
บทที่4 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
4.1    คุณภาพของวัตถดุิบหลักท่ีใชในการผลิตขนมขบเคี้ยว 
        จากการวเิคราะหคุณภาพทางกายภาพวัตถุดิบ 5 ชนิดไดแก ขาวโพดเกล็ด ปลายขาวหอมมะลิ
บด งาดํา งาขาว และงาหมน พบวา ขาวโพดเกล็ดมีลักษณะเปนอนภุาคขนาดเล็ก สีเหลืองออน สวน
ปลายขาวหอมมะลิบดเปนผงสีขาว งาดําดิบ และงาขาวดิบมีลักษณะเมลด็แบนรี คลายหยดน้ํา มีสีดํา
หมน และสีขาวครีมตามลําดับ สวนงาหมนมีลักษณะเมล็ดกลม สีน้ําตาลเขม (ภาพที่ ก.1) เมื่อ
ตรวจวดัคาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*) พบวาวตัถุดิบแตละชนดิมีคาสีที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยที่ปลายขาวหอมมะลิมีคา
ความสวาง (L*) สูงที่สุด (90.98+0.16) รองลงมาคือ ขาวโพดเกล็ด (81.19+0.67) งาขาว 
(71.56+0.40) งาหมน (37.75+0.89) และงาดํา (24.97+0.68)  ตามลําดับ สําหรับคาสีแดงพบวา (a*) 
พบวา วัตถุดบิทุกชนิดมีคาสีแดงคอนขางต่ํา คืออยูในชวง – 0.81+0.05 ถึง 6.63+0.38 สวนคาสี
เหลือง (b*) พบวาขาวโพดเกล็ดมีคาสเีหลืองสูงที่สุด (46.48+2.28) รองลงไปคือ งาขาว 
(18.93+0.70) ปลายขาวหอมมะลิบด (7.17+0.21) งาหมน (5.43+0.70) และงาดํา (2.13+0.21) 
ตามลําดับ  
        เมื่อนําวัตถุดิบที่ใชไปรอนผานตะแกรงที่มีความละเอียดตางกัน พบวา งาทั้ง 3 ชนิดมีขนาด
ใหญกวา 20 เมซทั้งหมด สวนขาวโพดเกล็ดมีขนาดอนภุาคสวนใหญอยูในชวง20-50 เมซ (รอยละ 
66.01+0.55) (ตารางที่ 4.1) ที่เหลือเปนอนภุาคที่มีขนาดเล็กกวา 50 เมซ (รอยละ 32.29+0.72) และ
ใหญกวา 20 เมซ (รอยละ 1.70+0.30) จากการวจิัยของ ประชา (2537ข) พบวาขนาดอนภุาคของ
วัตถุดิบมีผลตอคุณลักษณะเนื้อสัมผัส และความรูสึกขณะรับประทานของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวที่
มีขาวโพดเปนสวนประกอบหลักดวยกระบวนการอัดพอง ซ่ึงขาวโพดเกล็ดมีขนาดอยูในชวง 50-60 
เมซ เมื่อผานเครื่องเอ็กทรเูดอรแบบสกรคููจะไดขนมขบเคี้ยวที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่พองกรอบนุม
และมีโครสรางละเอียด สวนขาวโพดเกลด็ที่มีขนาดอนภุาคอยูในชวง 16-25 เมซ จะไดขนมขบเคี้ยว
ที่มีเนื้อสัมผัสที่กรอบแข็ง เนื้อแนนโครงสรางใหญ รูอากาศใหญ เมื่อนําปลายขาวหอมมะลิไปบด
ผานเครื่องบด และนําไปรอนผานตะแกรงที่มีความละเอยีดตางกนั พบวาอนภุาคของปลายขาวหอม
มะลิบด มีปริมาณอนภุาคอยูสูงในชวง 20-50 เมซ (รอยละ 45.73+1.87) ที่เหลือเปนอนุภาคทีใ่หญ
กวา 20 เมซ (รอยละ 21.45+1.31) สําหรับอนุภาคเล็กกวา 50 เมซ ของปลายขาวหอมมะลิบดพบวามี
ปริมาณที่ใกลเคียงกับขาวโพดเกล็ดไมแตกตางกันทางสถิติ (รอยละ 32.29+0.72 และ 32.83+0.74 
ตามลําดับ) 
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        จาการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีพบวา ลักษณะคุณภาพทางเคมขีองวัตถุดิบสวนใหญ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยมีความชื้นของวัตถุดิบแตละ
ชนิดสอดคลองกับคาที่วิเคราะหไดจากงานวิจยัอ่ืน (ตารางที่ 4.2)  
 
ตารางที่ 4.1 คุณภาพทางกายภาพ และทางเคมีของขาวโพดเกล็ด ปลายขาวหอมมะลิบด งาดํา งาขาว 
และงาหมน 

หมายเหตุ : 1/ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรภาษาอังกฤษกํากับตางกันมีความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

 2 / คุณภาพทางเคมี ยกเวนวอเตอรแอคติวติี คํานวณจากน้ําหนกัฐานเปยก 
- หมายถึง ไมไดทําการวิเคราะห 

วัตถุดิบ  
ลักษณะคุณภาพ1/ ขาวโพด

เกล็ด 
ปลายขาว 
หอมมะลิ

บด 

งาดํา งาขาว งาหมน 

คุณภาพทางกายภาพ 
คาความสวาง (L*) 
คาสีแดง (a*) 
คาสีเหลือง (b*) 
ขนาดอนุภาค 
  ใหญกวา 20 เมซ (รอยละ) 
  อยูในชวง 20-50เมซ (รอยละ) 
  เล็กกวา 50 เมซ (รอยละ) 

 
81.19b+0.67 
6.63a+0.38 

46.48a+2.28 
 

1.70c+0.30 
66.01a+0.55 
32.29a+0.72 

 
90.98a+0.16 
-0.81c+0.05 
7.17c+0.21 

 
21.45b+1.31 
45.73b+1.87 
32.83a+0.74 

 
24.97e+0.68 
2.25b+0.23 
2.13d+0.21 

 
100.00a+0.00 
00.00c+0.00 
00.00b+0.00 

 
71.56c+0.40 
1.87b+0.41 
18.93b+0.70 

 
100.00a+0.00 
00.00c+0.00 
00.00b+0.00 

 
37.75d+0.89 
6.29a+0.18 
5.43c+0.70 

 
100.00a+0.00 
00.00c+0.00 
00.00b+0.00 

คุณภาพทางเคมี2/ 

ความชื้น(รอยละ) 
โปรตีน (รอยละ) 
ไขมัน (รอยละ) 
เยื่อใยหยาบ (รอยละ) 
เถา (รอยละ) 
คารโบไฮเดรต (รอยละ) 
วอเตอรแอคติวิตี 
อะไมโลส (รอยละ) 
แปง (รอยละ) 

 
11.90a+0.20 
5.40d+0.09 
1.24d+0.29 
0.42d+0.07 
0.27d+0.03 
80.76a+0.40 
0.58a+0.00 

34.00a+0.00 
45.32b+1.43 

 
9.83b+0.23 
6.93c+0.09 
0.80e+0.25 
0.55d+0.07 
0.38d+0.03 
81.51a+0.42 
0.44c+0.00 

18.67b+1.15 
50.93a+1.29 

 
4.10d+0.10 
21.59a+0.03 
49.46b+0.21 
9.27b+0.23 
5.87a+0.16 
9.71c+0.27 
0.56b+0.01 

- 
- 

 
2.67e+0.06 

21.73a+0.17 
56.65a+0.94 
3.57c+0.33 
2.68c+0.16 

12.69b+1.10 
0.40d+0.01 

- 
- 

 
6.30c+0.10 

18.30b+0.17 
44.06c+0.29 
15.47a+0.37 
3.13b+0.17 
12.73b+0.23 
0.56b+0.00 

- 
- 



  ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบคณุภาพของวัตถุดิบกับงานวจิัยอื่น 
 

ขาวโพดเกล็ด ขาวหอมมะลิ งาดํา งาขาว งาหมน  

คุณภาพทางเคมี 
 

คาที่ 
วิเคราะห 

ได 
 

Onwulata 
 et  al. 
(2001) 

Onanong
et  al. 
 (2002) 

 

คาที่ 
วิเคราะห 

ได 
 

สถานี 
ทดลอง 
ขาว 

(2547) 

กอง 
โภช 
นาการ 
(2544) 

คาที่ 
วิเคราะห 

ได 
 

สมยศ 
และมารุต 

(2547) 
 

กอง 
โภช 
นาการ  
(2544) 

คาที่ 
วิเคราะห 

ได 
 

สมยศ 
และมารุต,  

(2547) 

กอง 
โภช 
นาการ  
(2544) 

คาที่ 
วิเคราะห 

ได 

กอง 
โภช 
นาการ 
(2544) 

ความชื้น (รอยละ) 
โปรตีน (รอยละ) 
ไขมัน (รอยละ) 
เยื่อใยหยาบ 
(รอยละ) 
เถา (รอยละ) 
คารโบไฮเดรต  
(รอยละ) 

11.90 
5.40 
1.24 
0.42 

 
0.27 
80.76 

 

12.00 
9.00 
2.00 

- 
 

0.70 
76.30 

13.08 
6.30 
0.44 
1.67 

 
0.51 
78.00 

 

9.83 
6.93 
0.80 
0.55 

 
0.38 
81.51 

 

12.00 
6.70 
0.40 
0.30 

 
0.50 

80.40 
 

9.90 
7.00 
2.40 
2.50 

 
1.60 
79.10 

 

4.10 
21.59 
49.46 
9.27 

 
5.87 
9.71 

 

5.26 
17.62 
48.18 
6.01 

 
7.04 

15.89 
 

4.20 
20.60 
48.20 
9.90 

 
5.20 
11.90 

 

2.67 
21.73 
56.65 
3.57 

 
2.68 

12.69 
 

5.87 
16.84 
51.26 
4.36 

 
6.01 

20.18 
 

3.90 
20.90 
57.10 
4.60 

 
3.10 
15.0 

 

