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การยอมรับและความพึงพอใจต่อต�ำรับขนมไทยสูตรลดไขมัน
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สาขาวิชาโภชนบ�ำบัดและการก�ำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ประเทศไทย
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาต�ำรับขนมไทยสูตรลดไขมันที่ยอมรับต่ออาสาสมัคร
วิธีการศึกษา ต�ำรับขนมไทยจ�ำนวน 3 รายการ (ขนมครก ขนมถ้วย กล้วยบวชชี) ได้รับเลือกจากการส�ำรวจ
และน�ำมาพัฒนารายการละ 3 สูตร ได้แก่ สูตรที่ใช้กะทิปกติ สูตรที่ใช้กะทิปกติกับกะทิธัญพืชอัตราส่วน 50:50
และสูตรที่ใช้กะทิธัญพืช ท�ำการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อทดสอบความพึงพอใจด้านต่างๆ ในอาสาสมัคร
จ�ำนวน 30 คน
ผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของขนมไทยในแต่ละสูตรไม่มคี วามแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านกลิ่นขณะเคี้ยวของขนมครกและกล้วยบวชชีท่ีสูตรกะทิธัญพืชน้อยกว่า
สูตรอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ตาม คะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมแต่ละสูตรของ
ทั้ง 3 รายการอยู่ในระดับที่อาสาสมัครให้การยอมรับ
สรุ ป ผลการศึ ก ษาสามารถสรุ ป ได้ ว ่ า ขนมไทยสู ต รลดไขมั น ที่ พั ฒ นาขึ้ น ทั้ ง 3 รายการได้ รั บ การยอมรั บ
จากอาสาสมัคร
ค�ำส�ำคัญ ขนมไทย ไขมัน โภชนาการ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ผู้นิพนธ์ที่รับผิดชอบ
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Acceptance and satisfaction of reduced fat Thai desserts
Alongkote Singhato (M.Sc.), Uraiporn Booranasuksakul (M.Sc.), Rungsima Daroonpunt (Ph.D.)
and Narisa Rueangsri (M.Sc.)
Nutritional Therapy and Dietetics Division, Faculty of Allied Health Sciences, Burapha
University, Chonburi, Thailand
Abstract
Objectives This study aimed to develop reduced fat Thai desserts with an overall acceptance
and satisfaction among a group of participants.
Materials and Methods Selected by our survey, “Kanom Krok,” “Kanom Tuay,” and “Kluay
Buach She” were the three top ranked Thai desserts to be used as food samples in this study.
Three reduced fat recipes were developed for each menu (coconut milk, mixed coconut milk
and cereal cream in a 50:50 ratio, as well as a cereal cream recipe) and used in a sensory
evaluation test with 30 participants, to determine their acceptance and satisfaction.
Results The findings of this study revealed no significant differences to average satisfaction
scores in all aspects of the reduced fat Thai desserts. However, flavor was an exception when
it came to the cereal cream 50:50 recipes (p < 0.05) for both Kanom Krok and Kluay Buach
She. The average scores of flavor in these cereal cream recipes were significantly lower than
coconut milk and mixed coconut milk (p < 0.05). However, the overall results showed a general
satisfaction score as classified by the participants for all 3 recipes on the menu.
Conclusion The developed reduced fat Thai desserts were acceptable to participants.
Keywords Thai dessert, Fat, Nutrition, Non-communicable disease
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ปัจจุบัน ภาวะโภชนาการเกินเป็นปัญหาด้าน
สาธารณะสุขที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ จาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่มีภาวะโภชนาการเกิน
มักมีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่สูงกว่าคนทั่วไป เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรค
หลอดเลื อ ดหั ว ใจ โรคความดั น โลหิ ต สู ง เป็ น ต้ น1,2
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ท�ำให้
ใช้ชวี ติ ประจ�ำวันอย่างยากล�ำบากมากขึน้ 3 ตัวอย่างการ
ศึกษาความชุกของประชากรที่มีภาวะโภชนาการเกิน
ในประเทศต่างๆ เช่น การศึกษาประชากรในประเทศ
ไนจีเรียพบว่าความชุกของกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะอ้วน
ลงพุงอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 37 และจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง
ทีม่ ภี าวะอ้วนและน�ำ้ เกินอยูท่ รี่ อ้ ยละ 57 ของประชากร4
และตัวอย่างการศึกษาในประเทศอินเดีย พบว่า มี
ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงคิดเป็นร้อยละ 15-20
ของประชากรเพศหญิงและชาย และยังพบความชุก
ของผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูงประมาณร้อยละ 20
ของประชากรเพศหญิงและชาย5 ส่วนในประเทศไทย
นั้น จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีรายงานความชุกของ
การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา เช่น พบ
ความชุกผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ
10 ของประชากร6 อีกทั้งยังพบความชุกของผู้ที่มีน�้ำ
หนักเกินเกณฑ์ของประชากรไทยมากกว่าร้อยละ 20
ของประชากร เป็นต้น7 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะ
โภชนาการเกินเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเรือ้ รังอย่าง
หนึ่งคือ โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งปัจจัยที่ส�ำคัญอย่าง
หนึ่งที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการเกินคือพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารที่มีพลังงานสูง ประกอบกับการที่
ไม่คอ่ ยได้มกี จิ กรรมทางกายในชีวติ ประจ�ำวันของคนใน
สังคมปัจจุบนั เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะน�ำ้ หนักเกิน
และเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ตามมาในที่สุด8 โดย
เฉพาะพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เป็นแหล่ง
ของไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่มากเกินไป เป็นพฤติกรรม

