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บทคัดย่อ
จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รายงานว่าคนเยอรมันนิยมบริโภคปลีกล้วยแทนเนื้อสัตว์จึงได้แนะน�ำ
ให้ผสู้ ง่ ออกของไทยเพิม่ ทางเลือกการส่งออกผลผลิตเพิม่ มากขึน้ ซึง่ จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดทีม่ กี ารปลูกกล้วยหอมทองเป็น
จ�ำนวนมากจึงท�ำให้มีปลีกล้วยหอมทองเหลือทิ้งปริมาณมาก โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสม
ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง และเพื่อศึกษาปริมาณใยอาหารและการยอมรับของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ การวิจัยครั้งนี้ ใช้วัตถุดิบปลีกล้วยหอมทองจาก บริษัท วัน บานาน่า จ�ำกัด และเพาะปลูกในเขต
จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มตัวอย่างการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อทดสอบหาอัตราส่วนของปลีกล้วยหอมทอง
ที่เหมาะสม เป็นผู้ประเมินที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ�ำนวน 50 คน โดยวิธี 9 Point Hedonic Scaling และกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ทดสอบทั่วไปจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ
บริเวณใกล้เคียง จ�ำนวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่าผู้ทดสอบให้การยอมรับลูกชิ้นเต้าหู้เจสูตรที่ใช้เต้าหู้ขาวผสมปลี
กล้วยหอมทองในอัตราส่วนร้อยละ 50:50 เหมาะสมมากที่สุด ปริมาณใยอาหารรวมเท่ากับ 3.34% (มาตรฐานเปียก)
และการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค 100 คน ต่อผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทองในอัตราส่วนร้อยละ
50:50 โดยคะแนนการประเมิ น ทางประสาทสั ม ผั ส พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย คะแนนความชอบโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ความชอบ
ปานกลาง (6.69) ผลการวิจัยนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับปลีกล้วยชนิดอื่น ๆ ได้ สามารถน�ำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ช่วยลดปริมาณการเหลือทิ้ง และเพิ่มมูลค่าของปลีกล้วยได้
ค�ำส�ำคัญ: ปลีกล้วย กล้วยหอมทอง ลูกชิ้นเจ เต้าหู้
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Abstract
According to the Department of International Trade Promotion, Germans prefer to consume bananas
blossom instead of meat. They suggested Thai exporters increase their export options. Pathum Thani
Province has grown a lot of Hom Thong bananas. Consequently, there is a lot of leftover Hom Thong
bananas blossom. The objectives were to study a suitable formula for the evolution of vegan tofu
meatballs mixed with banana flowers and investigate the dietary fiber content and the consumer
acceptance of the product. This research uses raw materials of Hom Thong bananas blossom from
One Banana Company Limited and banana plantation area in Pathum Thani Province. The sensory
quality assessment that tested the suitable ratios of Hom Thong banana blossom was evaluated by
50 non-trained assessors with the 9 Point Hedonic Scaling method. The study of the consumer
acceptance of the product was evaluated by 100 general people from the Rajamangala University of
Technology Thanyaburi and nearby areas. The results showed that the evaluators accepted vegan tofu
meatballs mixed with bananas blossom at a ratio of 50:50. The total dietary fiber content was 3.34%
(wet basis), and the evaluation of acceptance by the 100-general people to vegan tofu meatballs mixed
with bananas blossom (50:50), which the sensory quality assessment found that the mean overall
acceptance score was moderate (6.69). This research could be applied to other types of banana blossom.
There can help reduce the amount of waste and can increase the value of banana blossom.
Keywords: banana blossom, Hom Thong Banana, vegan meatballs, tofu

บทน�ำ
จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ได้รายงานว่าคนเยอรมันนิยมบริโภคปลีกล้วยแทนเนื้อสัตว์
จึงได้แนะน�ำให้ผู้ส่งออกของไทยเพิ่มทางเลือกการส่งออก
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และจากข้อมูลของส�ำนักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตรายงานอีกด้วย
ว่านอกจากขนุนซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้มีการน�ำมาใช้ประกอบ
อาหารแทนเนื้อสัตว์แล้วยังมีปลีกล้วยที่ก�ำลังได้รับความ
นิยมอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ (มังสวิรัติ)
เป็นอย่างมาก ท�ำให้ในตลาดเยอรมันมีความต้องการปลี
กล้วยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปลีกล้วยเป็นสิ่งที่ชาวเอเชียคุ้นเคย
กันเป็นอย่างดีแม้กระทั่งในประเทศไทย โดยได้น�ำมาใช้
ประกอบเป็นอาหารหลากหลายเมนูมาอย่างยาวนาน ปลี
กล้ ว ยก� ำ ลั ง เป็ น ที่ นิ ย มในตลาดเยอรมั น เนื่ อ งมาจากมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพและลักษณะความเหนียวแน่นของ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564