6.30 
18.30 
44.06 
15.47 

 
3.13 

12.73 
 

7.20 
16.10 
46.50 
16.70 

 
1.00 

28.00 
 

หมายเหตุ : - ไมมีการวิเคราะห       
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        สําหรับคาวอเตอรแอคติวิตีชวงต่ํากวา 0.6 นั้นเปนผลใหจุลินทรียทุกชนดิไมสามารถที่จะเจรญิ
ได อีกทั้งเอมไซมสวนใหญจะถูกยับยั้งเมือ่คาวอเตอรแอคติวิตีต่ํากวา 0.85 รวมถึงปฏิกิริยาที่ไมใช
เอมไซมที่ทําใหอาหารเสียคณุคาทางโภชนาการ กจ็ะหยุดปฏิกิริยาที่คาวอเตอรแอคติวิตีต่ํากวา 0.6 
เชนกัน (นิธิยา, 2545; Fellow, 1993; Banwart, 1983 และสุลาลักษณ, 2549) ในสวนของ เยื่อใย
หยาบ เถา และคารโบไฮเดรต ของขาวโพดเกล็ด และปลายขาวหอมมะลิ พบวาไมมคีวามแตกตาง
กันทางสถิติ และในสวนปริมาณโปรตีนของงาดํา และงาขาว (รอยละ 21.59+0.03 และ 21.73+0.17 
ตามลําดับ) คารโบไฮเดรตของงาขาว และงาหมน (รอยละ 12.69+1.10 และ  12.73+0.23 ตามลําดับ) 
และคาวอเตอรแอคติวิตี ของงาดําและงาหมน (รอยละ 0.56+0.01 และ 0.56+0.00 ตามลําดับ) นัน้
พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติดวย ในงาดํา งาขาว และงาหมนมีปริมาณคารโบไฮเดรตอยูต่าํ 
(รอยละ 9.71+0.27 12.69+1.10 และ 12.73+0.23 ตามลําดับ) แตมีคารโบไฮเดรตมากในขาวโพด
เกล็ด และปลายขาวหอมมะลิบด (รอยละ 80.76+0.40 และ 81.51+0.42 ตามลําดับ) สวนอะไมโลส 
และแปง ในขาวโพดเกล็ดและปลายขาวหอมมะลิบดนั้น พบวามีปริมาณแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยขาวโพดเกล็ดมีอะไมโลสสูงกวาปลายขาวหอมมะลิบด 
(รอยละ 34.00+0.00 และ 18.67+1.15 ตามลําดับ) ซ่ึงสวนใหญขาวโพดจะมีอะไมโลสรอยละ 28 
สวนขาวเจามอีะไมโลสรอยละ 14.32 (Blanshard, 1987 และสุลาลักษณ, 2549) ขาวโพดเกล็ดมี
ปริมาณแปงนอยกวาปลายขาวหอมมะลิบด (รอยละ 45.32+1.43 และ 50.93+1.29 ตามลําดับ)  
        เมื่อพิจารณาในสวนของ เถา ของงาทั้ง 3 ชนิด พบวา ปริมาณเถาในงาดํา (รอยละ 5.87+0.16) มี
มากกวาในงาขาว (2.68+0.16) และงาหมน (3.13+0.17) ซ่ึงปริมาณเถาในวัตถุดิบเปนตัวบงชี้ปริมาณ
แรธาตุที่สูงดวย (Harber, 1998) และเมื่อพิจารณาในสวนของโปรตีน และไขมันของงาทั้ง 3 ชนิด
พบวางาหมนมีปริมาณโปรตีน (รอยละ 18.30+0.17) ต่ํากวาปริมาณโปรตีนในงาดํา และงาขาว  
(รอยละ 21.59+0.03 และ 21.73+0.17 ตามลําดับ) และงาหมนมีปริมาณไขมัน (รอยละ44.06+0.29) 
ซ่ึงต่ํากวาปริมาณไขมันในงาดําและงาขาว (รอยละ 49.46+0.21 และ 56.65+0.94 ตามลําดับ) และมี
ปริมาณเถาต่ํากวางาดําแตสูงกวางาขาวเพยีงเล็กนอย จากการที่โปรตีนและไขมนัเปนสารอาหารที่
สําคัญตอรางกายและใหพลังงานสูงประกอบดวยกรดอะมิโน และกรดไขมันที่จาํเปนตอรางกาย
จํานวนมาก ดังนั้นหากมีโปรตีน และไขมันอยูสูงก็จะมีปริมาณกรดอะมิโน และกรดไขมนัชนิด
ตางๆอยูสูงดวย (สุนยี, 2543) ดังนัน้จึงพิจารณาเลือกงาดํา และงาขาวมาศึกษาในขั้นตอนตอไป 
นอกจากมีปริมาณโปรตีน ไขมัน ที่สูงกวางาหมน ยังเปนที่รูจักและนยิมของผูบริโภคทั่วไป อยางไร 
ก็ตามคุณภาพทางเคมีที่วิเคราะหไดของวัตถุดิบแตละชนดิ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกบังานวิจยัอ่ืนแลว 
(ตารางที่ 4.2) พบวามคีาแตกกนักันบางเล็กนอยทัง้นี้อาจเนื่องจากชนิดวัตถุดิบ แหลงที่ปลูก  
สายพันธุ การเก็บเกีย่ว รวมถึงวิธีการวิเคราะห เปนตน 
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         จากการเปรียบเทียบคณุภาพของงา 3 ชนิดที่ผานกรรมวิธีตางพบวา มีลักษณะคุณภาพทางเคมี 
(คาสี คาความชื้น และคาวอเตอรแอคตวิิตี) แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 (ตารางที่ 4.3) โดยพบวางาขาวดิบมีคาความสวางสูงที่สุด เมื่อนําไปบดจะมคีา
ความสวางเพิม่ขึ้นอีกเล็กนอยจาก 72.00+0.28 เพิ่มเปน 71.56+0.41 เชนเดียวกับงาหมนดิบเมื่อนํามา
บดจะทําใหมคีาความสวางเพิ่มขึ้นจาก 37.75+0.89 เพิ่มเปน 41.55+0.66  สวนงาดําดิบมีคาความ
สวางต่ําสุดและเมื่อนํามาบดพบวามีคาความสวางเพิ่มขึ้นมากที่สุดจาก 23.75+0.52 เพิ่มเปน 
31.40+0.55 เนื่องจากการบด ทําใหเกดิการแตกของเมล็ดงา ทําใหเนื้องาที่เปนสีขาวดานในแตก
ออกมาผสมกับเนื้อผิวภายนอกเมล็ด ดังนัน้จึงทําใหมีคาความสวางเพิม่ขึ้นหลังการบด  
        จากการนําเมล็ดงามาผานกรรมวิธีการคั่วพบวา การคั่วนั้นมีผลทําใหคาความสวางของงาขาว
ลดลงจาก 71.56+0.41 ลดลงเหลือ 66.38+0.36 เนื่องจากความรอนทาํเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล 
หรือปฏิกิริยาเมลลารด (Millard reaction) โดยที่ เมือ่เมล็ดงาไดรับความรอนจะมีการสูญเสียน้าํ 
(dehydration) มีการสลายตัว (degradation) และรวมตัวกัน (condensation) ของหมูอะมิโนของ
สารประกอบรีดิวซิง พัฒนาเปนสารประกอบเชิงซอนที่มีสีเหลืองจนถึงน้ําตาล และน้ําตาลแดงโดย
เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง (นิธิยา, 2545) สวนงาดําและงาหมนนั้นการคัว่ไมมีผลตอคาความสวาง แตอาจ
มีมีผลในดานกล่ิน โดยการคั่วและนํามาบดนั้นมีผลตองาทั้ง 3 ชนิดโดยทําใหคาความสวางของงาคั่ว
บด เพิ่มขึ้นเชนเดียวกับงาดบิบด เมื่อพิจารณาคาสีคาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*) ของงาทั้ง 3 
ชนิดที่ผานกรรมวิธีตางๆ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอย
ละ 95 โดยที่งาหมน คั่ว ไมบด มีคาสีแดง (a*) สูงที่สุด (7.72+0.17) และงาขาว ดิบ ไมบด มีคาสีแดง
ต่ําสุด (1.83+0.41) สวนคาสีเหลือง (b*) ของงาขาวคั่วไมบดสูงสุด (27.48+1.12)  เนื่องจากเกิดการ
เปลี่ยนสีของเปลือกนอกเมล็ดงาดวยความรอน จากสีขาวเปนสีเหลืองน้ําตาล ซ่ึงเห็นชัดกวาในงาดํา
และงาหมนซึ่งมีสีเปลือกนอกเมล็ดเปนสีดาํและน้ําตาลเขม สวนงาดํา คั่ว บดมีคาสีเหลืองต่ําสุด 
(0.41+0.23)  
        เมื่อพิจารณาคาความชื้นและคาวอเตอรแอคติวิตีของงาที่ผานกรรมวิธีตางๆ พบวาการคั่วมีผล
ทําใหคาความชื้น และคาวอเตอรแอคติวติีมีแนวโนมลดลง โดยทําใหคาความชื้น และคาวอเตอร 
แอกตวิิตีที่วิเคราะหไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
เนื่องจากการใหความรอนแกเมล็ดงาจะทําใหเกิดการระเหยของน้ํา โดยท่ีหลังคั่ว งาจะมีความชืน้อยู 
ในชวงรอยละ 0.27+0.06 ถึง 0.70+0.20 สวนคาวอเตอรแอคติวิตีของงาดํา งาขาว และงาหมนที่ผาน
การคั่วแลวก็มแีนวโนมลดลงต่ํามาก (0.10+0.02  0.17+0.02 และ 0.11+0.01 ตามลําดับ) หลังการบด
งาทําใหคาความชื้น และคาวอเตอรแอคติวติีของงาแตละชนิดเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
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ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบคาสี คาความชื้น และคาวอเตอรแอคติวิตี ของงาทั้ง 3 ชนิด ในรูปแบบ
ตางๆ 

ลักษณะคุณภาพ1/  
งาที่ผานกรรมวิธีตางๆ คาความสวาง 

(L*) 
คาสีแดง  

(a*) 
คาสีเหลือง  

(b*) 
คาความชื้น  

(รอยละ) 
คาวอเตอร 
แอกติวิตี 

ไมบด 23.75h+0.52 2.07f+0.67 3.03h+1.28 4.10d+0.10 0.56b+0.01  
ดิบ บด 31.40g+0.55 5.08cd+0.15 2.00h+0.14 5.00c+0.20 0.60a+0.00 

ไมบด 23.27h+0.69 2.32f+0.25 2.47h+0.10 0.43gh+0.06 0.10h+0.02 

 
 

งาดํา  
คั่ว บด 34.23f+0.23 4.20e+0.37 0.41i+0.23 0.83f+0.23 0.15g+0.01 

ไมบด 71.56a+0.41 1.87f+0.41 18.93c+0.70 2.67e+0.06 0.40d+0.01  
ดิบ บด 72.00a+0.28 1.97f+0.10 17.36d+0.65 2.77e+0.15 0.47c+0.01 

ไมบด 66.38b+0.36 5.58c+0.61 27.48a+1.12 0.27h+0.06 0.17f+0.02 

 
งาขาว 

 
คั่ว บด 64.98c+1.01 4.61de+0.05 20.23b+0.48 0.63fg+0.06 0.19e+0.00 

ไมบด 37.75e+0.89 6.29b+0.18 5.43g+0.70 6.30b+0.01 0.56b+0.00  
ดิบ บด 41.55d+0.66 4.43e+0.10 5.18g+0.63 6.70a+0.20 0.56b+0.00 

ไมบด 37.66e+0.37 7.72a+0.17 6.68f+0.37 0.70f+0.20 0.11h+0.01 

 
งาหมน 

 
คั่ว บด 40.79d+0.57 4.53de+0.26 10.39e+0.42 2.60e+0.10 0.56b+0.00 

หมายเหตุ : 1/ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรภาษาอังกฤษกาํกับตางกันมีความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 
        จากการพิจารณาลักษณะทางกายภาพภายนอกของงาที่ผานกรรมวิธีตางๆพบวา งาที่ผานการคั่ว 
มีกล่ินหอมเกดิขึ้นและมีสีเปลี่ยนไปเล็กนอย เนื่องจากความรอนทําใหเกิดปฎิกิริยาเมลลารด จึงทํา
ใหอาหารมีสี กล่ิน และรสชาติเฉพาะทีด่ีขึ้น แลวแตชนดิของงา เมื่อนํางาไปผานกรรมวิธีการบด
พบวา งาขาวดิบ มีลักษณะจับตัวกนัเปนกอน และงาขาวคั่วบดจะมีสีเขมขึ้นและจับตัวเปนกอนมาก
ขึ้น เนื่องจากการบดทําใหเกิดการแตกของเมล็ดงา ไขมันที่อยูภายในจงึไหลออกมา และความรอน
จากการคั่วทําใหเซลลภายในแตก จึงทําใหไขมันที่เปนของเหลว ไหลออกมาเพิ่มขึ้น (นิธิยา, 2541) 
ซ่ึงการจับกันเปนกอนของงาขาว ทําใหนําไปผสมกับวัตถุดิบอื่นไดยากขึ้น สวนงาดําดิบเมื่อนาํมา
บดจะไดงาลักษณะปนรวน และงาดําคัว่บดจะจับตัวกันเล็กนอย (ภาพที่ ก.1) โดยงาหมนดิบ และงา
หมนคั่วบดมีลักษณะปนรวน เนื่องจากมีเปลือกภายนอกหนา และปริมาณไขมันนอยกวางาดํา  
และงาขาว 



 53 
 

4.2   ชนิดของงา และการคั่วตอคุณภาพของผลติภัณฑภณัฑขนมขบเคีย้วเสริมงา ซ่ึงผลิตจากเครื่อง
เอ็กซทรูเดอร 

        จากการเสริมงาขาว และงาดําที่ผานกรรมวิธีในรูปแบบตางๆ คือ งาดิบไมบด งาดิบบด งาคั่วไม
บด งาคั่วบด รอยละ 4 ของสวนผสมสูตรพื้นฐาน เมื่อปรับความชื้นสวนผสมใหเปนรอยละ13 และ
ผานเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดี่ยว (ภาพที่ ก.2) ความเร็วในการปอนวัตถุดิบ 40 รอบตอนาท ี
ความเร็วรอบสกรู 200 รอบตอนาที อุณหภูมิสุดทาย 170 องศาเซลเซียส ความเรว็ของใบมีดหนา
แปลน 80 รอบตอนาที และนําไปอบในตูอบลมรอน 80 องศาเซลเซียส 15 นาที เมื่อตรวจวเิคราะห
คุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ พบวา งาที่เติมลงไปในสวนผสม เปนผลทําใหคุณภาพทาง
กายภาพ (อัตราการพองตัว ความหนาแนน คาแรงกดแตก คาความสวาง คาสีแดง และสีเหลือง) มี
ความแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยท่ีขนมขบเคี้ยวที่เสริม
งาดําที่ผลิตได มีอัตราการพองตัว อยูในชวง 2.50+0.03 ถึง 2.65+0.06 คาความหนาแนนอยูในชวง 
63.32+0.14 ถึง 78.12+0.18 กรัมตอลิตร และคาแรงกดแตกอยูในชวง 5.46+0.82  ถึง 7.85+0.99 
กิโลกรัม (ตารางที่ 4.4) โดยที่ขนมขบเคี้ยวที่เสริมงาขาวที่ผลิตได มีคาอัตราการพองตัวอยูในชวง 
2.64+0.27 ถึง 3.03+0.06 คาความหนาแนนอยูในชวง 64.62+0.18 ถึง 97.24+0.18 กรัมตอลิตร และ
คาแรงกดแตกอยูในชวง 5.17+0.96  ถึง 7.10+0.08  กิโลกรัม (ตารางที่ 4.5) ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตได
จากการเติมงาที่ผานกระบวนการตางๆยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ประชา และจุฬาลักษณ  
(2543ข) โดยพิจารณาในจากสูตรที่ดีที่สุด มีอัตราการพองตัว 3.90 คาความหนาแนน 70.00 กรัมตอ
ลิตร และคาแรงกดแตก 7.06 กิโลกรัม ไดมีการรายงานไววา อัตราการพองตัวปกติของขนมขบเคี้ยว
ทั่วไปควรอยูในชวง 3.06-3.83 (Mohamed, 1990) หรือ 4.03+0.20 และ 3.70+0.20 (ประชา และ
คณะ, 2539; Boonyasirikool and Charunuch, 2000b) สวนความหนาแนน มคีา 48-64 กรัมตอ
ลิตร (Rokey and Huber, 1987) 50-160 กรัมตอลิตร (Moore, 1994) 59+10 กรัมตอลิตร 
(ประชา และคณะ, 3539) และ 76-92 กรัมตอลิตร (Boonyasirikool and Charunuch, 2000b) 
จากรายงานดังกลาวจะเหน็วาอัตราการพองตัว และความหนาแนนของขนมขบเคี้ยวอาจมีคาอยูใน
ชวงกวางมาก ทั้งนี้อาจเกีย่วของกับผูบริโภคที่ตางเพศ ตางวัย รวมถึงรูปรางและปจจัยอ่ืนๆของขนม
ขบเคี้ยว (ประชา และจฬุาลักษณ, 2543ก) 
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ตารางที่ 4.4 คุณภาพทางกายภาพ และทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยว ซ่ึงเสริมงาดํารูปแบบ
ตางๆ  

  หมายเหตุ : 1/ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรภาษาอังกฤษกํากับตางกนัมคีวามแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  
ns. หมายถึง เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน ไมมีความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น รอยละ 95 
 