หนึง่ ทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งต่อการพัฒนาไปสูโ่ รคหลอดเลือด
หัวใจ การศึกษาก่อนหน้าพบว่า ผูท้ มี่ พี ฤติกรรมการรับ
ประทานอาหารที่เป็นแหล่งของไขมันในปริมาณที่มาก
เกินนัน้ มีความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการและ
น�้ำหนักเกินมากขึ้น9
ขนมไทยเป็ น มรดกทางภู มิ ป ั ญ ญาของไทย
ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยส่วนใหญ่นั้นได้รับ
อิทธิพลและดัดแปลงมาจากขนมหวานของประเทศ
โปรตุ เ กสในสมั ย ที่ มี ก ารค้ า ขายและแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมในอดีต ขนมไทยยังถือเป็นของหวานที่มีชื่อ
เสียงของไทยและเป็นทีน่ ยิ มของทัง้ คนไทยและชาวต่าง
ชาติในการรับประทานเป็นของว่างหลังมื้ออาหารและ
การใช้เป็นของฝากในงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งมีจ�ำหน่าย
โดยทัว่ ไปและหาซือ้ ได้งา่ ยในทุกท้องถิน่ 10 อย่างไรก็ตาม
ลักษณะเด่นทีเ่ ป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของขนมไทยคือ
มีการใช้กะทิเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่ากะทิ
นั้นจัดเป็นอาหารที่เป็นแหล่งของไขมัน ดังนั้น การรับ
ประทานขนมไทยที่มีส่วนประกอบของกะทิในปริมาณ
ที่มากเกินไปจึงถือเป็นสาเหตุของการรับประทานไข
มันในปริมาณที่สูงด้วย จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่า
มีการดัดแปลงขนมหวานหรืออาหารว่างท้องถิ่นของ
ประเทศต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสุขภาพมาก
ขึ้น เช่น การดัดแปลงชีสชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารท้อง
ถิ่นของประเทศอินเดียโดยลดปริมาณของไขมันลงพบ
ว่าอาสาสมัครให้การยอมรับต่อชีสที่มีการดัดแปลง
ไขมันดังกล่าว11 และการพัฒนาช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง
ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีการดัดแปลงส่วนผสมให้มี
ปริมาณไขมันน้อยลง พบว่าอาสาสมัครให้การยอมรับ
ต่อช็อคโกแลตทีม่ กี ารลดไขมันลงด้วยเช่นกัน12 อย่างไร
ก็ตาม ในปัจจุบนั พบว่ายังมีขอ้ มูลเกีย่ วกับการดัดแปลง
ขนมไทยเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสุขภาพค่อนข้าง
จ�ำกัด โดยเฉพาะการดัดแปลงปริมาณไขมันในขนม
ไทยที่มักมีกะทิเป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก จึง
เป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาต�ำรับขนม
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ไทยสูตรลดไขมันเพื่อทดสอบการยอมรับและความพึง ทัง้ สิน้ 20 รายการ โดยให้อาสาสมัครเลือกรายการขนม
พอใจต่ออาสาสมัคร
ไทยที่ปรากฏอยู่ในแบบสอบถามที่ตนเองชื่นชอบมาก
ทีส่ ดุ 3 รายการ จากนัน้ จึงรวบรวมคะแนนของรายการ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ขนมไทยที่ได้รับการเลือกจากอาสาสมัครมากที่สุด 3
เพื่อทดสอบการยอมรับและความพึงพอใจ อันดับแรกในการด�ำเนินการทดลองขั้นต่อไป ตัวอย่าง
ของอาสาสมัครที่มีต่อต�ำรับขนมไทยสูตรลดไขมันที่ได้ รายการขนมไทยในแบบสอบถามเช่น ขนมครก ขนม
รับการพัฒนาขึ้นจ�ำนวน 3 รายการ รายการละ 3 สูตร ถ้วย ลอดช่อง เป็นต้น
ได้แก่ สูตรที่ใช้กะทิปกติ สูตรที่ใช้กะทิปกติต่อกะทิ
1.2 แบบประเมินความพึงพอใจทางประสาท
ธัญพืชในอัตราส่วน 50:50 และสูตรที่ใช้กะทิธัญพืช สัมผัส (sensory evaluation questionnaire)
ทดแทนทั้งหมดร้อยละ 100
แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามปลาย
ปิด ใช้ในการให้อาสาสมัครประเมินความพึงพอใจ
นิยามศัพท์
ต่ อ รายการขนมไทยที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ น ในสู ต ร
ต� ำ รั บ ขนมไทย (Thai dessert recipe)
ต่างๆ มีลักษณะเป็น facial scale 5 ระดับ ดัดแปลง
เป็นการกล่าวรวมรายการขนมไทยทัง้ หมดทีอ่ ยูภ่ ายใน
จากแบบสอบถาม facial hedonic scale ซึ่งเป็น
งานวิจัย
แบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในวงการอาหาร
กะทิธัญพืช (cereal milk) เป็นการกล่าวถึง
และโภชนาการส�ำหรับใช้ประเมินความพึงพอใจทาง
ผลิตภัณฑ์กะทิธัญพืชที่มีการจ�ำหน่ายในท้องตลาด
