วยงานหรือสังกดัของผูเ้ขียน

	 	 3.4	บทคัดย่อ	เขียนท้ังภาษาไทย	และภาษา

องักฤษ	เขียนสรุปสาระส�าคัญของเร่ือง	อ่านแล้วเข้าใจ

ง่าย	ความยาวไม่ควรเกนิ	250	ค�า	หรือ	15	บรรทัด	โดย 

ให้น�าบทคดัย่อภาษาองักฤษ	(Abstract)	ข้ึนก่อน	ท้ังนี้	

บทคัดย่อภาษาไทยกับบทคัดย่อภาษาอังกฤษต้องมี

เนือ้หาตรงกนั	ใช้อกัษรตวัตรง	จะใช้ตวัเอนเฉพาะชือ่

วิทยาศาสตร์	ระดับสปีชี่ส์	ทั้งนี้หากงานวิจัยฉบบัเตม็

เป็นภาษาองักฤษ	ต้องมบีทคดัย่อภาษาไทยด้วย

	 	 3.5	ค�าส�าคัญ	 (Keywords)	 ให้อยู ่ ใน
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ต�าแหน่งต่อท้ายบทคัดย่อ	และ	Abstract	ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ในการน�าไปใช้ในการเลอืกหรือค้นหาเอกสาร 

ที่ชื่อเรื่องประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ท�าการวิจัย

	 	 3.6	บทน�า	เป็นส่วนของเนือ้หาทีบ่อกความ

เป็นมา	 และเหตุผลน�าไปสู่การศึกษาวิจัย	 และควร

อ้างอิงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

	 	 3.7	วตัถุประสงค์	ชีแ้จงถึงจุดมุง่หมายของ

การศึกษา

	 	 3.8	ระเบียบวิธีการวิจัย	 ควรอธิบายวิธี

ด�าเนินการวิจัย	 โดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	

ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง	แหล่งที่มาข้อมูล	การเก็บและ

รวบรวมข้อมูล	การใช้เครื่องมือ	สถิติที่ใช้ในการวิจัย

และการวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 3.9	ผลการวิจัย	 เป็นการเสนอส่ิงท่ีได้ 

จากการวิจัยเป็นล�าดับ	 อาจแสดงด้วยตาราง	 กราฟ	

แผนภาพประกอบการอธิบาย	 ท้ังนี้ถ้าแสดงด้วย

ตาราง	 ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้าน

ซ้ายและขวา	หวัตารางแบบธรรมดาไม่มสีี	ตารางควร

มีเฉพาะท่ีจ�าเป็น	 ไม่ควรมีเกิน	 5	 ตาราง	 ส�าหรับ

รูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพขาว-ด�า	 ท่ีชัดเจน	

และมคี�าบรรยายใต้รปู	กรณีท่ีผูเ้ขียนต้นฉบับประสงค์

จะใช้ภาพสีจะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว

	 	 3.10	สรุปผลการวจิยั	ควรสรุปผลการวจิยัให้ 

กระชบั	สอดคล้องตามวตัถุประสงค์	และวธีิการศกึษา

	 	 3.11	อภิปรายผล	 ควรมีการอภิปรายผล

การวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม  ่

เพียงใด	 และควรอ้างทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการ

ทดลองของผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องประกอบ	 เพี่อให้ผู้อ่าน

เห็นด้วยตามหลักการหรือคัดค้านทฤษฎีท่ีมีอยู่เดิม	

รวมทัง้แสดงให้เหน็ถึงการน�าผลไปใช้ประโยชน์	และ

การให้ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในอนาคต

	 	 3.12	ข้อเสนอแนะ	ควรมี	2	ส่วน	คือ	ข้อ

เสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย	 และข้อเสนอแนะในการ

ท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 3.13	ผู้เขียนหรือคณะผู้เขียน	ในส่วนท้าย