        เมื่อพิจารณาระหวางขนมขบเคี้ยวที่ไมมีการเสริมงา (ผลิตจากสวนผสมสูตรพื้นฐาน) กับขนม
ขบเคี้ยวที่มีการเสริมงาดําดิบไมบด และงาดําดิบบด พบวา คาแรงกดแตก (5.30+0.89 5.82+0.90 
และ 5.46+0.82 กิโลกรัม ตามลําดับ) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยอัตราการพองตัวของขนม
ขบเคี้ยวที่เสริมงาดําดิบไมบด และงาดําดิบบด (2.61+0.03 และ2.65+0.06  ตามลําดับ) ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติดวย  
 
 

สูตรขนมขบเคี้ยวที่มีการเสริมงาดํารูปแบบตางๆ ลักษณะคุณภาพ1/ 

ไมเสริมงา งาดิบ-ไมบด งาดิบ-บด งาคั่ว-ไมบด งาคั่ว-บด 

คุณภาพทางกายภาพ 
อัตราการพองตัว 
ความหนาแนน (กรัมตอลิตร) 
คาแรงกดแตก (กิโลกรัม)  
คาความสวาง (L*) 
คาสีแดง (a*) 
คาสีเหลือง (b*) 

 
2.98 a+0.05 
58.62 e+0.23 
5.30 c+0.89 

85.64 a+0.40 
2.75 a+0.04 

41.31 a+0.32 

 
2.61 b+0.03 
64.39 c+0.12 
5.82 c+0.90 

74.27 c+0.35 
2.34 bc+0.06 
25.39 d+0.65 

 
2.65 b+0.06 
63.32 d+0.14 
5.46 c+0.82 

70.86 e+0.02 
1.20 d+0.01 
23.60 e+0.03 

 
2.50 c+0.03 

78.12 a+0.18 
7.85 a+0.99  

75.09 b+0.01 
2.42 b+0.04 
27.57 b+0.02 

 
2.61 b+0.05 

77.68 b+0.25 
6.80 b+1.24 

72.56 d+0.71 
2.29 c+0.04 

26.43 c+0.11 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
สี  ns. 
กลิ่น  ns.. 
รสชาติ ns. 
ความกรอบ ns. 
ความเนียนเนื้อ ns. 
การยอมรับโดยรวมns. 

 
6.90+1.48 
6.05+1.15 
6.00+1.38 
6.95+1.40 
6.00+1.62 
6.30+1.38 

 
6.25+1.37 
6.00+0.97 
6.00+1.03 
7.10+1.37 
6.45+1.91 
6.5+1.10 

 
6.00+1.14 
6.15+1.42 
5.95+1.32 
7.05+1.40 
6.60+1.27 
6.38+1.31 

 
6.30+1.08 
5.70+1.49 
5.70+1.26 
6.60+1.50 
6.25+1.21 
6.20+1.28 

 
6.10+1.45 
6.05+1.73 
5.90+1.48 
6.50+1.76 
6.30+1.49 
6.18+1.53 
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ตารางที่ 4.5 คุณภาพทางกายภาพ และทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยว ซ่ึงงาขาวรูปแบบตางๆ 

หมายเหตุ : 1/ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรภาษาอังกฤษกํากับตางกันมีความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  
ns. หมายถึง เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน ไมมีความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น รอยละ 95 
 

        จากการพิจารณาระหวางขนมขบเคี้ยวไมเสริมงา กับขนมขบเคี้ยวเสริมงาขาวดิบไมบดและงา
ขาวดิบบด พบวาอัตราการพองตัว (2.98+0.05  2.84+0.05 และ 3.03+0.06 ตามลําดับ) และคาแรงกด
แตก (5.30+0.89 5.17+0.96 และ 5.24+0.76 กิโลกรัม ตามลําดับ) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เชนกัน 
        ดังนั้นการเสริมงาดํา และงาขาวที่ผานกรรมวิธี และในรูปแบบตางๆ มีผลทําใหอัตราการพอง
ตัวลดลง ความหนานแนน และคาแรงกดแตกเพิ่มขึน้ เนื่องจากคณุภาพทั้ง 3 คามีความสัมพันธกนั
คือ ถาความหนาแนนและคาแรงกดแตกมาก อัตราสวนการพองตัวจะนอย และถาหากความ
หนาแนนนอย และคาแรงกดแตกนอย จะพองตัวมากขึน้ และสงผลตอลักษณะเนือ้สัมผัสของขนม

สูตรขนมขบเคี้ยวที่มีการเสริมงาขาวชนิดตางๆ ลักษณะคุณภาพ1/ 
ไมเสริมงา งาดิบ-ไมบด งาดิบ-บด งาคั่ว-ไมบด งาคั่ว-บด 

คุณภาพทางกายภาพ 
อัตราการพองตัว 
ความหนาแนน (กรัมตอลิตร) 
คาแรงกดแตก (กิโลกรัม) 
คาความสวาง (L*) 
คาสีแดง (a*) 
คาสีเหลือง (b*) 

 
2.98 a+0.05 
58.62 e+0.23 
5.30 c+0.89 

85.64 a+0.40 
2.75 e+0.04 

41.31 a+0.32 

 
2.84 ab+0.05 
64.62 c+0.18 
5.17 c+0.96 

85.82 a+0.02 
2.91 d+0.03 
38.19 d+0.01 

 
3.03 a+0.06 

64.29 d+0.08 
5.24 c+0.76 

83.58 c+0.02 
3.21 a+0.01 
39.62 c+0.01 

 
2.64 b+0.27 
97.24 a+0.18 
6.07 b+1.29 

84.13 b+0.07 
3.10 b+0.01 
40.39 b+0.16 

 
2.65 b+0.21 
96.60 b+0.25 
7.10 a+0.80 

83.12 d+0.01 
3.02 c+0.01 
39.71 c+0.01 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
สี  ns. 
กลิ่น  ns.. 
รสชาติ ns. 
ความกรอบ ns. 
ความเนียนเนื้อ ns. 
การยอมรับโดยรวมns. 

 
6.95+1.32 
6.30+1.08 
6.95+1.10 
6.95+1.91 
6.00+1.65 
6.30+1.34 

 
6.75+1.48 
6.10+1.55 
6.05+1.64 
7.00+1.41 
6.25+1.71 
6.28+1.55 

 
6.90+1.25 
6.10+1.33 
5.70+1.42 
7.15+1.31 
5.95+1.64 
6.13+1.52 

 
6.90+1.41 
6.30+1.30 
5.80+1.44 
6.70+1.49 
5.95+1.57 
6.48+1.39 

 
6.95+1.50 
5.75+1.62 
5.85+1.39 
6.75+1.48 
6.05+1.50 
6.05+1.47 
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ขบเคี้ยว คือ ขนมขบเคี้ยวที่มีความหนาแนนสูง มีคาแรงกดแตกมากก็จะทําใหมคีวามแข็งมากขึ้น
ดวย (ประชา และจฬุาลักษณ, 2542) ทั้งนี้เนื่องมาจากหลายปจจยั คือ การเติมงาลงไปเปนการเพิ่ม
ปริมาณโปรตีนไขมัน และเสนใย ซ่ึงถาหากมีปริมาณโปรตีน และเสนใยสูงจะทําใหความหนาแนน 
และคาแรงกดแตกของผลิตภัณฑสูงขึ้นดวย และทาํใหอัตราสวนการพองตัวลดลง (ประชา  
และคณะ, 2539; จรจิต และคณะ, 2541; Boonyasirikool and Charunuch, 2000a; Naivikul et 

al., 2002; และสุลาลักษณ, 2549) และถามีปริมาณไขมันที่พอเหมาะทําใหขนมมลัีกษณะกรอบนุม 
และขณะเคี้ยวไมติดฟนเนื่องจากไขมันเปนสารที่ชวยในการหลอล่ืน โดยไขมนัจะไปสอดแทรก
ระหวางอณูแปง และโปรตนีดังนั้นถามีปริมาณไขมันมากเกินไป จะทําใหการพองตัวของแปงเกดิได
ไมดีผลิตภัณฑจะกรอบแนน และอัตราการพองตัวลดลง (ประชา และจฬุาลักษณ, 2543ข และ Yu et 

al., 1981) และเมื่อพิจารณาขนมขบเคี้ยวที่มีการเสริมงาดําคั่ว และงาขาวคั่ว พบวา งาที่ผากรรมวธีิ
การคั่วมีผลทําใหขนมขบเคีย้วที่ทําการผลิตได มีคาอัตราการพองตัวลดลง ความหนาแนนและ
คาแรงกดแตกสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณไขมันที่ออกมาหลังจากการคั่ว และการบด เกดิการจับตวัรวม
กับวัตถุดิบชนดิอื่นในสวนผสม ขนมขบเคี้ยวที่ไดจึงมีเนื้อสัมผัสกรอบแข็งแนนขึ้น มีอัตราการพอง
ตัวลดลงเล็กนอย มีความหนาแนนและคาแรงกดแตกสูงขึ้นเชนกนั  
        จากการวเิคราะหคุณภาพทางกายภาพทางคาสี พบวาการเติมงาดํารูปแบบตางๆรอยละ 4 ลงใน
สวนผสมขนมขบเคี้ยวมีผลทาํใหคาความสวาง (L*) คาสีคาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*)  มี
ความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95  คือมีคาความสวางลดลง และนอยกวาขนม
ขบเคี้ยวที่ไมเสริมงา ซ่ึงมีคาความสวางสงูที่สุด (85.64+0.40) เนื่องจากมีการผสมของเมล็ดงาซึ่งมีสี
ดํา เมื่อผานกระบวนการผลิตแลวจะใหผลิตภัณฑทีไ่ดสีคลํ้าขึ้น สวนการเตมิงาขาวรูปแบบตางๆ 
รอยละ 4 มีผลทําใหคาความสวางลดลงจากเดิมเล็กนอย เนื่องมาจากมกีารผสมงาขาวที่ผานกรรมวธีิ
บด และคัว่ลงไป ทําใหคาความสวางลดลง ยกเวนขนมขบเคี้ยวเสรมิงาขาวดิบไมบด พบวามีคา
ความสวางไมแตกตางจากขนมขบเคี้ยวที่ไมเสริมงา โดยขนมขบเคี้ยวที่ไมเสริมงา มีคาความสวาง
มากกวาเล็กนอย (85.64+0.40 และ 85.82+0.02 ตามลําดับ) 
        เมื่อพิจารณาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํา ในรูปแบบตางๆ พบวา ไม
มีความแตกตางกันทางสถิติ เนื่องจากผูชิมยอมรับทุกคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (สี กล่ิน 
รสชาติ ความกรอบ ความเนียนเนื้อ และความชอบโดยรวม) ดีใกลเคียงกัน ในงาทุกรูป โดยมี
ความชอบ เฉยๆ ถึง ชอบปานกลาง (ไดรับคะแนนอยูในชวง 5 ถึง 7 คะแนน) สวนคณุภาพทาง
ประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวเสริมงาขาวในรปูแบบตางๆพบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
เชนกัน เนื่องจากผูชิมมีความตางเพศ และตางวยัอาจสงผลตอความชอบที่แตกตางกัน และพบวาผู
ชิมไดมีการวิจารณลักษณะคณุภาพทางประสาทสัมผัส ของขนมขบเคี้ยวเสริมงาในรูปแบบตางๆวา 
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มีความใกลเคยีงกันมากในทกุคุณลักษณะของแตละตัวอยาง คือ เมื่อนํางารูปแบบตางๆ มาเติมเพิ่มลง
ไปในสูตรของขนมขบเคี้ยวแลว จะไดคณุลักษณะทางกายภาพที่ดี คลายกับขนมขบเคี้ยวที่ไมมกีาร
เสริมงา (คุณภาพทางกายภาพคลายกับสูตรพื้นฐาน) โดยไมมีความแตกตางในดานคณุภาพทาง
ประสาทสัมผัสในทุกคุณลักษณะ คือ การเติมงาแตละรูปแบบลงไปในสูตรพื้นฐาน ไมมีผลทําให
คุณภาพทางประสาทสัมผัสไดรับการยอมรับนอยลง ซ่ึงงาดํา และงาขาว ดิบไมบด ไมมีกระบวนการ
คั่วและบด ทําใหลดขั้นตอนการเตรียมวตัถุดิบ และลดการใชพลังงาน เมื่อนําไปผสมกับวัตถุดิบอื่น
ไมจับตัวเปนกอน มีผลทําใหเกิดการกระจายเขากันของสวนผสมไดดี  ดังนัน้จึงพิจารณาเลือก
รูปแบบงา ทีผ่านกรรมวิธีนอยที่สุดคืองาดาํดิบไมบด และงาขาวดิบไมบด ไปศึกษาอัตราสวนที่
เหมาะสมของงาในการผลิตขนมขบเคี้ยวโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอรตอไป 