ประสาทสั ม ผั ส ต่ อ ตั ว อย่ า งอาหาร14 แบบสอบถาม
(commercial product)
ประกอบไปด้วยค�ำถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่
มีต่อตัวอย่างอาหาร ได้แก่ ความพึงพอใจด้านลักษณะ
วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาแบบ ที่ปรากฏ ด้านรสชาติ ด้านสี ด้านกลิ่นขณะเคี้ยว ด้าน
experimental study design ขั้ น ตอนใน เนื้อสัมผัส และความพึงพอใจโดยภาพรวม มีวิธีการให้
การเตรี ย มและด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ค ณะ คะแนนในแต่ละด้านคือ ชอบมาก = 5 คะแนน ชอบ =
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 4 คะแนน เฉยๆ = 3 คะแนน ไม่ชอบ = 2 คะแนน ไม่
จังหวัดชลบุรี มีการเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ชอบมาก = 1 คะแนน โดยหากต�ำรับขนมไทยในสูตร
ใดทีไ่ ด้คะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมเฉลีย่ มากกว่า
และขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
3.50 คะแนน15 ขึน้ ไปจึงถือว่าอาสาสมัครให้การยอมรับ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1.1 แบบส� ำ รวจรายการขนมไทยที่ ไ ด้ รั บ ต่อต�ำรับขนมไทยในสูตรนั้นๆ (รูปที่ 1)
ความนิยม เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนา
แบบสอบถามปลายปิด พัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้ใน
การส�ำรวจรายการขนมไทยทีช่ นื่ ชอบมากทีส่ ดุ 3 อันดับ
แรก เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาเป็นต�ำรับขนมไทยสูตร
ลดไขมัน โดยท�ำการส�ำรวจในกลุม่ ประชากรทีอ่ าศัยอยู่ รูปที่ 1 Five-level hedonic scale
ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 50
1.3 ต�ำรับขนมไทยที่ใช้ในการทดสอบทาง
คน13 แบบสอบถามประกอบด้วยรายการขนมไทยทีพ่ บ
ได้ทวั่ ไปในท้องถิน่ และมีกะทิเป็นส่วนประกอบ จ�ำนวน ประสาทสัมผัส
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เป็ น ต� ำ รั บ ขนมไทยที่ ไ ด้ จ ากการส� ำ รวจ
ด้วยแบบสอบถามจากอาสาสมัครจ�ำนวน 3 รายการ
ที่ได้รับเลือกมากที่สุด ขนมไทยแต่ละรายการแบ่งออก
เป็นรายการละ 3 สูตร ได้แก่ สูตรที่ใช้กะทิปกติ สูตร
ที่ใช้กะทิปกติกับกะทิธัญพืชในอัตราส่วน 50:50 และ
สูตรที่ใช้กะทิธัญพืช โดยขนมไทยแต่ละรายการนั้นมี
การค�ำนวนปริมาณส่วนประกอบของแต่ละสูตร เช่น
ปริมาณกะทิ ปริมาณน�้ำตาล เป็นต้น ในปริมาณเท่า
กันทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนการเตรียมและการท�ำขนม
แต่ละสูตรของทั้ง 3 รายการนั้นมีการด�ำเนินการปรุงที่
เหมือนกันทั้งสิ้น เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่เกิด
จากอคติด้านรสชาติที่มีต่อประสาทสัมผัสของอาสา
สมัคร ขั้นตอนในการเตรียมส่วนประกอบและการปรุง
ขนมไทยด�ำเนินการโดยดัดแปลงส่วนประกอบและขั้น
ตอนตามหนังสือคูม่ อื การปรุงอาหารไทย16 ทีห่ อ้ งปฏิบตั ิ
การโภชนคลินกิ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ค�ำนวนปริมาณพลังงานและการกระจายพลังงานของ
ขนมไทยแต่ละสูตรของทั้ง 3 รายการด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปส�ำหรับค�ำนวนปริมาณสารอาหาร
(INMUCAL-Nutrients, version 3.0) พัฒนาโดย
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยแบบสอบถามทุ ก ชุ ด ได้ รั บ การตรวจ
สอบความถู ก ต้ อ งและเหมาะสมของเนื้ อ หาที่ ใช้ ใ น
แบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
อาหารและโภชนาการจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน จากนั้น
แบบสอบถามทุกชุดที่ได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
และขัน้ ตอนในการด�ำเนินการศึกษาได้รบั การพิจารณา
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
บูรพา (หนังสือเลขที่ ศธ 6200/00118)
2. อาสาสมัครที่ใช้ในการศึกษา
อาสาสมั ค รที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้
เป็นกลุ่มผู้มีสุขภาพดีทั้งเพศหญิงและเพศชายจ�ำนวน
30 คน 17 ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งแสนสุ ข
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ท�ำการคัดเลือกตัวอย่างตาม