ของบทความให้เรยีงล�าดบัตามรายชือ่ในส่วนหวัเร่ือง

ของบทความ	 โดยระบุต�าแหน่งทางวิชาการ	 ท่ีอยู่

สามารถติดต่อได้	และ	e-mail

	 4.	การเขียนส่งต้นฉบบัท่ีพิมพ์ตามข้อก�าหนด

ของรูปแบบวารสารคหเศรษฐศาสตร	์ จ�านวน	 3	 ชุด	

พร้อมแผ่นดิสก์	 ส่งด้วยตนเอง	 หรือทางไปรษณีย ์

ลงทะเบียน	มาที่

	 	 กองบรรณำธิกำรวำรสำรคหเศรษฐศำสตร์

	 	 โรงเรียนกำรเรือน	

	 	 เลขที่	204/3	ถ.สิรินธร	แขวงบำงพลัด

	 	 เขตบำงพลัด	กรุงเทพมหำนคร	10700	

	 	 โทรศัพท์	0-2423-9482-3	

	 	 โทรสำร	0-2423-9487

	 	 หรือ	E-mail	:	food@dusit.ac.th

	 5.	การประเมิน	และลิขสิทธิ์

	 	 5.1	อ่านประเมนิบทความต้นฉบบั	ต้นฉบบั

จะได้รับการอ่านประเมิน	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 (Peer	

Review)	 จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน

สาขาวิชานั้นๆ	จ�านวน	3	ท่านต่อเรื่อง	และส่งผลการ

อ่านประเมินคืนผู้เขียน	ให้เพิ่มเติม	แก้ไข	หรือพิมพ์

ต้นฉบับใหม่	แล้วแต่กรณี	ท้ังนีก้องบรรณาธิการผูท้รง

คุณวุฒิต้องเป็นบุคคลท่ีอยู ่คนละหน่วยงานกับ 

ผู้เขียนไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด

ต้องไม่เป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู ้เขียน	 หรือ

บทความวิจัยดังกล่าว

	 	 5.2	ลิขสิทธ์ิ	 ต้นฉบับท่ีได้รับการตีพิมพ ์

ในวารสารคหเศรษฐศาสตร์	 ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์	 แห่งประเทศไทย	 ใน

พระบรมราชินูปถัมภ์	 ห้ามน�าข้อความท้ังหมดหรือ

บางส่วนไปพิมพ์ซ�้า	 เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาต 

จากสมาคมฯ	เป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 5.3	ความรับผดิชอบ	เนือ้หาต้นฉบับท่ีปรากฏ 

ในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน	 ท้ังนี้ไม่

รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

81
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รหัสต้นฉบับ	


แบบฟอร์มการยื่นตน้ฉบับเพื่อพิจารณาตีพิมพใ์นวารสารคหเศรษฐศาสตร์

วันที่	………………..	เดือน	……………………………..	พ.ศ.	………………..

1.	ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)	…………………………………………………………………………………………………………

2.	ต�าแหน่งทางวิชาการ	(ถ้ามี)	…………………………………………………………………………………………………………

3.	วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด	……………………………………………………………………………………………………………….

4.	สถานภาพผู้เขียน	…………………………………………………………………………………………………………………….	

  	บุคคลทั่วไป	(ชื่อหน่วยงาน)	…………………………………………………………………………………………..	

  	นักศึกษาในสถาบันการศึกษา	คณะ	…………………………………..	มหาวิทยาลัย	……………………………

  	อาจารย์ในสถาบันการศึกษา		คณะ	…………………………………..	มหาวิทยาลัย	……………………………

5.	ประเภทต้นฉบับที่ส่งเพื่อพิจารณา1

  	นิพนธ์ต้นฉบับ	(Original	Article)	 	นิพนธ์ปริทัศน์	(Review	Article)

	 	 ชื่อเรื่อง	…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

6.	ค่ายื่นต้นฉบับเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารคหเศรษฐศาสตร์	จ�านวนเงิน	500	บาท2

  	เงินสด	 	ผ่านบัญชี	"สมาคมคหเศรษฐศาสตร์"	เลขที่บัญชี	020-267747-5
	 	 	 	 				 ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขาเทเวศน์	(แนบส�าเนาการโอนเงิน)

7.	ที่อยู่ในการติดต่อ	เลขที่	………………..	ถนน	………………………………..	แขวง/ต�าบล	…………………………………

	 เขต/อ�าเภอ	……………………………………..	จงัหวดั	……………………………………..	รหสัไปรษณีย์	……………………….