 
4.3   อัตราสวนท่ีเหมาะสมของงาในการผลิตขนมขบเคี้ยวโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอร 
        จากการพิจารณาเลือกงาดํา และงาขาวที่ดิบไมบด มาทําการศึกษาตอเพื่อหาอัตราสวนที่
เหมาะสมในการเสริมงาทั้ง 2 ชนิด โดยจะเติมงาดําดิบ ไมบด รอยละ 2 4 6 8 10 และ12  ของ
สวนผสมสูตรพื้นฐาน (อัตราสวนของขาวโพดเกล็ดกับปลายขาวหอมมะลิบด (1:1) รอยละ 94 ผสม
กับน้ําตาลทราย น้ํามันพืช และแคลเซียมคารบอเนต ในปริมาณรอยละ 3 2 และ 1 ตามลําดับ) เมือ่
ปรับความชื้นของสวนผสมใหเปนรอยละ 13 และผานเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดี่ยว ที่ความเรว็
รอบสกรู 200 รอบตอนาที และอุณหภูมิสุดทายเปน 170 องศาเซลเซียส  นําผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว
เสริมงาดําดิบที่ไดมาตรวจวเิคราะหคุณภาพทางกายภาพพบวา อัตราการพองตัว คาความหนาแนน 
และคาแรงกดแตก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยที่ 
คาความหนาแนน และคาแรงกดแตก มแีนวโนมเพิ่มขึ้น ตามปริมาณของงาดําดบิที่สูงขึ้น พบวา
ขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบรอยละ 12 มีผลทําใหอัตราการพองตัวมีคานอยที่สุด (2.01+0.58) ซ่ึง
สัมพันธกับคาความหนาแนนที่มีมากที่สุด (149.80+0.13 กรัมตอลิตร) และคาแรงกดแตกเพิ่มขึน้
สูงสุด (8.10+2.62 กิโลกรัม) (ตารางที่ 4.6)  
        การเติมงาขาวดิบไมบดรอยละ 2 4 6 และ 8 ของสวนผสมสูตรพื้นฐาน จากนั้นนําไปปรับ
ความชื้น และผานเครื่องเอก็ซทรูเดอรโดยใชสภาวะการผลิตเดียวกนัหลังจากนัน้นาํผลิตภัณฑขนม
ขบเคี้ยวเสริมงาขาวดิบที่ไดมาตรวจวเิคราะหคุณภาพทางกายภาพพบวา อัตราการพองตัว คาความ
หนาแนน และคาแรงกดแตก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 
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รอยละ 95 งาขาวดิบที่เติมลงไป ในระดับทีสู่งขึ้น มีผลทําใหอัตราการพองตัวมีแนวโนมลดลง พบวา 
ที่ระดับปริมาณงา รอยละ 6 และ 8 อัตราการพองตัวมีคานอยมาก (1.99+0.53 และ1.84+0.68) คา
ความหนาแนนมาก (156.11+0.49 และ 163.76+0.14 กรัมตอลิตร) และคาแรงกดแตกเพิ่มขึ้น 
(10.12+3.09 และ 12.58+8.39 กิโลกรัม) (ตารางที่ 4.7) 
        เมื่อสังเกตคาเบี่ยงเบนเฉลี่ยของคุณภาพทางกายภาพของขนมขบเคี้ยวเสริมงาดาํดิบรอยละ 12 
และขนมขบเคีย้วที่เสริมงาขาวดิบ รอยละ 6 และ รอยละ 8 พบวามีคาเบีย่งเบนเฉลี่ยมาก ซ่ึงหมายถึง 
ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวที่ผลิตไดมีลักษณะแตกตางกันมากในแตละชิ้น และขาดความสม่ําเสมอ คาที่
วัดไดแตละคาจึงแตกตางกันมาก เนื่องจากผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวที่ไดมีลักษณะไมสมบูรณ ไมสุก
พอง บิดงอ รูปรางไมสม่ําเสมอ เนื้อสัมผัสแข็งกระดาง (ภาพที่ ก.3 และ ภาพที่ ก.4 ตามลําดับ) ขาด
คุณลักษณะและคุณภาพของขนมขบเคี้ยวที่ดีไมเหมาะสมแกการรับประทาน เนื่องจากการเติมงาใน
ปริมาณที่มากขึ้น ทําใหมีปริมาณไขมัน โปรตีน และเสนใยสูงขึ้น ซ่ึงเปนปจจยัทีส่งผลตอคุณภาพ
ทางกายภาพของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว ทําใหคาความหนาแนน คาแรงกดแตกของผลิตภัณฑสูงขึน้ 
และทําใหอัตราสวนการพองตัวลดลง ซ่ึงการผลิตโดยใชเครื่องเอ็กซทรูเดอรแบบสกรูเดี่ยวมี
ขอจํากัดหลายปจจัยในการผลิต คือในดานชนิด ลักษณะอนภุาคของวัตถุดิบ ปริมาณความชืน้และ
ปริมาณไขมันของวัตถุดิบทีใ่ชเปนสวนผสม หากมีปริมาณไขมันหรือน้ํามันมากเกนิไปจะทําใหเกิด
การลื่นไหลและเกิดการติดของวัตถุดิบในเครื่องขณะดาํเนินการผลิต (วไิล, 2545) ทําใหขนมขบ
เคี้ยวที่ผลิตไดมีลักษณะคุณภาพทางกายภาพที่ไมด ี โดยท่ีงาขาวมีปริมาณไขมันมากกวางาดํารอยละ
7.19 ดังตารางที่ 4.1 
        เมื่อนําไปตรวจวเิคราะหดานสีพบวา การเติมงาดําลงในสวนผสมของขาวโพดเกล็ดกับปลาย
ขาวหอมมะลิบดที่มากขึ้น มีผลทําใหคาความสวาง (L*) มีแนวโนมลดลง (75.43 +0.11  75.21 +0.45  
74.73 +0.35  69.99 +0.10  68.77 +0.04 และ 60.29 +0.92 ตามลําดับ) คาสีแดง (a*) ของงาแตละ
ระดับมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยที่ระดับงาดาํ
รอยละ 4 มีคาสีแดงสูงที่สุด (3.00 +0.10) และที่รอยละ 12 มีคาสีแดงต่ําสุด (1.79 +0.05) และคาสี
เหลือง (b*) พบวามีแนวโนมลดลง ตามปริมาณงาดําทีเ่พิ่มขึ้น (32.06 +0.32  29.18 +0.89  26.60 

+0.07  23.43 +0.14  21.74 +0.01  และ 19.89 +0.51 ตามลําดับ) การที่คาสีมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
งาดําที่เติมลงไปมีคาความสวางต่ํา เมื่อนํามาเติมลงไปในสวนผสมในปริมาณที่มากขึน้ จึงทําใหขนม
ขบเคี้ยวที่ผลิตไดมีแนวโนมของคาความสวาง และคาสีเหลืองลดลง สวนการเตมิงาขาวดิบลงใน
สวนผสมพบวามีผลทําใหคาความสวาง (L*) (84.15 +0.33  84.65 +0.04  83.77 +0.59 และ 80.40 

+1.29   ตามลําดับ) คาสีแดง (a*) (2.94 +0.06  2.94 +0.01  2.29 +0.04 และ  2.24 +0.06  ตามลําดับ)  
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มีแนวโนมลดลง โดยที่ไมมคีวามแตกตางกัน ที่ปริมาณงาขาวดิบรอยละ 2 4 และ6 สวน คาสีเหลือง 
(b*)  พบวามคีวามแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยที่ระดับ 
ปริมาณงาขาวรอยละ 6 มีคาสีเหลืองสูงที่สุด (41.40+0.33) การที่คาความสวางของขนมขบเคี้ยวที่
ผลิตไดในปรมิาณงาแตละระดับมีความแตกตางกันเล็กนอยเนื่องจากงาขาว มีคาความสวางสูง 
เชนเดยีวกับปลายขาวหอมมะลิบด เมื่อนาํมาเติมลงในสวนผสมจึงทําใหมีการเปลีย่นแปลงของคาสี
แตกตางกันเลก็นอย 
        เมื่อทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานสี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ความเนียนเนื้อ และ
ความชอบโดยรวมของขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบในปริมาณที่แตกตางกัน พบวามีความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 พบวาขนมขบเคี้ยวที่มกีารเติมงาดําดิบ ใน
ปริมาณรอยละ 2 4 และ 6 ทุกคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสไมมีความแตกตางกันทางในสถิติ และ
ปริมาณงาทั้ง 3 ระดับไดรับการยอมรับในทุกคุณลักษณะดีใกลเคียงกนั ดังนั้นที่ระดับปริมาณงาดํา
ดิบที่เติมลงไปรอยละ 6 จึงเปนปริมาณงาระดับสูงที่สุด  ที่จะเติมลงไปในขบขบเคีย้วได เนื่องจาก 
เปนปริมาณงาระดับที่สูงที่สุดที่ ไดการยอมรับสูงในทุกคุณลักษณะ โดยปริมาณงาที่เสริมลงไปที่
รอยละ 8 ไดรับการยอมรับสูงในดานกล่ิน รสชาติ และการยอมรับโดยรวม สวนทีป่ริมาณงารอยละ 
10 ไดรับการยอมรับสูงในดานกล่ิน และรสชาติเทานั้น สวนการเตมิงาดาํรอยละ 12 พบวาไดรับการ
ยอมรับต่ําในทุกดานและขาดคุณลักษณะที่ดีของขนมขบเคี้ยวและไมสามารถบริโภคได ดังนัน้จึง
เลือกเติมงาดําดิบสูงสุดที่ปริมาณรอยละ 6  
         เมื่อทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานสี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ความเนียนเนื้อ และ
ความชอบโดยรวมของขนมขบเคี้ยวเสริมงาขาวดิบในปรมิาณที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 พบวาขนมขบเคี้ยวที่มกีารเตมิงาขาวดิบ ใน
ปริมาณรอยละ 2 และ4 ไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัสทางดาน สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ
และ ความเนยีนเนื้อ ดีใกลเคยีงกัน สวนทีป่ริมาณงารอยละ 6 พบวาไดรับคะแนนสงูในดาน คุณภาพ
สี และกลิ่นเทานั้น การเติมงาขาวดิบรอยละ 8 พบวาไดรับการยอมรับต่าํในทุกดาน และการเต ิมงาที่
ระดับรอยละ 6 และ 8 ทําใหผลิตภณัฑขนมขบเคี้ยวที่ไดขาดคุณลักษณะทีด่ีของขนมขบเคี้ยว ไม
สามารถบริโภคได ดังนัน้จงึเลือกเติมงาขาวดิบที่ปริมาณสูงสุดรอยละ 4 เติมลงไปในขบขบเคีย้ว 
เนื่องจาก เปนปริมาณงาขาวระดับสูงที่สุด ที่ไดการยอมรับสูงในทุกคณุลักษณะ และทําใหไดขนม
ขบเคี้ยวที่มีคณุลักษณะด ี
 
 
 



ตารางที่ 4.6 คุณภาพทางกายภาพ และทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยว ซึ่งเสริมงาดําดิบ-ไมบด ในปริมาณทีแ่ตกตางกัน 

หมายเหตุ : 1 / เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรภาษาอังกฤษกํากับตางกันมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95  
 

ปริมาณงาดําทีเ่สริมในขนมขบเคี้ยว  (รอยละ) ลักษณะคุณภาพ1/ 
2 4 6 8 10 12 

คุณภาพทางกายภาพ 
อัตราการพองตัว 
ความหนาแนน (กรัมตอลิตร) 
คาแรงกดแตก (กิโลกรัม)  
คาความสวาง (L*) 
คาสีแดง (a*) 
คาสีเหลือง (b*) 

 
2.88 a+0.0.06 
74.45 f+0.36 
5.10 c+0.58 

75.43 a+0.11 
2.98 a+0.08 

32.06 a+0.32 

 
2.56 b+0.02 
83.27 e+0.11 
5.68 bc+0.86 
75.21 a+0.45 
3.00 a+0.10 

29.18 b+0.89 

 
2.44 c+0.02 

86.44 d+0.15 
5.97 bc+1.01 
74.73 a+0.35 
2.78 b+0.04 
26.60 c+0.07 

 
2.50 bc+0.04 
89.64 c+0.20 
5.76 bc+1.01 
69.99 b+0.10 
2.52 c+0.02 

23.43 d+0.14 

 
2.49 bc+0.07 
98.82 b+0.15 
6.59 b+1.35 
68.77 c+0.04 
2.10 d+0.03 
21.74 e+0.01 

 
2.01 d+0.58 

149.80 a+0.13 

8.10 a+2.62 

60.29 d+0.92 

1.79 e+0.05 

19.89 f+0.51 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
สี. 
กลิ่น   
รสชาติ  
ความกรอบ  
ความเนียนเนื้อ  
การยอมรับโดยรวม 

 
6.70 a+1.30 

5.75 a+1.33 

5.70 a+ 1.30 

7.05 ab+1.19 

6.20 ab+1.96 

6.30 ab+ 1.08 

 
6.70 a+1.03 

6.25 a+1.25 

5.85 a+1.31 

7.55 a+0.89 

6.95 a+1.28 

6.75 a+0.72 

 
6.30 ab+1.49 

5.80 a+1.28 

5.60 a+1.31 

7.10 ab+1.17 

6.50 ab+ 1.67 

6.50 a+1.19 

 
5.55 bc+1.91 

5.70 a+1.17 

5.50 a+1.43 

6.55 b+1.47 

6.1 5 b+1.63 

6.25 ab+1.12 

 
5.05 c+2.09 

5.75 a+1.41 

5.20 a+1.88 

6.65 b+1.42 

5.95 b+1.54 

5.80 b+1.61 

 
3.95 d+2.33 

4.90 b+1.17 

4.30 b+1.53 

3.70 c+1.81 

3.70 c+1.66 

3.75 c+1.52 

60 
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ตารางที่ 4.7 คณุภาพทางกายภาพ และทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยว ซ่ึงเสริมงาขาวดิบ-ไมบด 
ในปริมาณทีแ่ตกตางกัน 

 

ปริมาณงาขาวที่เสริมในขนมขบเคี้ยว (รอยละ) ลักษณะคุณภาพ1/ 

2 4 6 8 

คุณภาพทางกายภาพ 
อัตราการพองตัว 
ความหนาแนน (กรัมตอลิตร) 
คาแรงกดแตก (กิโลกรัม)  
คาความสวาง (L*) 
คาสีแดง (a*) 
คาสีเหลือง (b*) 