สะดวก(convenience sampling) โดยประชาสัมพันธ์
ไปยังชมรมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพาและ
เทศบาลเมืองแสนสุข โดยเกณฑ์การคัดเข้าคือ 1. เป็น
ผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจ�ำตัว 2. อายุระหว่าง 2060 ปี 3. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย 4. สามารถอ่านและ
เขียนภาษาไทยได้ เกณฑ์การคัดออกคือ 1. ผูท้ มี่ ปี ระวัติ
ทางการแพทย์แพ้อาหาร 2. ผูท้ มี่ ปี ระวัตทิ างการแพทย์
ที่มีความผิดปกติด้านจิตเวช 3. ผู้ที่มีความบกพร่องใน
การรับรสและรับกลิ่นของอาหาร 4. ผู้ที่มีแผลในช่อง
ปาก 5. ผู้ที่มีประวัติทางการแพทย์เป็นโรคตาบอดสี
3. ขั้นตอนในด�ำเนินการศึกษา
เมื่ อ ได้ จ�ำ นวนอาสาสมั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ตรงตามเกณฑ์คัดเข้าและคัดออกทั้ง 30 คนแล้ว ได้
นัดอาสาสมัครมาที่ห้องปฏิบัติการโภชนคลินิก คณะ
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ช่วงเวลาเย็นของวัน
ท�ำการ เพื่อประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส
ที่มีต่อขนมไทยทั้ง 3 รายการที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
โดยอาสาสมัครได้รับการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
วัตถุประสงค์ ส่วนประกอบของขนมไทยแต่ละรายการ
และขัน้ ตอนในการประเมินความพึงพอใจทางประสาท
สัมผัสก่อนเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา จากนั้น
ผู้วิจัยเชิญอาสาสมัครเข้าไปในห้องปฏิบัติการโภชน
คลินิก และเสิร์ฟรายการขนมไทยครั้งละ 1 รายการ
รายการละ 3 สูตร อาสาสมัครถูกมอบหมายให้กลัว้ ปาก
ด้วยน�ำ้ เปล่าทีเ่ ตรียมไว้ให้กอ่ นชิมขนมไทยในแต่ละสูตร
ทุกครั้งเพื่อลดกลิ่นของขนมไทยที่ได้ชิมไปในสูตรก่อน
หน้า และท�ำการตอบแบบสอบถามที่ใช้ประเมินความ
พึงพอใจทางประสาทสัมผัสในด้านต่างๆ ของแต่ละสูตร
จนครบทั้ง 3 รายการ ซึ่งในขณะชิมขนมไทยทั้ง 3 สูตร
ของแต่ละรายการนัน้ อาสาสมัครไม่สามารถทราบได้วา่
แต่ละสูตรนัน้ เป็นสูตรใด (blinded samples) จากนัน้
จึงเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
คะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส
ทั้ง 6 ด้านได้แก่ ความพึงพอใจด้านลักษณะที่ปรากฏ