	 โทรศัพท์	………………………………	โทรศัพท์มือถือ	………………………………..	โทรสาร	………………………………

	 E-mail	……………………………………………………………………………………………………………………………………

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนีย้งัไม่เคยลงตพีมิพ์ในวารสารใดมาก่อน	 และไม่อยูร่ะหว่างการพจิารณาของวารสารอืน่

 

	 	 		ลงช่ือ	……………………………………………………	ผูส้มคัร

	 	 (……………………………………………………)

	 	 วนัท่ี	……………	เดอืน	………………………………….	พ.ศ.	…………………….

หมายเหตุ	:	1.	 ส่งต้นฉบับมาที่	:	 กองบรรณาธิการวารสารคหเศรษฐศาสตร์	เลขที่	204/3	ถ.สิรินธร	แขวงบางพลัด	เขตบางพลัด 
	 	 กรุงเทพมหานคร	10700		โทรศพัท์	0-2423-9449-50		โทรสาร	0-2423-9455		E-mail	:	food@dusit.ac.th
	 2.	 ค่ายื่นต้นฉบับเพื่อเป็นค่าด�าเนินการพิจารณาบทความต้นฉบับของกองบรรณาธิการวารสารคหเศรษฐศาสตร์ 
	 	 ก่อนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมิน



แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาตน้ฉบับโดยผูท้รงคุณวุฒิ วารสารคหเศรษฐศาสตร์

1.	ข้าพเจ้า	(นาย/นาง/นางสาว)	………………………………………………………………………………………………………..

.2.	ประเภทต้นฉบับที่ตีพิมพ์

  	นิพนธ์ต้นฉบับ	(Original	Article)	 	นิพนธ์ปริทัศน์	(Review	Article)

	 	 ชื่อเรื่อง	………………………………………………………………………………………………………………………….	

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3.	ช�าระค่าขอรับการพิจารณาต้นฉบับโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 วารสารคหเศรษฐศาสตร์	 จ�านวนเงิน	 3,000	 บาท1

  	เงินสด

  	ผ่านบัญชี	"สมาคมคหเศรษฐศาสตร์"	เลขที่บัญชี	020-267747-5	ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขาเทเวศน2์

4.	ช�าระค่าจัดพิมพ์ภาพสีหน้าละ	2,000	บาท	จ�านวน	………………	หน้า	รวมเป็นเงิน	……………………………..	บาท3

  	เงินสด

  	ผ่านบัญชี	"สมาคมคหเศรษฐศาสตร์"	เลขที่บัญชี	020-267747-5	ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขาเทเวศน์

5.	จัดส่งใบเสร็จรับเงิน	ในนาม

  	ข้าพเจ้า

  	ชื่อหน่วยงานราชการ/นิติบุคคล	………………………………………………………………………………………

6.	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร	ในนาม	…………………………………………………………………………………………………	

	 เลขที่	………………………..	ถนน	…………………………………………	แขวง/ต�าบล	……………………………………….

	 เขต/อ�าเภอ	……………………………………..	จงัหวดั	……………………………………..	รหสัไปรษณีย์	……………………….

	 โทรศัพท์	………………………………	โทรศัพท์มือถือ	………………………………..	โทรสาร	………………………………

	 E-mail	……………………………………………………………………………………………………………………………………

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนีย้งัไม่เคยลงตพีมิพ์ในวารสารใดมาก่อน	 และไม่อยูร่ะหว่างการพจิารณาของวารสารอืน่

 
	 	 ลงชือ่	……………………………………………………	ผูส้มคัร

	 	 (……………………………………………………)

	 	 วนัท่ี	……………	เดอืน	………………………………….	พ.ศ.	…………………….

หมายเหตุ	:	 1.	เพื่อเป็นค่าด�าเนินการบางส่วนในการส่งผู้คุณวุฒิอ่านประเมินบทความต้นฉบับ	ทั้งนี้กรณีที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความ 
	 	 ในวารสารคหเศรษศาสตร์	จะได้รับวารสารคหเศรษศาสตร์ฉบับทีบ่ทความของท่านได้ลงตพีมิพ์	จ�านวน	3	ฉบับ	ในกรณีที่ไม่ได้รับ 
	 	 ตอบรับการตีพิมพ์บทความ	จะได้รับวารสารคหเศรษฐศาสตร์	จ�านวน	3	ฉบับ/ปี	นับจากวันที่ยื่นบทความ
	 2.	กรณีช�าระค่าด�าเนนิการผ่านบัญชธีนาคาร	ขอความกรุณาแนบหลกัฐานการโอนเงินมาพร้อมกบัแบบฟอร์มขอรับการพจิารณาต้นฉบับ 
	 	 โดยผูท้รงคณุวฒิุ	มาที	่:	กองบรรณาธิการวารสารคหเศรษฐศาสตร์	เลขท่ี	204/3	ถ.สิรินธร	แขวงบางพลดั	เขตบางพลดั	กรุงเทพมหานคร	 
	 	 10700		โทรศัพท์	0-2423-9449-50		โทรสาร	0-2423-9455
	 3.	กองบรรณาธิการฯ	จะตดิต่อให้ท่านช�าระเงินค่าจดัพมิพ์ภาพสี	ภายหลงัจากที่ได้รบัตอบรบัการตพีมิพ์บทความในวารสารคหเศรษฐศาสตร์
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สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