 
2.87 a+0.03  

89.96 d+0.07  
4.88 b+0.79  
84.15 a+0.33  
2.94 a+0.06  

40.33 a+0.34  

 
2.48 b+0.07   

109.27 c+0.17  
6.43 b+1.19  
84.65 a+0.04  
2.94 a+0.01  

38.20 b+0.11  

 
1.99 c+0.53 

156.11 b+0.49  
10.12 a+3.09  
83.77 a+0.59  
2.29 a+0.04  

41.40 a+0.33 

 
1.84 c+0.68 

163.76 a+0.14  
12.58 a+8.39  
80.40 b+1.29  
2.24 b+0.06  
40.20 a+1.18  

คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
สี. 
กลิ่น   
รสชาติ  
ความกรอบ  
ความเนียนเนื้อ  
การยอมรับโดยรวม 

 

7.25 a+1.59 

5.95 a+1.43 

6.00 a+1.12 

7.05 a+1.70 

6.90 a+1.45 

6.90 a+1.12 

 

6.70 a+1.81 

5.80 a+1.40 

5.80 a+1.36 

6.40 a+2.14 

6.55 a+1.54 

6.10 b+1.89 

 

6.85 a+1.84 

5.45 ab+1.36 

4.70 b+1.42 

4.25 b+1.80 

4.35 b+2.09 

4.60 c+1.70 

 

5.60 b+1.67 

5.05 b+1.57 

4.65 b+1.66 

3.65 b+2.21 

3.90 b+ 2.02 

3.80 d+1.85 

หมายเหตุ : 1/ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรภาษาอังกฤษกํากับตางกันมีความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

 
        จากการศกึษาปริมาณการเติมงาดําดิบไมบดรอยละ 6 และงาขาวดบิไมบด รอยละ 4 นํามาผลิต
ดวยวิธีและสภาวะการผลิตเดิม เปรียบเทียบกันในดานคณุภาพทางประสาทสัมผัส  เพือ่คัดเลือกชนิด
ของงาที่เหมาะสมที่สุดเพียงชนิดเดยีวในการนํามาผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงา เมื่อทําการทดสอบ
คณุภาพทางประสาทสัมผัส ทางดาน สี  กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ความเนยีนเนื้อ และการยอมรบั
โดยรวมพบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 4.8) โดยขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํารอยละ 6 ได
คะแนนการยอมรับสูงในคุณภาพดานกล่ิน (7.85+1.10) และสูงกวาขนมขบเคี้ยวเสริมงาขาวรอยละ 4 
(7.05+1.50) โดยที่ขนมขบเคี้ยวเสริมงาขาวรอยละ 4 ไดรับคะแนนการยอมรับคุณภาพดานสี สูงกวา
ขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํารอยละ 6 (7.00+1.34 และ 6.35+1.57 ตามลําดับ) เมื่อพจิารณาผลคะแนน
เฉลี่ยของคุณภาพทางประสาทสัมผัสทั้งหมดพบวา ขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํารอยละ 6 มีผลคะแนน
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เฉลี่ย  6.65 และขนมขบเคี้ยวเสริมงาขาวรอยละ 4 มีผลคะแนนเฉลี่ย 6.36 ซ่ึงมีคานอยกวาคะแนน
รวมคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํา รอยละ 6 ดังนั้นจึงเลือกการเติมงาดําดบิ 
ไมบด รอยละ 6 เติมลงในสูตรพื้นฐานเพื่อทําการผลิตขนมขบเคี้ยวในการศึกษาตอนตอไป 
 
ตารางที่ 4.8 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดบิไมบด รอยละ6 และขนมขบ

เคี้ยวเสริมงาขาวดิบไมบด รอยละ4  
 

ขนมขบเคี้ยวที่มีการเสริมงาดิบไมบด  
คุณภาพทางประสาทสัมผัส งาดํา รอยละ 6 งาขาว รอยละ 4 

สี  ns. 
กล่ิน ns. 
รสชาติ ns. 
ความกรอบ ns. 
ความเนยีนเนือ้ ns. 
การยอมรับโดยรวม ns. 

6.35+ 1.57 
6.35+1.23 
6.20+1.54 
7.85+1.10 
6.55+1.47 
6.60+1.00 

7.00+1.34 
5.90+1.45 
5.75+1.65 
7.05+1.50 
6.10+1.55 
6.35+1.53 

ผลคะแนนเฉลีย่ 6.65 6.36 
หมายเหตุ : ns. หมายถึง เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน ไมมีความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น รอยละ 95 
         
         จากชนิดและปริมาณงาที่เหมาะสมในการเต ิมลงในผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว นํามาศึกษาการ
เตรียมงาแบบไมคั่ว และคั่วจากการศึกษาพบวา เมื่อใชปริมาณงาดําคัว่สูงขึ้นจากเดมิรอยละ 4 เพิ่ม
เปนรอยละ 6 ในการเติมลงในสูตรพื้นฐานเพื่อผลิตขนมขบเคี้ยวพบวา ไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ เนื่องผูชิมแตละคนมีความชอบที่แตกตางกัน และปริมาณงาดําคัว่ที่เติมลงไปในขนมขบเคี้ยวมี
ปริมาณเพิ่มขึน้จากเดิมเล็กนอยคือ จากรอยละ 4 เพิ่มเปนรอยละ 6 และมีลักษณะปรากฏภายนอก
คลายกัน ทําใหผูชิมไมสามารถแยกความแตกตางไดอยางชัดเจน เมื่อพิจารณาคะแนนการยอมรบัใน
ทุกคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสพบวา ขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําคั่วไดรับคะแนนทกุคุณลักษณะสูง
กวาขนมขบเคีย้วเสริมงาดําดบิ และเมือ่พิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยคณุภาพทางประสาทสัมผัสทุก
คุณลักษณะรวมกัน พบวา ขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําคั่ว ไดรับผลคะแนนเฉลี่ยสูงกวาขนมขบเคี้ยวเสรมิ
งาดําดิบเล็กนอยเทานั้น (7.06 และ 6.70 ตามลําดับ) (ตารางที่ 4.9) แตเมื่อพิจารณาถึงขั้นตอน การ
เตรียมวัตถุดิบพบวามีขั้นตอนการเตรียมมากกวางาดําดบิ นอกจากนีไ้ดมีการนําไปคัว่ ดวยความรอน 
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ทําใหเพิ่มเวลาในการเตรยีมสวนผสม เสียพลังงานในการคั่ว และสูญเสียคุณคาทางโภชนาการ
บางสวนจากความรอน ดังนัน้จึงพิจารณาเลือก งาดําดิบไมบด ที่ระดบัรอยละ 6 เพือ่ใชในการศึกษา
หาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงาในการศึกษาตอนตอไป 
 
ตารางที่ 4.9 คณุภาพทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดบิไมบด และขนมขบเคี้ยวเสริม

ดําคั่วไมบด รอยละ6   
 

ขนมขบเคี้ยวที่มีการเสริมงาดํา-ไมบด รอยละ6  
คุณภาพทางประสาทสัมผัส งาดําดิบ  งาดําคั่ว  

สี  ns. 
กล่ิน  ns. 
รสชาติ ns. 
ความกรอบ ns. 
ความเนยีนเนือ้ ns. 
การยอมรับโดยรวม ns. 

7.05+1.01 
6.55+ 1.19 
5.95+1.40 
7.20+1.28 
6.70+1.17 
6.75+0.91 

7.15+1.23 
6.85+1.35 
6.35+1.46 
7.55+1.10 
7.15+1.23 
7.30+0.98 

ผลคะแนนเฉลีย่ 6.70 7.06 
หมายเหตุ : ns. หมายถึง เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน ไมมีความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น รอยละ 95 
 
4.4   สภาวะการผลิตท่ีเหมาะสมของขนมขบเคี้ยวเสริมงา 
        จากการเติมงาดําดิบ ไมบด รอยละ 6 ลงในสวนผสมพื้นฐานขางตน นําไปศึกษาสภาวะการผลิต
โดยวางแผนการทดลองแบบ 23 Factorial Experiment in Central Composite Design  
(ตาราง ง.1) โดยกําหนดคาสูงสุด และต่ําสุดของปจจัยหลักที่มีผลตอคุณภาพของขนมขบเคี้ยวเสริม
งา 3 ปจจัย คือ ความเร็วรอบสกรู 150 และ 250 รอบตอนาที อุณหภมูิสุดทาย 160 และ 180 องศา
เซลเซียส และความชื้นของสวนผสม รอยละ 13 และ 16 ตามลําดบั ซ่ึงจะไดสภาวะในการผลติ
ทั้งหมด 20 สภาวะ (ตาราง ง.2) ทําการผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงา ทั้ง 20 สภาวะ และนําขนมขบเคี้ยว
ที่ผลิตไดไปวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ พบวา ปจจยัทั้ง 3 ปจจยั มีผลตอ คาความหนาแนน  
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อยูในชวง 84.28+0.26 ถึง 121.60+0.35 กรัมตอลิตร อัตราสวนการพองตัวอยูในชวง 1.97+0.06 ถึง 
2.65+0.19 และคาแรงกดแตกของขนมขบเคี้ยวเสริมงา อยูในชวง 6.07+1.32  ถึง 8.66+1.12 กิโลกรัม 
(ตารางที่ 4.10) เมื่อวิเคราะหคณุภาพทางประสาทสัมผัส โดยทําการประเมินในดาน ความกรอบ 
ความเนยีนเนือ้ และความชอบโดยรวม เพื่อใชเปนเกณฑในการคัดเลือกสภาวะการผลิต พบวา
คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานความกรอบอยูในชวง 5.85+1.87 ถึง 7.50+1.40 ความเนียนเนื้ออยู
ในชวง 5.35+2.03 ถึง 7.40+0.94 และความชอบโดยรวมอยูในชวง 5.30+1.75 ถึง 7.50+0.95  
(ตารางที่ 4.11)  
        จากขอมลูการวิเคราะหคุณภาพทีไ่ด นําไปวิเคราะหคณุภาพทางสถิติ เพื่อหาสมการถดถอย 
(Stepwise multiple regression) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Design Expert 6.0 สมการที่ไดเปน
สมการที่มีการใหรหัสของตวัแปรอิสระทีร่ะดับตางๆ (coded equation) (ตาราง ง.3) และสมการที่
ถอดรหัสของตัวแปรอิสระ (decoded equation) ทําการเลือกสมการที่มีคา R2 (Coefficient of 

determination) มากกวาหรือเทากับ 0.7 (ตารางที่ 4.12) คา R2 ถายิ่งมีคาเขาใกล 1 สมการนัน้
สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตวัแปรตนและตวัแปรตามไดดยีิง่ขึ้น และนําสมการถดถอย
ถอดรหัสที่เลือกได ไปสรางกราฟพื้นที่ตอบสนอง (response surface) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
Statistica 5.01  ซ่ึงสมการถอดถอยถอดรหัส และกราฟพื้นที่การตอบสนองที่ได สามารถนําไปใช
ในการคาดคะเนผลที่จะเกดิขึน้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระดับของ ความเร็วรอบสกรู อุณหภูมิสุดทาย 
และ ความชืน้สวนผสมขนมขบเคี้ยวเสริมงา  
        เนื่องจากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสมีคา R2  มากกวา 0.9 ซ่ึงเปนคาที่เขาใกล 1 จึง
สามารถนําสมการที่ไดมาอธบิายความสัมพันธระหวางตวัแปรตางๆไดดี ดังนั้นจงึยอมรับสมการ
ของคุณภาพทางกายภาพดวยซ่ึงมีคา R2 มากกวา 0.7 และใชเปนเกณฑขั้นต่ําในการเลือกสมการมา
พิจารณา และการที่คา R2 ของคุณภาพทางประสามสัมผัสมีคานอย อาจเนื่องมาจากการวดัคุณภาพ
ดานกายภาพมคีวามคลาดเคลื่อน ซ่ึงเกิดจากความแตกตางของขนมแตละชิ้น โครงสรางภายใน  
หรือเนื้อสัมผัสแตละชิ้นมีความแตกตางกนั และในการวดัคาความหนาแนนโดยใชภาชนะแกว
ทรงกระบอกนั้น มีชองวางระหวางขนมแตละชิ้นเกิดขึน้ อาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนระหวาง
การทดลองไดเชนกัน  และเมื่อพิจารณาอทิธิพลของตัวแปรตางๆจากสมการพบวา คาความชื้นของ
สวนผสม เปนตัวแปรที่มีคาสัมประสทิธิ์มากที่สุด ทั้งคณุภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางประสาท
สัมผัส ดังนั้นคาความชื้นของสวนผสม จงึมีอิทธิพลมากที่สุดตอคุณภาพของขนมขบเคี้ยวที่ผลิตได
โดยพบวาคุณภาพทางประสาทสัมผัสมีตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมกับความชื้นของสวนผสมคือความเร็ว
รอบสกรู สําหรับคาความกรอบ และความชอบโดยรวม และอุณหภูมิสุดทาย สําหรับความเนยีนเนือ้ 
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ตารางที่ 4.10 ผลของสภาวะในการผลิตตอคุณภาพทางกายภาพของขนมขบเคี้ยวเสรมิงาดําดิบไมบด  
 

สภาวะในการผลิต คุณภาพทางกายภาพ สภาวะ 
ที่ 
 
 

 

ความชื้น
สวนผสม 
(รอยละ) 

อุณหภูมิ
สุดทาย 
(องศา

เซลเซียส) 

ความเร็ว
รอบสกรู 
(รอยละ) 

 

ความหนาแนน 
(กรัมตอลิตร) 

อัตราสวน 
การพองตัว 

แรงกดแตก 
(กิโลกรัม) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

13.61 
13.61 
13.61 
13.61 
15.39 
15.39 
15.39 
14.50 
14.50 
14.50 
14.50 
13.00 
16.00 
14.50 
14.50 
14.50 
14.50 
14.50 
14.50 
14.50 

164 
164 
176 
176 
164 
164 
174 
174 
170 
170 
160 
180 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 