ปริมาณพลังงานเฉลี่ยที่ 1 หน่วยบริโภคของขนมไทยสูตรที่ใช้กะทิปกติ มีพลังงานของทั้ง 3 รายการเฉลี่ยอยู่ที่
ปะมาณ 262 kcal ส่วนขนมไทยสูตรที่ใช้กะทิปกติกับกะทิธัญพืชในอัตราส่วน 50:50 มีพลังงานของทั้ง 3
รายการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 244 kcal และขนมไทยสูตรที่ใช้กะทิธัญพืชทดแทน มีพลังงานของทั้ง 3 รายการ
22
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 220 kcal โดยพลังงานเฉลี่ยของสูตรที่ใช้กะทิธัญพืชมีพลังงานลดลงเมื่อเทียบกับสูตรที่ใช้
บูรพาเวชสาร ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๖๒อยละ 16 (รูปที่ 1)
กะทิป-กติธัคนิดวาคม
เป็นประมาณร้

ด้านรสชาติ ด้านสี ด้านกลิ่นขณะเคี้ยว ด้านเนื้อสัมผัส
และความพึงพอใจโดยภาพรวม ของขนมไทยในแต่ละ
สู ต ร รวมถึ ง ปริ ม าณพลั ง งานและสารอาหารได้ แ ก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเฉลี่ยของแต่ละสูตร
มีการรายงานในรูปแบบของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (mean ± SD) โดยใช้สถิติ One-way
ANOVA ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
รูปที่ 1 แสดงปริ
ความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านต่างๆ ของขนมไทยแต่
ละ มาณพลังงานเฉลี่ยของขนมไทยในแต่ละสูตรทั้ง 3 รายการ
สูตรทั้ง 3 รายการ ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ รูปที่ 1 แสดงปริมาณพลังงานเฉลี่ยของขนมไทยใน
แต่ละสูตรทั้ง 3 รายการ
ส�ำเร็จรูป predictive analytical software statistics
(PASW) เวอร์ชัน 21 (SPSS Inc, Chicago, Il) ก�ำหนด
นอกจากนี้ จากการค� ำ นวนการกระจาย
ระดับนัยส�ำคัญไว้ที่ p < 0.05
พลังงานเฉลี่ยของขนมไทยทั้ง 3 สูตร พบว่า ขนม
ไทยสู ต รปกติ มี ก ารกระจายพลั ง งานเฉลี่ ย จาก
ผลการศึกษา
คาร์โบไฮเดรตที่ร้อยละ 33 โปรตีนร้อยละ 3 และไข
จ า ก ก า ร ส� ำ ร ว จ ร า ย ก า ร ข น ม ไ ท ย ใ น
มันร้อยละ 64 ส่วนสูตร 50:50 มีการกระจายพลังงาน23
แบบสอบถามที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากอาสาสมัคร
เฉลี่ยจากคาร์โบไฮเดรตที่ร้อยละ 36 โปรตีนร้อยละ
นอกจากนี้ จากการคํานวนการกระจายพลังงานเฉลี่ยของขนมไทยทั้ง 3 สูตร พบว่า ขนมไทยสูตรปกติ
จ�ำนวน 50 คน พบว่า รายการขนมไทยที่ได้รับเลือมีกการกระจายพลั
งงานเฉลี่ยจากคาร์โบไฮเดรตที่ร้อยละ 33 โปรตีนร้อยละ 3 และไขมันร้อยละ 64 ส่วนสูตร
3 และไขมั
นร้อยละ 61 และสูตรกะทิธัญพืช มีการก
50:50 มีการกระจายพลังงานเฉลี่ยจากคาร์โบไฮเดรตที่ร้อยละ 36 โปรตีนร้อยละ 3 และไขมันร้อยละ 61 และ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขนมครก ขนมถ้วย และ
สูตรกะทิธัญพืช มีการกระจายพลังงานเฉลี่ยจากคาร์โบไฮเดรตที่ร้อยละ 39 โปรตีนร้อยละ 4 และไขมันร้อยละ
ระจายพลังงานเฉลี่ยจากคาร์โบไฮเดรตที่ร้อยละ 39
57 (รูปที่ 2)
กล้วยบวชชี จึงได้น�ำรายการขนมไทยทั้ง 3 รายการนี
้
โปรตีนร้อยละ 4 และไขมันร้อยละ 57 (รูปที่ 2)
มาพัฒนาเพื่อดัดแปลงปริมาณไขมันเพื่อใช้ส�ำหรับเป็น
ตัวอย่างอาหารในขั้นตอนของการประเมินความพึง
พอใจทางประสาทสัมผัส
1. ปริมาณพลังงานและการกระจายพลังงาน
เฉลี่ยของต�ำรับขนมไทยที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