วิสัยทัศน	์ มุ่งพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล	 รวมท้ังพัฒนา 
	 คุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน	สู่มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาวะบนพื้นฐานของความ 
	 เป็นไทย
พันธกิจ	 พัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	 วจิัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์	 พัฒนาการเรียน 
	 การสอนคหกรรมศาสตร์	 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 สร้างเครือข่ายวิชาชีพทั้งในประเทศ 
	 และนานาชาติ	ส่งเสริมการอนุรักษ์วิชาชีพ	สิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

วิสัยทัศน์	 มุ่งพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ให้เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศและระดับสากล	 รวมท้ังพัฒนา 
	 คุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน	สู่มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาวะบนพื้นฐานของความ 
	 เป็นไทย
พันธกิจ	 พัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	 วจิัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์	 พัฒนาการเรียน 
	 การสอนคหกรรมศาสตร์	 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 สร้างเครือข่ายวิชาชีพทั้งในประเทศ 
	 และนานาชาติ	ส่งเสริมการอนุรักษ์วิชาชีพ	สิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

	 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชนิปูถมัภ์	ร่วมกบั	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัสวนดสุติ	
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	จัดการสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ	ครั้งที่	 21	 เรื่อง	“ผู้สูงอายุ	4.0” 
ในวันที่	15-16	พฤศจิกายน	2561		ณ		โรงแรมมารวย	การ์เด้น	กรุงเทพมหานคร

เจ้าของ										 	 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ที่ปรึกษา   อาจารย์	ดร.ศรันยา	คุณะดิลก	นายกสมาคมฯ	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 	 รองศาสตราจารย์อนุกูล	พลศิริ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี	ลาชโรจน์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนะศึก	นิชานนท์	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บรรรณาธิการ	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กนกกานต์	วีระกุล	โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองบรรณาธิการ	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.วราภรณ์	ธาระวานิช	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.ปัทมาวดี	เล่ห์มงคล	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.วศินา	จันทรศิริ	สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เจริญ	เจริญชัย	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ดวงฤทัย	ธ�ารงโชติ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
	 	 อาจารย์	ดร.เปรมฤทัย	แย้มบรรจง	คณะการจัดการธุรกิจอาหาร	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
	 	 อาจารย์จันทร์จนา	ศิริพันธ์วัฒนา	โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นราธิป	ปุณเกษม	โรงเรียนการเรือน	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 	 อาจารย์ศันสนีย์	ทิมทอง	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์	 1.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้	แนวความคิดทางคหกรรมศาสตร์และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และบริการวิชาการแก่สังคม
	 3.	 เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชา	 	 กลุ่มสาขาคหกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เน้นด้านคหกรรมศาสตร์

ก�าหนดออกวารสาร	 ปีละ	3	ฉบับ	ฉบับที่	1	ม.ค.	-	เม.ย.	ฉบับที่	2	พ.ค.	-	ส.ค.	ฉบับที่	3	ก.ย.	-	ธ.ค.

ข้อมูลการติดต่อ	 	 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	
	 	 538/2	ถนนสามเสน	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300		
	 	 โทร.	0-2241-5118		โทรสาร.	0-2668-9301		http://www.theo.or.th

พิมพ์ที่	 	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	9119	เทคนิคพริ้นติ้ง
	 	 40,	42	ซอยเพชรเกษม	102/2	แขวงบางแคเหนือ	เขตบางแค	กทม.	10160
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