170 
230 
170 
230 
170 
230 
170 
230 
150 
250 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

101.46+0.20 
85.95+0.50 
93.73+0.28 
86.48+0.12 
121.60+0.35 
100.16+0.15 
117.27+0.12 
96.55+0.06 
112.78+0.39 
84.28+0.26 
93.66+0.24 
90.96+0.03 
89.14+0.31 
117.03+0.13 
91.04+0.12 
93.59+0.06 
90.99+0.03 
112.62+0.07 
90.99+0.11 
91.27+0.24 

2.18+0.12 
2.59+0.13 
2.21+0.02 
2.08+0.06 
2.15+0.06 
2.11+0.06 
2.02+0.10 
1.97+0.06 
2.20+0.10 
2.14+0.08 
2.43+0.12 
2.11+0.04 
2.65+0.19 
2.00+0.07 
2.23+0.29 
2.21+0.06 
2.16+0.07 
2.17+0.07 
2.18+0.09 
2.16+0.06 

7.90+1.52 
6.07+1.32 
8.66+1.12 
6.67+0.96 
7.70+1.49 
6.57+0.96 
8.38+1.50 
7.48+0.84 
8.15+1.22 
6.98+0.64 
6.21+0.79 
7.94+0.93 
6.74+1.08 
6.67+1.03 
7.57+1.15 
7.78+0.96 
7.58+0.84 
7.79+0.82 
7.14+1.12 
7.42+0.91 

หมายเหตุ: สภาวะการผลิตที่ใชไดจากการวางแผนการทดลองแบบ 23 Factorial Experiment in 
Central Composite Design 
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ตารางที่ 4.11 ผลของสภาวะในการผลิต ตอคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวเสริม 
งาดําดิบไมบด  

 
สภาวะในการผลิต คุณภาพทางประสาทสัมผัส (คะแนนเต็ม 9) สภาวะ 

ที่ 
 
 

 

ความชื้น
สวนผสม 
(รอยละ) 

อุณหภูมิ
สุดทาย 
(องศา

เซลเซียส) 

ความเร็ว
รอบสกรู 
(รอยละ) 
 

ความกรอบ 
  

ความเนยีนเนือ้ 
 

 
  

ความชอบ
โดยรวม 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

13.61 
13.61 
13.61 
13.61 
15.39 
15.39 
15.39 
14.50 
14.50 
14.50 
14.50 
13.00 
16.00 
14.50 
14.50 
14.50 
14.50 
14.50 
14.50 
14.50 

164 
164 
176 
176 
164 
164 
174 
174 
170 
170 
160 
180 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 

170 
230 
170 
230 
170 
230 
170 
230 
150 
250 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

6.75+2.00 
6.95+1.54 
6.50+1.43 
7.50+1.40 
5.90+1.80 
7.15+1.46 
5.95+1.99 
7.10+1.41 
6.00+1.45 
7.70+0.98 
7.20+0.99 
7.40+1.36 
7.15+1.63 
5.85+1.87 
7.25+1.25 
7.45+1.19 
7.10+1.45 
7.10+1.25 
7.00+1.34 
7.45+1.00 

6.50+1.79 
6.65+1.69 
6.35+1.35 
7.15+1.18 
5.55+1.73 
6.50+1.70 
5.20+1.74 
7.05+1.67 
5.95+1.47 
7.40+0.94 
6.60+1.82 
7.00+0.97 
6.25+1.52 
5.35+2.03 
6.95+.94 
7.10+1.33 
6.65+1.79 
6.80+1.28 
6.60+1.14 
6.90+1.29 

6.45+1.85 
6.75+1.53 
6.18+1.32 
7.10+1.35 
5.30+1.75. 
6.75+1.77 
5.30+1.78 
6.88+1.45 
5.75+1.45 
7.50+0.95 
6.65+1.64 
7.14+1.14 
6.48+1.36 
5.45+1.73 
7.15+.81 
7.25+0.97 
6.70+1.66 
7.05+1.05 
6.73+1.16 
7.13+1.00 

หมายเหตุ: สภาวะการผลิตที่ใชไดจากการวางแผนการทดลองแบบ 23 Factorial Experiment in 
Central Composite Design 
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ตารางที่ 4.12 สมการถดถอยถอดรหัส (decoded equation) ของสภาวะการผลิตตอคุณภาพดาน
ตางๆของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบไมบด 

 
สมการถดถอยถอดรหัส (decoded equation) R2 

คุณภาพทางกายภาพ 
  ความหนาแนน         = 16.80-0.28(S)+9.43(M) 
  คาแรงกดแตก           = -1.05-1.93×10-2(S)+7.22×10-2(T) 
คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
  ความกรอบ               =   -57.70+6.91×10-3(S)+8.95(M) 

    -1.83×10-3(S2)-0.36(M2)+5.66×10-3(S)(M) 
  ความเนยีนเนื้อ          =   -28.06-0.30(S)-0.20(T)+11.23(M) 

    -0.46(M2)+1.10×10-3(S)(T)+8.72×10-3(S)(M) 
  ความชอบโดยรวม    =  -76.61-3.47×10-2(S)+12.09(M)-1.72×10-4(S2) 

    -0.49(M2)+8.37×10-3(S)(M) 

 

0.73 
0.72 

 
0.91 

 
0.96 

 
0.93 

 

หมายเหตุ : S หมายถึง ความเร็วรอบสกรู (รอบตอนาที) 
     M หมายถึง คาความชื้นสวนผสม (รอยละ) 
     T หมายถึง อุณหภูมิสุดทาย (องศาเซลเซียส) 
 

        จาการพิจารณาสมการถดถอยเขารหัส ของอัตราการพองตัว (ตารางภาคผนวก ง.3) ซ่ึงพบวามี
คา R2  ต่ํากวา 0.7 โดยสมการที่มีคา R2 ต่ําจะสามารถนาํมาอธิบายความสัมพันธระหวางตวัแปรตน
และตัวแปรตามไดไมด ี เทาที่ควร ดังนัน้จึงไมนําสมการถดถอยถอดรหัสที่ได ไปสรางกราฟพื้นที่
ตอบสนอง และเมื่อนําสมการถดถอยถอดรหัส (จากตารางที่ 4.12) ไปสรางกราฟพื้นที่การ
ตอบสนอง จากกราฟพื้นทีก่ารตอบสนองของความหนาแนน เมื่อใชระดับความชืน้ของสวนผสม 
และความรอบสกรูตางกัน พบวาหากความชื้นของสวนผสมลดลงและความเรว็รอบสกรูสูงขึ้น จะ
ทําใหคาความหนาแนนของผลิตภัณฑมีแนวโนมลดลง (ภาพที่ 4.1) เมื่อพจิารณากราฟพืน้ทีก่าร
ตอบสนองของคาแรงกดแตก พบวาเมื่ออุณหภูมิสุดทายลดลงและความเร็วรอบสกรูเพิ่มขึ้น ทําให
คาแรงกดแตกของผลิตภัณฑมีแนวโนมลดลง (ภาพที่ 4.2) จากการที่ความชื้นของสวนผสมต่ํา และ
ความเร็วรอบสกรูสูง จะมีผลตอแรงเฉือนที่กระทํากับสัตถุดิบที่เปนสวนผสมขณะถูกอดัออกมา 
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หนาแปลน ซ่ึงเมื่อความเร็วรอบสกรูสูงขึ้น แรงเฉือนจะสูงขึ้น สงผลใหอุณหภมูิในเครื่องสูงขึ้นดวย 
วัตถุดิบสวนผสมขณะที่ถูกบดอัดออกมาหนาแปลนไดรับแรงบดอัดและเสียดสีมีความรอน และ
ความดันเกิดขึน้มาก ทําใหวตัถุดิบเกิดการสุกหลอมละลายเปนเนื้อเดยีวกันอยางรวดเร็ว ผลิตภัณฑที่
ไดจึงพองตวัดแีละมีความหนาแนนลดลง (ฤทัยพันธ, 2537; ประชา และจฬุาลักษณ, 2540; Frame, 
1994 และสุลาลักษณ, 2549)  
        การที่ใชวัตถุดิบที่มีความชื้นต่ํา ที่อุณหภูมิสูง จะไดผลิตภัณฑที่พอง ลักษณะเบา และมี
โครงสรางเซลลเปดกวาง เมื่อนําไปอบแหงจะไดผลิตภัณฑที่มีความกรอบนุม และความชื้นของ
วัตถุดิบที่เปนสวนผสมยังมคีวามสัมพันธกับอัตราการพองตัวของผลิตภัณฑ โดยทีอั่ตราการพองตัว
จะลดลง หากความชื้นของสวนผสมมีคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ําที่มากเกินไป ทําใหไอน้าํทีม่ีอยู
ในสวนผสม ไมสามารถระเหยออกมาไดหมดในเวลาอนัรวดเรว็ จึงทําใหมีน้ําจํานวนมากเหลืออยู
ในโครงสรางของผลิตภัณฑ การพองตัวจงึเกิดไมดีเทาทีค่วร แตถาหากมีความชื้นของสวนผสมต่ํา
เกินไปผลิตภณัฑที่ไดจะแหงเปราะ มีรอยแตกราวที่ผิวภายนอก ของผลิตภัณฑ (Chiang and 

Johnson, 1977; Ding et al., 2005 และสุลาลักษณ, 2549)  
          เมื่อพิจารณาสมการถดถอยเขารหัส ของคุณภาพทางประสาทสัมผัสดาน ความกรอบ 
(ภาคผนวก ง.3) พบวาเมื่อใชระดับความชืน้ของสวนผสม และความเรว็รอบสกรูตางกันในการผลิต
ขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํา พบวามีเพยีง 2 ปจจัยไดแกความเร็วรอบสกรูและความชื้นของสวนผสม จาก
การพิจารณากราฟพื้นที่การตอบสนองของความกรอบ พบวาคะแนนการยอมรับดานความกรอบจะ
มีคาสูง ในชวงความชื้นของสวนผสมประมาณ 15.5 ถึง 13.5 และความเร็วรอบสกรูสูงกวา 190 รอบ
ตอนาท ี ถาหากมีความชืน้สวนผสมสูงกวาหรือต่ํากวาในชวงกราฟดังกลาวและความเร็วรอบสกรู
ลดลง จะทําใหคะแนนการยอมรับดานความกรอบนอยลง (ภาพที่ 4.3)  และ สําหรับคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสดานความเนยีนเนื้อ พบวาเมื่อสรางกราฟพื้นที่ตอบสนองของความเนียนเนื้อ 
เนื่องจากปจจยัระดับอณุหภมูิสุดทาย และความเรว็รอบสกรู เมื่อพิจารณาใหความชื้นของสวนผสม
คงที่ พบวาคะแนนการยอมรับจะสูงหากใชอุณหภูมิสุดทาย และความเร็วรอบสกรูสูง (ภาพที่ 4.4) 
เมื่อพิจารณากราฟพื้นที่การตอบสนองของความเนยีนเนือ้ เนื่องจากปจจัยระดับความชื้นสวนผสม 
และความเรว็รอบสกรู เมื่อพิจารณาอณุหภูมิสุดทายคงที่ พบวาในชวงความชืน้สวนผสมประมาณ
รอยละ 15.7 ถึง 13.7 และความเร็วรอบสกรูสูงกวา 230 รอบตอนาที พบวา เปนชวงที่ไดรับคะแนน
การยอมรับสูง โดยที่ ถาความเร็วรอบสกรูลดลงลง และความชื้นของสวนผสมสูงหรือต่ํากวาชวง
กราฟดังกลาวที่สังเกตได จะทําใหคะแนนการยอมรับดานความเนยีนเนื้อนอยลง (ภาพที่ 4.5) เมื่อ
พิจารณากราฟพื้นที่การตอบสนองของความเนียนเนื้อ เนื่องจากปจจัยระดับความชืน้สวนผสม และ
อุณหภูมิสุดทาย เมื่อพิจารณาความเร็วรอบสกรูคงที่ พบวาในชวงความชื้นสวนผสมประมาณรอยละ 
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15.0 ถึง 13.2 และอุณหภูมิสุดทาย สูงกวา 160 องศาเซลเซียส ขึ้นไป พบวา เปนชวงที่ไดรับคะแนน
การยอมรับ สูง โดยที่ ถาอุณหภูมิสุดทายลดลงลง และความชื้นของสวนผสมสูงหรือต่ํากวาชวง
กราฟดังกลาวที่สังเกตได จะทําใหคะแนนการยอมรับดานความเนยีนเนื้อนอยลงดวย (ภาพที่ 4.6)  
และเมื่อพิจารณากราฟพืน้ทีก่ารตอบสนองของความชอบโดยรวมพบวามีเพยีง 2 ปจจยัไดแก
ความเร็วรอบสกรแูละความชื้นของสวนผสมและความเร็วรอบสกรู จากการพิจารณากราฟพื้นทีก่าร
ตอบสนองของความชอบโดยรวม พบวาคะแนนการยอมรับดานความชอบโดยรวมจะมีคาสูง 
ในชวงความชืน้ของสวนผสม ประมาณ 15.5 ถึง 13.5 และความเรว็รอบสกรูสูงกวา 195 รอบตอนาท ี
ถาหากมีความชื้นสวนผสม สูงกวาหรือต่ํากวาในชวงกราฟดังกลาวและความเรว็รอบสกรูลดลง จะ
ทําใหคะแนนการยอมรับดานความกรอบนอยลง (ภาพที่ 4.7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 พืน้ที่การตอบสนองของความหนาแนน เมือ่ใชระดับความชื้นของสวนผสม และความ
รอบสกรูตางกันในการผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํา 
 
 
 
 