จากการค� ำ นวนปริ ม าณพลั ง งานและ
การกระจายพลังงานเฉลี่ยของต�ำรับขนมไทยทั้ง 3 รูปที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของร้อยละการกระจายพลังงานของสารอาหารของขนมไทยทั้ง 3 รายการ
แต่ละสูตรที่ 1 หน่วยบริโภค
รายการพบว่า ปริมาณพลังงานเฉลี่ยที่ 1 หน่วยบริโภค รูปที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของร้อยละการกระจายพลังงาน
2. ผลการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสที่มีต่อขนมไทยสูตรลดไขมัน
ของขนมไทยสูตรที่ใช้กะทิปกติ มีพลังงานของทั้ง 3 สําหรับรายการขนมครกที
่ได้รับการพัฒนาขึ้นนั้น แบ่งออกเป็นขนมครกสูตรที่ใช้กะทิปกติ สูตร 50:50
ของสารอาหารของขนมไทยทั
้ง 3 รายการ
และสูตรที่ใช้กะทิธัญพืช พบว่า คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านต่างๆของอาสาสมัครที่มีต่อขนมครกทั้ง 3
รายการเฉลี่ยอยู่ที่ปะมาณ 262 kcal ส่วนขนมไทย
สูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านกลิ่นขณะเคี้ยวที่พบว่าคะแนนความพึงพอใจ
แต่ละสูตรที่ 1 หน่วยบริโภค
เฉลี่ ย มีค วามแตกต่ างกั นอย่า งมีนั ยสํ าคั ญ ทางสถิติ (p < 0.05) อย่ า งไรก็ตาม คะแนนความพึ งพอใจโดย
สูตรที่ใช้กะทิปกติกับกะทิธัญพืชในอัตราส่วน 50:50
ภาพรวมเฉลี่ยของขนมครกทั้ง 3 สูตรอยู่ในเกณฑ์ที่แสดงถึงการยอมรับของอาสาสมัคร (ตารางที่ 1)
2. ผลการทดสอบความพึงพอใจทางประสาท
มีพลังงานของทั้ง 3 รายการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 244
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของอาสาสมัครต่อขนมครกทั้ง 3 สูตร
สูตรปกติ
ร 50:50
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Mean (SD)
Mean (SD)
ธัญพืช
F
p-value
ด้าน
คะแนนรวม
=5
Mean ่ ไ(SD)
ส�
ำ
หรั
บ
รายการขนมครกที
ด้
ร
ั
บ
การพั
ฒนา
พลังงานของทั้ง 3 รายการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 220
ลักษณะที่ปรากฏ
3.86 (0.89)
3.76 (0.89)
3.63 (1.09)
0.43
0.64
รที
่
ใ
ช้
ก
ะทิ
ป
กติ
สู
ตร
รสชาติ ขึ้นนั้น แบ่งออกเป็
4.06 (0.94) นขนมครกสู
3.86 (0.97) ต3.90
(1.12)
0.33
0.71
kcal โดยพลั ง งานเฉลี่ ย ของสู ต รที่ ใช้ ก ะทิ ธั ญ พื ชสีมี
3.43 (1.13)
3.63 (1.06)
3.26 (1.25
0.75
0.47
50:50
และสู4.03
ตรที(1.03)ใ่ ช้กะทิ3.96ธญ
ั (0.96)พืช พบว่
า คะแนนความพึ
้ยว
3.30 (1.31)
3.96
0.02 ง
พลังงานลดลง เมื่อเทียบกับสูตรที่ใช้กะทิปกติคิดเป็กลิเนืน้อ่นสัขณะเคี
มผัส
3.80 (0.99)
3.70 (0.91)
3.93 (1.04)
0.42
0.65
ประมาณร้อยละ 16 (รูปที่ 1)
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พอใจเฉลีย่ ในด้านต่างๆ ของอาสาสมัครทีม่ ตี อ่ ขนมครก สถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ตาม คะแนนความพึงพอใจ
ทั้ง 3 สูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง โดยภาพรวมเฉลีย่ ของขนมครกทัง้ 3 สูตรอยูใ่ นเกณฑ์ที่
สถิติ ยกเว้นด้านกลิ่นขณะเคี้ยวที่พบว่าคะแนนความ แสดงถึงการยอมรับของอาสาสมัคร (ตารางที่ 1)
พึงพอใจเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของอาสาสมัครต่อขนมครกทัง้ 3 สูตร (คะแนนรวม = 5)
ความพึงพอใจในแต่ละด้าน
ลักษณะที่ปรากฏ
รสชาติ
สี
กลิ่นขณะเคี้ยว
เนื้อสัมผัส
ความพึงพอใจโดยภาพรวม