 60.424
 67.741
 75.057
 82.374
 89.69
 97.007
 104.323
 111.64
 118.956
 126.273
 above
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ภาพที่ 4.2 พืน้ที่การตอบสนองของคาแรงกดแตก เมื่อใชระดับอณุหภูมิสุดทาย และความเร็วรอบ 
สกรูตางกันในการผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3 พื้นที่การตอบสนองของความกรอบ เมื่อใชระดับความชืน้ของสวนผสม และความเรว็
รอบสกรูตางกันในการผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํา  

 4.884
 5.356
 5.829
 6.301
 6.773
 7.246
 7.718
 8.19
 8.663
 9.135
 above

 3.304
 3.732
 4.159
 4.586
 5.013
 5.44
 5.867
 6.294
 6.722
 7.149
 above
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ภาพที่ 4.4 พื้นที่การตอบสนองของความเนียนเนื้อ เนื่องจากปจจัยระดับอุณหภูมสุิดทาย และ
ความเร็วรอบสกรูในการผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํา  เมื่อพิจารณาความชื้นสวนผสมคงที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5 พื้นที่การตอบสนองของความเนียนเนื้อ เนื่องจากปจจยัระดบัความชื้นสวนผสม และ 
ความเร็วรอบสกรูในการผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํา  เมื่อพิจารณาอณุหภูมิสุดทายคงที่ 

 5.213
 5.559
 5.904
 6.25
 6.595
 6.941
 7.286
 7.632
 7.977
 8.323
 above

 2.6
 3.091
 3.582
 4.072
 4.563
 5.054
 5.545
 6.035
 6.526
 7.017
 above



 72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.6 พื้นที่การตอบสนองของความเนียนเนื้อ เนื่องจากปจจัยระดับความชืน้สวนผสม และ

อุณหภูมิสุดทายในการผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํา  เมื่อพจิารณาความเร็วรอบสกรูคงที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.7 พื้นที่การตอบสนองของความชอบโดยรวม เมือ่ใชระดับความชื้นของสวนผสม และ 

ความเร็วรอบสกรูตางกันในการผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํา  

 3.12
 3.508
 3.896
 4.284
 4.672
 5.06
 5.447
 5.835
 6.223
 6.611
 above

 2.18
 2.703
 3.226
 3.749
 4.273
 4.796
 5.319
 5.843
 6.366
 6.889
 above
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        จาการประมาณผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป Design Expert 6.0 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
ขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําที่ได ทั้งหมด 10 สภาวะ (ตารางที่ 4.13) ซ่ึงมีความเร็วรอบสกรู 247 รอบตอ
นาที อุณหภูมสุิดทายอยูในชวง 169 ถึง 178 องศาเซลเซียส และความชื้นสวนผสมอยูในชวงรอยละ 
14.50 ถึง 14.51 จาการคํานวณคณุภาพทางประสาทสัมผัส โดยการแทนคาของแตละปจจัย ทั้ง 10 
สภาวะในสมการถดถอยถอดรหัสของความกรอบ ความเนียนเนื้อ และความชอบโดยรวม พบวา 
คะแนนความกรอบมีคา 7.57 คะแนนความเนียนเนื้อ อยูในชวง 7.48- 8.05 และคะแนนความชอบ
โดยรวม 7.41โดยคะแนนทีไ่ดมีการยอมรบัอยูในระดับที่ดี อยูในชวง ชอบปานกลางถึงชอบมาก ทุก
สภาวะการผลิต ใหผลทางดานคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานความกรอบและความชอบโดยรวม
เทากัน สวนดานความเนยีนเนื้อพบวามีความแตกตางของคะแนนเล็กนอย มีผลทําใหคะแนนเฉลี่ยที่
ไดจากแตละสภาวะมีคาแตกตางกันเพยีงเลก็นอยดวย ดังนั้นสามารถใชสภาวะทัง้ 10 สภาวะทําการ
ผลิตขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําได โดยในการทดลองนี้จะเลือกสภาวะในการผลิตที่ดีที่สุดเพียงสภาวะ
เดียว คือสภาวะที่ 6 เนื่องจากใชอุณหภูมติ่าํสุดในการผลิต ลดการสูญเสียของสารอาหารที่สําคัญจาก
การใชความรอนสูง และลดการใชพลังงาน    
 
4.5  การปรับปรุงคณุภาพโดยการปรงุรส และคุณภาพของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเสริมงา 
        นําขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบไมบด ที่ผลิตไดจากสภาวะเหมาะสมที่สุดจากการศึกษาตอน 
ที่ 4.4  (คาความชื้นสวนผสมรอยละ 14.51 ความเร็วรอบสกรู 247 รอบตอนาที และอุณหภูมิสุดทาย 
169 องศาเซลเซียส) มาทําการปรุงรส โดยใชปริมาณผงปรุงรส โนริสาหราย ซ่ึงเปนรสชาติของผง
ปรุงที่นิยมใชในขนมขบเคี้ยวทั่วไปในผลติภัณฑทางการคาอื่นๆ สามารถเขากับรสชาติและลักษณะ
ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเสรมิงาดําดิบไดด ี ดังนั้นจึงเลือกใชผงปรุงงรส โนริสาหราย 4 ระดับคือ  
รอยละ 6 9 12 และ 15 ของน้ําหนักขนมขบเคีย้วเสริมงาดําดบิที่ผานการพนดวยน้ํามนัพชื 
รอยละ 8 ของขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดบิ เพื่อชวยในการเกาะตดิของผงปรุง เมื่อนํามาตรวจสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวมกับผูทดสอบชิมจํานวน 20 คน โดยวิธีการจัด
อันดับ (Ranking test) พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอย
ละ 95 โดยท่ีระดับปริมาณผลปรุงรส รอยละ 15 ไดรับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุด ซ่ึงมี
คาการจัดอันดบัรวม 37 (ตารางที่ 4.14) และ ที่ระดับปรมิาณผงปรุงรส รอยละ 6 9 และ12 ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ เนื่องจากมีคาการจัดอนัดับอยูในชวง  39-61 (ตาราง จ ตารางเปรียบเทียบ Rank 

totals) ดังนั้นจึงพิจารณาเลือก ปริมาณของผงปรุงรส โนริสาหรายที่ระดับรอยละ 15 ของขนมขบ
เคี้ยวเสริมงาดาํดิบ ตรวจสอบคุณภาพทีไ่ดและเปรยีบเทียบกับผลิตภณัฑทางการคา 2 ชนิดใน
การศึกษาตอนตอไป 
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  ตารางที่ 4.13 สภาวะการผลิตที่เหมาะสมตางๆที่ไดจากโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการผลิตขนม
ขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบไมบด 

 
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

(เปนผลการคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป) 
สภาวะ 
ที่ 
 
 

 

ความเร็ว
รอบสกรู 
(รอยละ) 

 

อุณหภูมิ
สุดทาย 
(องศา

เซลเซียส) 

ความชื้น
สวนผสม 
(รอยละ) 

ความ
กรอบ 

ความเนียน
เนื้อ 

 
 

ความชอบ
โดยรวม 

 

คะแนนเฉลี่ย 
ของคุณภาพ
ทางประสาท

สัมผัส 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

247 
247 
247 
247 
247 
247 
247 
247 
247 
247 

171 
177 
170 
174 
178 
169 
170 
170 
170 
178 

14.51 
14.51 
14.51 
14.51 
14.50 
14.51 
14.51 
14.51 
14.51 
14.50 

7.57 
7.57 
7.57 
7.57 
7.57 
7.57 
7.57 
7.57 
7.57 
7.57 

7.54 
7.94 
7.48 
7.77 
8.05 
7.44 
7.49 
7.48 
7.49 
7.99 

7.41 
7.41 
7.41 
7.41 
7.41 
7.41 
7.41 
7.41 
7.41 
7.41 

7.51 
7.64 
7.49 
7.58 
7.68 
7.47 
7.49 
7.49 
7.49 
7.66 

 
ตารางที่ 4.14 ผลรวมการจัดลําดับคะแนนความชอบของขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํา ปรุงรสดวย 

ผงปรุงรส โนริสาหราย 
 

ปริมาณผงปรุงรส1/ 
(รอยละของขนมขบเคี้ยวเสริมงา) 

ผลรวมการจัดลําดับความชอบ 
 

6 
9 
12 
15 

58b 
54b 
51b 
37a 

หมายเหตุ : 1/ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวตั้ง อักษรภาษาอังกฤษกํากบัตางกัน  
มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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        จากการศกึษาการปรับปรุงคุณภาพโดยการปรุงรส ไดคัดเลือกขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบไมบด
ปรุงรสดวยผงปรุงรสโนริสาหราย รอยละ 15 ของน้ําหนกัขนมขบเคี้ยวที่ผลิตได มาทําการ
เปรียบเทียบคณุภาพทางดานตางๆ กับผลิตภัณฑทางการคาอีก 2 ชนิด คือผลิตภัณฑทางการคา 1 
และ 2 ซ่ึงผลิตภัณฑทั้ง 2 ชนิดมีวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคลายกับขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบ 
ไมบด คือมสีวนผสมหลักเปนขาวโพดรอยละ 17-30 และขาวรอยละ 50 โดยปรุงรสสาหราย 
เชนเดยีวกันกบัขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดบิไมบดที่ผลิตได แตมคีวามแตกตางในสวนของรปูราง
ลักษณะผลิตภณัฑ (ภาพที ่ ก.5) ดังนั้นจงึพิจารณาเลือกผลิตภัณฑทางการคาทั้ง 2 ชนิดมาทําการ
เปรียบเทียบคณุภาพทางกายภาพ และทางประสาทสัมผัส  
        จากการวเิคราะหคุณภาพทางกายภาพ (คาความหนาแนน คาแรงกดแตก คาความสวาง คาสีแดง 
คาสีเหลือง) พบวาคาเฉลี่ยของคุณภาพทางกายภาพมีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 (ตารางที ่ 4.15) เมื่อพิจารณาคณุภาพดานความหนาแนน พบวา
ผลิตภัณฑทางการคา 1 มีคาความหนาแนนสูงสุด (105.14+0.20 กรัมตอลิตร) และขนมขบเคี้ยวเสริม
งาดําดิบไมบดที่ผลิตไดมีคาความหนาแนนต่ําสุด (84.84+0.25 กรัมตอลิตร) สวนคาแรงกดแตก
พบวาผลิตภณัฑทางการคา 2 มีคาแรงกดแตกสูงสุด (11.7+1.19 กิโลกรัม) และขนมขบเคี้ยวเสรมิงา
ดําดิบไมบดทีผ่ลิตไดมีคาแรงกดแตกต่ําสุด (6.23+0.81 กิโลกรัม) ซ่ึงคาความหนาแนน และคาแรง
กดแตกที่วดัไดจริงจากขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบไมบดที่ผลิตได เทยีบกับคาความหนาแนน และ
คาแรงกดแตกที่ไดจากการแทนคา ความเรว็รอบสกรู อุณหภูมิสุดทาย และความชืน้สวนผสม ลงใน
สมการถดถอยถอดรหัส (ตารางที่ 4.12) จะไดผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเสริมงาที่มีความหนานแนน 
85.13 กรัมตอลิตร คาแรงกดแตก 6.39 กโิลกรัม โดยคาที่คํานวณไดมีความใกลเคยีงกบัคาทีว่ัดได
จริง สวนคะแนนการยอมรบัทางดานความกรอบ ความเนียนเนื้อ และความชอบโดยรวมจากการ
แทนคาความเร็วรอบสกรู อุณหภูมิสุดทาย และความชื้นสวนผสมลงในสมการถดถอยถอดรหัส
เทากับ 7.75  7.44 และ 7.41 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑทางการคาทั้ง 2 ชนดิพบวา มีคาความ
หนาแนน และแรงกดแตกสูง ซ่ึงผลิตภัณฑทางการคา 2 มีคาแรงกดแตกสูงมากทีสุ่ด ทําใหมีผลใน
ดานลักษณะเนื้อสัมผัส โดยที่ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวทีความหนาแนนและมีคาแรงกดแตกมากจะทํา
ใหผลิตภณัฑมีความกรอบแข็งมาก  ซ่ึงผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวทีด่ีความมีความหนานแนนนอย การ
พองตัวสูงสุด เบา กรอบนุม ล่ืนล้ิน และไมติดซอกฟน มีเซลลโครงสรางที่ไมแนนทึบ หรือโปรง
มาก ฟองอากาศขนาดพอด ี ผนังเซลลไมหนามากและสม่ําเสมอกระจายทัว่ตลอดชิน้ผลิตภัณฑ ซ่ึง
ตรวจสอบไดจากการวดัคาแรงกดแตกหรือกลองจุลทรรศน โดยคาของแรงที่วัดไดจะสัมพนัธกับกบั
คาความแข็ง ซ่ึงหากมีคาแรงกดแตกมากจะมีแนวโนมเปนขนมขบเคี้ยวที่มีความกรอบแข็ง ซ่ึงเปน
เนื้อสัมผัสที่ไดรับจากยอมรบันอยจากผูบริโภค (ประชา และจฬุาลักษณ, 2543ข) 
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        เมื่อวิเคราะหคณุภาพทางกายภาพดานคาสี โดยวัดคาความความสวาง คาสีแดง และคาสีเหลือง
ของขนมขบเคี้ยวทั้ง 3 ชนิดพบวาคาสีมีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 โดยขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบไมบดมีคาความสวาง และคาสีแดงสูงสุด
(73.77+0.06 และ -1.61+0.03 ตามลําดับ) แตมีคาสีเหลืองต่ําที่สุด (21.38+0.04) ซ่ึงผลิตภัณฑทางการ
คา 1 และ 2 มีคาความสวางใกลเคียงกัน (62.10+0.02 และ 62.71+0.05 ตามลําดับ) โดยที่ผลิตภัณฑ
ทางการคา 1มีคาสีแดงนอยที่สุด (-9.25+0.06) และผลิตภัณฑทางการคา 2 มีคาสีเหลืองมากที่สุด
(37.11+0.01) สวนคุณภาพดานเคมีพบวา คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวทั้ง 3 ชนดิ 
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยขนมขบเคี้ยว
ทั้ง 3 ชนิด มีคาความชื้นอยูในเกณฑที่ใกลเคียงกันระหวาง รอยละ 4.60+0.16 ถึง 5.60+0.03  
        จากคาความชื้นที่วัดไดพบวามีคาสูงกวาเกณฑทีด่ีของขนมขบเคี้ยว โดยผลิตภณัฑประเภทขนม
ขบเคี้ยว และอาหารธัญชาติที่ผลิตโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอรหลังจากการอบแหงแลวควรจะมีความชื้น
เหลืออยูในชวงรอยละ 1-2 ซ่ึงจะไดผลิตภัณฑที่มีความกรอบนาน (ประชา, 2537ก) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากมขีั้นตอนการปรับปรุงรสชาติ ทําใหขนมขบเคี้ยวตองออกมาสัมผัสกับอากาศเปน
ระยะเวลาหนึง่ ทําใหขนมขบเคี้ยวที่ไดมคีวามชื้นสูงขึ้นเชนเดยีวกับงานวิจยัของ ขนิษฐา (2549) 
พบวาหลังการปรับปรุงรสขนมอบพองจากขาวเหนียวหกั ทําใหขนมอบพองที่ไดมีความชื้นสูงอยู
ระหวางรอยละ 5.60+0.36 ถึง 5.68 +0.40 สวนคาวอเตอรแอคติวิตีทีว่ิเคราะหไดของขนมขบเคี้ยวทั้ง 
3 ชนิด พบวา มีคาอยูระหวาง 0.24+0.00 ถึง 0.37+0.00 ซ่ึงเปนชวงที่ปลอดภัยจากการเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย และปริมาณโปรตีน เยื่อใยหยาบ และคารโบไฮเดรตในขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดบิไม
บดมีคาสูงสุด (รอยละ 7.07+0.02 2.02+0.08 และ 73.46+0.10 ตามลําดับ ) เนื่องจากมีการเติมงาดาํ
เพิ่มลงไปในสวนผสม ซ่ึงงาดําดิบมีปริมาณโปรตีน และเยื่อใยหยาบสูงกวาขาวโพดเกล็ดและปลาย
ขาวหอมมะลิบด และพบวาขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบไมบดมีปริมาณไขมันรอยละ 9.10+0.03 ซ่ึงต่ํา
กวาผลิตภณัฑทางการคาทั้ง 2 ชนิดที่มีปริมาณโปรตีนต่าํ (รอยละ 5.45+0.06 5.54+0.03 ตามลําดับ) 
และปริมาณเยือ่ใยหยาบต่ํา (รอยละ 0.56+0.04 และ 0.42+0.04 ตามลําดับ)  มีปริมาณไขมันสูง (รอย
ละ 19.88+1.10 และ 18.59+0.16 ตามลําดับ) และมีปริมาณคารโบไฮเดรตต่ํากวาขนมขบเคี้ยวเสรมิงา
ดําดิบไมบดทีผ่ลิตได (รอยละ 66.52+1.27 และ 68.17+0.43 ตามลําดับ) สวนปริมาณเถาของ
ผลิตภัณฑทางการคา 1 มีคาสูงสุด (รอยละ 2.96+0.02) รองลงมาคือ ขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบไม
บด และผลิตภณัฑทางการคา 2  (รอยละ 2.75+0.12 และ 1.71+0.05 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยว
เสริมงาดํากับผลิตภัณฑทางการคา 2 ชนิด 

 
ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว  

ลักษณะคุณภาพ1/ ขนมขบเคี้ยว 
เสริมงาดําไมบด 

ผลิตภัณฑทางการคา 1 
(คาราดานักเกต) 

ผลิตภัณฑทางการคา 2 
(บิกกาเทมากิ) 

คุณภาพทางกายภาพ 
คาความหนาแนน (กรัมตอลิตร) 
คาแรงกดแตก (กิโลกรัม) 
คาความสวาง (L*) 
คาสีแดง (a*) 
คาสีเหลือง (b*) 

คุณภาพทางเคมี2/ 

ความชื้น (รอยละ) 
โปรตีน (รอยละ) 
ไขมัน (รอยละ) 
เยื่อใยหยาบ (รอยละ) 
เถา (รอยละ) 
คารโบไฮเดรต (รอยละ) 
วอเตอรแอคติวิตี 
คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ลักษณะปรากฏ 
กลิ่น ns. 
รสชาติ 
ความกรอบ ns. 
ความเนียนเนื้อ ns. 
ความชอบโดยรวม ns. 

 
84.84c+0.25 

6.23c+0.81 
73.77a+0.06 
-1.61c +0.03 

21.38c+0.04 

 
5.60a+0.03 

7.07a+0.02 
9.10c+0.03 
2.02a+0.08 
2.75b+0.12 
73.46a+0.10 
0.37a+0.00 

 
7.20a+1.06 
7.40+1.14 
7.55a+0.94 
7.45+0.83 
7.20+1.11 
7.45+1.00 

 
105.14a+0.20 
8.14b+1.12 
62.10c+0.02 
-2.77b+0.06 

33.06b+0.01 

 
4.60b+0.16 
5.45c+0.06 
19.88a+1.10 
0.56b+0.04 
2.96a+0.02 
66.52c+1.27 
0.24c+0.00 

 
5.85b+1.79 
7.45+1.19 

7.25ab+1.29 
7.35+1.14 
7.00+1.38 
7.50+1.32 

 
95.07b+0.07 

11.74a+1.19 
62.71b+0.05 

-9.25a+0.06 

37.11a+0.01 

 
5.58a+0.29 
5.54b+0.03 

18.59b+0.16 
0.42c+0.04 
1.71c+0.05 

68.17b+0.43 
0.33b+0.00 

 
6.60ab+1.50 
6.85+1.39 
6.80b+1.36 

7.35+0.93 
6.60+1.19 
6.85+1.35 

หมายเหตุ : 1/ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน อักษรภาษาอังกฤษกํากับตางกันมีความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 2 / คุณภาพทางเคมี ยกเวนวอเตอรแอคติวติี คํานวณจากน้ําหนกัฐานเปยก 
ns. หมายถึง เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอน ไมมคีวามแตกตางทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น รอยละ 95 
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         เมื่อทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสในดานลักษณะปรากฏ กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ความ
เนียนเนื้อ และความชอบโดยรวมของขนมขบเคี้ยวเสรมิงาดําดิบไมบด เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ
ทางการคาทั้ง 2 ชนิดพบวา การยอมรับคุณภาพดานกลิ่น ความกรอบ ความเนียนเนื้อ ความชอบ
โดยรวม ไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ โดยขนมขบเคีย้วเสริมงาดําดบิไมบดและผลิตภัณฑทางการ
คา 2 ชนิดไดรับยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสดังกลาวดใีกลเคยีงกันอยูในเกณฑชอบนอยถึง
ชอบปานกลาง เมื่อพิจารณาคุณภาพทางประสาทสัมผัสดาน ลักษณะปรากฏ และรสชาติพบวา มี
ความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ขนมขบเคี้ยวเสริมงาดํา
ดิบไมบด ไดรับการยอมรับสูงสุดในคุณภาพดานลักษณะปรากฏ รสชาติ ความกรอบ และความ
เนียนเนื้อ (7.20+1.06 7.55+0.94  7.45+0.83 และ 7.20+1.11 ตามลําดับ) สวนผลิตภณัฑทางการคา 1 
ไดรับการยอมรับสูงสุดในคุณภาพดานกล่ิน และความชอบโดยรวม (7.45+1.19 และ 7.50+1.32 
ตามลําดับ) สวนผลิตภณัฑทางการคา 2 ไดรับการยอมรับต่ําสุดในคณุภาพดานกล่ิน ความเนียนเนื้อ  
และความชอบโดยรวม (6.85+1.39  6.60+1.19 และ 6.85+1.35 ตามลําดับ) สวนคุณภาพ 
ในดานลักษณะปรากฏพบวาผลิตภัณฑทางการคา 2 ไดรับการยอมรับมากกวาผลิตภณัฑทางการคา 1 
(6.60+1.50 และ 5.85+1.79 ตามลําดับ)  ซ่ึงอยูในเกณฑ เฉยๆ ถึง ชอบนอย การยอมรับในคุณภาพ
ดานรสชาติพบวาผลิตภัณฑทางการคา 1 ไดรับการยอมรับมากกวาผลิตภณัฑทางการคา 2 
(7.25+1.29 และ 6.80+1.36 ตามลําดับ) ซ่ึงอยูในเกณฑ ชอบนอย ถึง ชอบปานกลาง  
        จากคุณภาพทางกายภาพที่ดีกวา และคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ไดรับการยอมรับที่มากกวา
ผลิตภัณฑทางการคาทั้ง 2 ชนิด อาจเนื่องมาจาก ความแตกตางของสวนประกอบวัตถุดิบ และสภาวะ
การผลิต ทําใหคุณภาพของขนมขบเคี้ยวมีความแตกตางกัน โดยพบวาลักษณะภายในชิน้ขนมขบ
เคี้ยวเสริมงาดาํดิบไมบด ที่ผลิตไดมีฟองอากาศเล็ก ละเอียด สม่ําเสมอ และผนังเซลลบางกวา
ผลิตภัณฑทางการคาทั้ง 2 ชนิด 
        เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค (30 กรัม) ของขนมขบเคี้ยวเสริม
งาดําดิบไมบดกับผลิตภัณฑทางการคา 2 ชนิด จากการคํานวณคณุภาพทางเคมขีองขนมขบเคี้ยว
เสริมงาดําดิบ (ตารางที่ 4.15) พบวา เมื่อรับประทานขนมขบเคี้ยวเสรมิงาดําดิบไมบด 30 กรัม จะ
ไดรับไขมันทัง้หมด 2.7 กรัม (เทียบเทา 4.2 % Thai RDI) และไดรับโปรตีน 2.1 กรัม คารโบไฮเดรต
ทั้งหมด 22 กรัม (เทียบเทา 7.3 % Thai RDI) ใยอาหาร0.6 กรัม (เทียบเทา 2.4 % Thai RDI)  พลังงาน
ทั้งหมด 120.7 กิโลแคลอรี โดยไดรับพลังงานจากไขมนั 24.3 กิโลแคลอรี (ตารางที่ 4.16) เหน็ไดวา
ขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบไมบดที่ผลิตได ใหโปรตีน คารโบไฮเดรต และใยอาหารสูงกวาผลิตภณัฑ
ทางการคาทั้ง 2 ชนิด และใหพลังงานจากไขมันต่ํากวาถึง 2  เทา 
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        เมื่อวิเคราะหตนทุนการผลิต โดยไมรวมคาเสื่อมราคาของเครื่องมือที่ใชในกระบวนการผลิตมี
ตนทุนการผลิตจนไดเปนผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบไมบด ปรุงรสโนริสาหรายทั้งหมด 59 
บาท ตอกิโลกรัม (ภาคผนวก ง.3) ซ่ึงเปนตนทุนที่คอนขางต่ํา เมื่อพิจารณาจากราคาขายของ
ผลิตภัณฑทางการคา 1 (227.27 บาท ตอกิโลกรัม) และผลิตภัณฑทางการคา 2 (178.6 บาทตอ
กิโลกรัม) โดยราคาที่จําหนายของผลิตภัณฑทางการคาทั้ง 2 ชนิดอาจรวมคาใชจายในการผลิต คา
บรรจุภัณฑ คาโฆษณา กําไร และคาใชจายในการนําเขาของวัตถุดิบ เปนตน ดังนัน้ขนมขบเคี้ยว
เสริมงาดําดิบไมบดจึงเปนผลิตภัณฑใหมที่เปนทางเลือกหนึ่งในการนําไปผลิตในเชิงพาณิชยไดดวย
ตนทุนต่ํา นอกจากนี้ยังเปนขนมขบเคี้ยวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง มีไขมันต่ํากวาขนมขบเคี้ยวใน
ทองตลาด มผีลดีตอผูบริโภค เปนการนําวัตถุดิบทองถ่ิน เชน ปลายขาว และธัญพชืตางๆ ที่มีอยูใน
ประเทศมาใชประโยชน และเปนการเพิ่มมูลคาใหกบัวัตถุดิบทางการเกษตร เปนแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวโดยกระบวนการเอ็กซทรูชันตอไป 
 
ตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบคณุคาทางโภชนาการของขนมขบเคี้ยวเสรมิงาดําดิบไมบดกับผลิตภัณฑ

ทางการคา 2 ชนิด 

หมายเหตุ: % Thai RDI * หมายถึง รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับ
คนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป โดยคิดจากความตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี 

 
 

ขนมขบเคี้ยวเสริมงาดําดิบ
ไมบด 

ผลิตภัณฑทางการคา1 
(คาราดานักเกต) 

ผลิตภัณฑทางการคา 2 
(บิกกาเทมากิ) 

คุณคาทางโภชนาการตอ
หนึ่งหนวยบริโภค 

(30 กรัม) กรัม % Thai RDI* กรัม % Thai RDI* กรัม % Thai RDI* 

ไขมันทั้งหมด 2.7 4.2 6.0 9.2 5.6 8.6 
โปรตีน 2.1 - 1.6 - 1.6 - 
คารโบไฮเดรตทั้งหมด 22.0 7.3 20.0 6.7 20.5 6.8 

ใยอาหาร 0.6 2.4 0.2 0.8 0.1 0.4 
พลังงานทั้งหมด 120.7 กิโลแคลอรี 140.4 กิโลแคลอรี 138.8 กิโลแคลอรี 
พลังงานจากไขมัน 24.3 กิโลแคลอรี 54.0 กิโลแคลอรี 50.4 กิโลแคลอรี 