สูตรปกติ
Mean (SD)
คะแนนรวม = 5
3.86 (0.89)
4.06 (0.94)
3.43 (1.13)
4.03 (1.03)
3.80 (0.99)
4.03 (0.99)

สูตร 50:50
Mean (SD)

สูตรกะทิธัญพืช
Mean (SD)

F

p-value

3.76 (0.89)
3.86 (0.97)
3.63 (1.06)
3.96 (0.96)
3.70 (0.91)
3.96 (0.96)

3.63 (1.09)
3.90 (1.12)
3.26 (1.25
3.30 (1.31)
3.93 (1.04)
3.76 (1.04)

0.43
0.33
0.75
3.96
0.42
0.57

0.64
0.71
0.47
0.02
0.65
0.56

ส�ำหรับรายการขนมถ้วยที่ได้รับการพัฒนา
ขึ้นนั้น แบ่งออกเป็นขนมถ้วยสูตรที่ใช้กะทิปกติ สูตร
50:50 และสูตรที่ใช้กะทิธัญพืช พบว่า คะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ยในด้านต่างๆ ของอาสาสมัครที่มีต่อขนม

ถ้วยทั้ง 3 สูตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ นอกจากนี้ คะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวม
เฉลีย่ ของขนมถ้วยทัง้ 3 สูตรอยูใ่ นเกณฑ์ทแี่ สดงถึงการ
ยอมรับของอาสาสมัคร (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของอาสาสมัครต่อขนมถ้วยทัง้ 3 สูตร (คะแนนรวม = 5)
ความพึงพอใจในแต่ละด้าน
ลักษณะที่ปรากฏ
รสชาติ
สี
กลิ่นขณะเคี้ยว
เนื้อสัมผัส
ความพึงพอใจโดยภาพรวม

สูตรปกติ
Mean (SD)
คะแนนรวม = 5
4.03 (1.03)
3.83 (0.79)
3.86 (0.93)
4.26 (0.90)
3.93 (1.08)
3.90 (1.02)

สูตร 50:50
Mean (SD)

สูตรกะทิธัญพืช
Mean (SD)

F

p-value

3.76 (0.85)
3.76 (0.85)
3.90 (0.99)
4.13 (1.04)
3.73 (1.14)
3.73 (1.08)

3.96 (0.66)
3.63 (0.85)
3.60 (1.27)
3.93 (0.90)
3.66 (1.12)
3.96 (1.07)

0.77
0.44
0.69
0.92
0.46
0.37

0.46
0.64
0.50
0.39
0.63
0.69

และสุดท้ายรายการกล้วยบวชชีที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นนั้น แบ่งออกเป็นกล้วยบวชชีสูตรที่ใช้กะทิ
ปกติ สูตร 50:50 และสูตรที่ใช้กะทิธัญพืช พบว่า
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านต่างๆ ของอาสา
สมัครที่มีต่อกล้วยบวชชีทั้ง 3 สูตรไม่มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านกลิน่ ขณะเคีย้ ว
ที่พบว่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ตาม
คะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมเฉลี่ยของกล้วย
บวชชีทั้ง 3 สูตรอยู่ในเกณฑ์ที่แสดงถึงการยอมรับของ
อาสาสมัคร (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของอาสาสมัครต่อกล้วยบวชชีทั้ง 3 สูตร (คะแนน
รวม = 5)
ความพึงพอใจในแต่ละด้าน
ด้านลักษณะที่ปรากฏ
ด้านรสชาติ
ด้านสี
ด้านกลิ่นขณะเคี้ยว
ด้านเนื้อสัมผัส
ความพึงพอใจโดยภาพรวม

วิจารณ์

สูตรปกติ
Mean (SD)
คะแนนรวม = 5
3.70 (1.14)
4.16 (1.01)
3.93 (1.01)
4.23 (0.85)
3.86 (1.04)
4.16 (0.69)

สูตร 50:50
Mean (SD)

สูตรกะทิธัญพืช
Mean (SD)

F

p-value

3.86 (0.93)
4.13 (0.81)
4.03 (0.85)
3.90 (1.12)
3.70 (1.02)
3.93 (0.98)

3.76 (1.10)
4.06 (0.98)
3.86 (0.97)
3.53 (1.04)
3.63 (0.96)
3.96 (0.96)

0.18
0.08
0.23
3.57
0.42
0.60

0.83
0.91
0.79
0.03
0.65
0.55

จากผลการศึกษาที่ได้พบว่า คะแนนความพึง
พอใจโดยภาพรวมเฉลี่ยของขนมไทยทั้ง 3 รายการใน
แต่ละสูตรอยู่ในระดับที่แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจ
และยอมรับต่อขนมไทยสูตรลดไขมัน สอดคล้องกับการ
ศึกษาก่อนหน้าที่มีการพัฒนาแซนด์วิชสเปรดลดไขมัน
จากน�้ำนมถั่วเหลือง โดยพบว่าผลิตภัณฑ์แซนด์วิชลด
ไขมันที่พัฒนาขึ้น มีลักษณะทางกายภาพและเคมีไม่
แตกต่างกับสูตรปกติ18 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่
ยอโดยใช้น�้ำมันร�ำข้าวแช่เยือกแข็งทดแทนมันไก่ โดย
พบว่าผลิตภัณฑ์ไก่ยอสูตรลดไขมันมีคะแนนความพึง
พอใจของอาสาสมัครไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม19
อย่างไรก็ตามพบว่า คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยด้าน
กลิ่นขณะเคี้ยวของรายการขนมไทย ได้แก่ ขนมครก
และกล้วยบวชชีสูตรที่ใช้กะทิธัญพืชเป็นส่วนประกอบ
นั้น มีคะแนนน้อยกว่าสูตรที่ใช้กะทิปกติ และสูตร
50:50 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ จากการศึกษาก่อน
หน้าพบว่า ปริมาณของไขมันในอาหารนั้นส่งผลต่อ
คุณภาพอาหารในเรื่องของกลิ่น อาหารที่มีปริมาณไข
มันที่มากกว่าต�ำรับไขมันที่น้อยมักให้กลิ่นของอาหาร
ที่มีความดึงดูดผู้บริโภคได้ดีกว่า20,21 จึงอาจสามารถ
อธิบายผลของความแตกต่างกันของการศึกษาครั้งนี้
นอกจากนี้พบว่า พลังงานของขนมไทยสูตรที่ใช้กะทิ
ธัญพืชมีปริมาณเฉลี่ยของทั้ง 3 รายการลดลงจากสูตร

ที่ใช้กะทิปกติร้อยละ 16 ซึ่งจากการศึกษาก่อนหน้า
พบว่า การลดการรับประทานอาหารให้ได้พลังงาน
น้อยลงประมาณร้อยละ 20 ถือเป็นปริมาณที่เหมาะ
สมส�ำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน�้ำหนักตัว22 อย่างไร
ก็ตาม ปริมาณพลังงานที่ลดลงของพลังงานของขนม
ไทยที่พัฒนาขึ้นนี้ที่ร้อยละ 16 อาจมีความเหมาะสม
เช่นกันเนื่องจากมีค�ำแนะน�ำให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มควบคุมน�้ำ
หนักตัวควรลดพลังงานลงในปริมาณแต่น้อยในระยะ
แรก23 นอกจากนี้การศึกษาก่อนหน้าพบว่า การปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยลดปริมาณ
ไขมันลง เป็นวิธีที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันใน
เลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมน�้ำหนักตัว24 จึงอาจใช้
ต�ำรับขนมไทยที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นอาหารว่างทางเลือก
ส�ำหรับสุขภาพ ซึ่งถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมทาง
ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อตอบสนองต่อแนวทาง
การท� ำ งานของรั ฐ บาลที่ ต ้ อ งการด� ำ เนิ น นโยบายที่
สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกเพื่อลดและป้องกัน
ความเสี่ยงของประชากรในประเทศจากการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง25 อย่างไรก็ตาม ขนมไทยที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นนี้ยังมีปริมาณของน�้ำตาลในปริมาณที่สูง จึง
อาจแนะน�ำปริมาณขนมไทยดังกล่าวส�ำหรับผู้ป่วยโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ที่มีน�้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ปกติ
สามารถรับประทานในปริมาณแต่น้อย26 ดังนั้น การ
ศึกษาในอนาคต จึงควรมีการพัฒนาต่อยอดต�ำรับขนม
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ไทยดังกล่าวโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน�้ำตาล
ชนิดต่างๆ เช่น หญ้าหวาน ซูคราโลส ไอโซมอลทูโลส
เป็นต้น เพือ่ ทดแทนการใช้นำ�้ ตาลในการปรุง ให้มคี วาม
เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการควบคุมน�้ำหนักตัวและผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น รวมถึงน�ำต�ำรับขนมไทยที่
พัฒนาขึ้นนี้ไปต่อยอดการศึกษาน�ำร่องในระดับคลินิก
เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของการใช้ตำ� รับขนมไทยสูตรลด
ไขมันในการเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรือ้ รังในระยะยาว ส�ำหรับข้อจ�ำกัดของการศึกษา
ในครั้งนี้คือ ชนิดของไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว และ
ไขมันทรานส์ที่อยู่ในขนมไทยในแต่ละสูตรไม่ได้มีการ
รายงานแยกประเภทของไขมันในแต่ละชนิด
สรุป

จากผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้สามารถสรุป
ได้ว่า ต�ำรับขนมไทยสูตรลดไขมันที่ได้รับการพัฒนา
ขึ้นได้รับการยอมรับและความพึงพอใจจากอาสามัคร
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