เส้นใย จึงได้ถกู น�ำมาใช้เป็นทางเลือกในการปรุงอาหารแทน
เนื้อสัตว์ในกลุ่มของผู้บริโภคมังสวิรัติ นอกจากปลีกล้วยจะ
เป็นทางเลือกใหม่ส�ำหรับใช้ปรุงอาหารแทนเนื้อสัตว์ที่ก�ำลัง
เป็นที่นิยมในกลุ่มของผู้บริโภคมังสวิรัติแล้ว ยังเป็นที่สนใจ
ของกลุ่มคนทั่วไปที่สนใจเมนูอาหารใหม่ ๆ หรือแม้กระทั่ง
กลุ่มคนที่ต้องการดูแลสุขภาพ (Naewna online, 2018)
จากข้ อ มู ล ส� ำ นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ประจ�ำปี 2559/60 ให้ข้อมูลว่า จังหวัดปทุมธานีประกอบ
ด้วย 7 อ�ำเภอ 60 ต�ำบล 529 หมูบ่ า้ น พืน้ ทีท่ งั้ หมด 950,757
ไร่ ในปี 2559 มีเกษตรกรทั้งหมด 24,089 ครัวเรือน พื้นที่
ท� ำ การเกษตรของจั ง หวั ด ทั้ ง หมด 399,791 ไร่ คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 42 ของพื้นที่ทั้งหมด กลุ่มพืชที่ปลูกมากอยู่ในกลุ่ม
ข้าว พืชผัก และไม้ผล โดยอ�ำเภอที่มีพื้นที่การเกษตรมาก
ที่สุด คือ หนองเสือ ล�ำลูกกา และลาดหลุมแก้ว ตามล�ำดับ
พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ กล้วยหอม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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รองลงมา คือ ข้าว กล้วยน�้ำว้า และหญ้าปูสนาม เป็นต้น
โดยใน ปี พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่ปลูก
กล้วยหอมมากที่สุดของทุกภาคทั่วประเทศไทย (Pathum
Thani Provincial Agricultural Extension Office, 2017)
ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นได้ว่าพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีการปลูก
กล้วยหอมในปริมาณมาก โดยหลังจากที่กล้วยหอมเริ่มแทง
ปลีออกมาแล้วนับเวลาไปอีกประมาณ 30 วันจะมีการตัด
ปลีกล้วยทิ้งเพื่อให้ผลกล้วยมีขนาดโตสมบูรณ์ ดังนั้นจึงมี
ปลีกล้วยเหลือทิ้งเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระ
ในการท�ำลายทิ้งให้กับเกษตรกร จึงมีการคิดศึกษาวิจัยน�ำ
ปลีกล้วยมาใช้ประโยชน์ ปลีกล้วยหอมทองจะมีรสฝาดกว่า
ปลีกล้วยของกล้วยบางชนิด เช่น กล้วยป่า กล้วยตานี และ
กล้วยน�ำ้ ว้า จึงไม่เป็นทีน่ ยิ มน�ำมาประกอบอาหารเพือ่ บริโภค
มากนัก (Penchan Suthanukool, 2015) แต่อย่างไร
ก็ตามจากการศึกษาพบว่าในปลีกล้วย 100 กรัม มีคุณค่า
ทางโภชนาการซึ่งประกอบด้วย พลังงาน 24 กิโลแคลอรี
โปรตีน 1.58 กรัม ไขมัน 0.36 กรัม คาร์โบไฮเดรต 1.52
กรัม และใยอาหาร 4.26 กรัม (Institute of Nutrition,
Mahidol University, 2015) โดยสมาคมการก�ำหนด
อาหารแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Dietetic
Association) ให้ข้อมูลว่าการบริโภคอาหารที่มีเส้นใย
อาหารสูงจะท�ำให้ร่างกายรู้สึกอิ่มนานและยังสามารถช่วย
ในเรื่องการควบคุมน�้ำหนักตัวได้ดี (Slavin, 2008) และยัง
มีการศึกษาพบอีกว่าปลีกล้วยสามารถช่วยลดระดับน�้ำตาล
ในเลือดได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่มีภาวะผิดปกติของ
การควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดหรือผู้ป่วยโรคเบาหวาน
(Mahadeva Rao et al., 2014)
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย จึ ง มี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาสู ต รที่
เหมาะสมและศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้นเต้าหู้เจที่มีส่วนผสมของปลีกล้วยหอมทอง โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสู ต รที่ เ หมาะสมของการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง
2. เพื่อศึกษาปริมาณใยอาหารในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
เต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง
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3. เพือ่ ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ดอกของกล้วยที่ออกเป็นช่อ (inflorscence) ใน
ช่อดอกยังมีกลุ่มของช่อดอกย่อยเป็นกลุ่ม ๆ ระหว่างกลุ่ม
ของช่อดอกย่อยแต่ละช่อ จะมีกลีบประดับหรือที่เราเรียก
กันว่า กาบปลี (bract) มีสีม่วงแดงกั้นไว้ กลุ่มดอกเพศเมีย
อยูท่ โี่ คนและกลุม่ ดอกเพศผูอ้ ยูท่ ปี่ ลาย เป็นส่วนทีเ่ ราเรียกว่า
หัวปลี (male bud) ระหว่างกลุม่ ดอกเพศเมียและดอกเพศผู้
มีดอกกะเทย แต่บางพันธุ์ก็ไม่มี ในช่อดอกย่อยแต่ละช่อ
มีดอกเรียงซ้อนกันอยู่ 2 แถว ถ้าเป็นดอกเพศเมีย ดอกเหล่า
นี้จะ เจริญต่อไปเป็นผล (Thai Encyclopedia for Youth,
n.d.) คนส่วนใหญ่นิยมน�ำปลีกล้วยมาปรุงเป็นอาหารเพื่อ
บริ โ ภค ซึ่ ง สามารถบริ โ ภคได้ ทั้ ง แบบดิ บ และแบบสุ ก
แบบดิบนิยมบริโภคเป็นผักเคียง เช่น บริโภคคู่กับผัดไทย
หรือน�้ำพริก แบบสุกสามารถท�ำได้หลายเมนู อาทิ ต้มย�ำไก่
ต้มข่าไก่ หรือแกงเลียง เป็นต้น จากการศึกษาข้อมูลท�ำให้
พบว่า ยังไม่มรี ายงานการศึกษาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลกู
ชิน้ จากปลีกล้วย ซึง่ ลูกชิน้ ถือว่าเป็นอาหารทีม่ ผี นู้ ยิ มบริโภค
เป็นอย่างมากเนื่องมาจากมีรสชาติที่อร่อย สามารถบริโภค
ได้ง่าย และสามารถปรุงได้เกือบทุกเมนู ท�ำให้อาชีพการ
ขายลูกชิ้นทอด ปิ้ง นึ่ง พบเห็นได้ทั่วไป และยังเป็นอาชีพ
ที่ต้นทุนต�่ำให้ผลก�ำไรดี โดยลูกชิ้นคือผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การน�ำเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อวัว หรือเนื้อกุ้ง
น�ำมาบด ปั่น สับหรือโขลกให้ละเอียด ท�ำเป็นลูกทรงกลม
เป็นก้อน หรือรูปทรงต่างๆ และมักมีส่วนผสมของเกลือ
เครื่องเทศ และแป้ง เป็นต้น (Bureau of Food and
Water Sanitation, Department of Health, Ministry
of Public Health, 2014) นอกจากนี้ เ ป้ า หมายของ
การศึกษาวิจัยนี้ต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้
เจที่ มี ส ่ ว นผสมของปลี ก ล้ ว ยหอมทองที่ ส ามารถน� ำ ไปสู ่
การผลิตทางอุตสาหกรรม หรือการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
ในการผลิ ต เพื่ อ บริ โ ภคและจ� ำ หน่ า ย เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้
กั บ ปลี กล้วยหอมทองอีกทางหนึ่งทดแทนการปล่อยทิ้งให้
เน่าเสียหรือเสียค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดทิ้ง
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สมมติฐานการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ปลีกล้วยหอมทองที่ผสมในลูกชิ้นเต้าหู้เจจะเป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภค

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจยั นีไ้ ด้แนวคิดมาจากความนิยมของการบริโภค
ปลีกล้วยในกลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัติ และกลุ่มบุคคลทั่วไป
ที่บริโภคปลีกล้วยเพื่อลดน�้ำหนักและรักษาสุขภาพ จึงมี
การคิดวิจัยและพัฒนาหากระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม
ส�ำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ดังภาพ 1

ศึกษาค้นคว้าสูตรที่เหมาะส�าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง

ปลีกล้วยหอมทองที่ได้รับจากแหล่งของ
กลุ่มเป้าหมาย

พัฒนาสูตรที่มีอัตราส่วนผสมของปลีกล้วยหอมทอง
ที่เหมาะสม
ศึกษาปริมาณใยอาหารในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจ
ผสมปลีกล้วยหอมทอง
ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
เต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564

1. การศึ ก ษาสู ต รที่ เ หมาะสมของการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง
1.1 การคัดเลือกสูตรมาตรฐานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง ซึ่งศึกษา
และค้นคว้าสูตรจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เอกสาร
และต�ำราต่าง ๆ ทั่วไปมาเป็นสูตรเริ่มต้น ในการหาสูตร
เริ่มต้นที่เหมาะสมจะคัดเลือกสูตรมาทั้งหมด 3 สูตร และ
คัดเลือกสูตรจากการศึกษาการทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9 Point Hedonic Scaling โดย
สูตรเริ่มต้นที่ได้รับการคัดเลือกนั้นมาจากสูตรของ นลิน
คู อ มรพั ฒ นะ (Khuamornphatthana, 1995) โดยท� ำ
การดัดแปลงส่วนประกอบของสูตรดังแสดงตาราง 1
2. การพัฒนาสูตรของลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วย
หอมทอง
2.1 การศึกษาอัตราส่วนของปลีกล้วยหอมทอง
ที่ เ หมาะสม โดยศึ ก ษาอั ต ราส่ ว นระหว่ า งเต้ า หู ้ ข าวกั บ
ปลี กล้วยหอมทองที่ร้อยละ 90:10 70:30 50:50 30:70
10:90 ซึ่งมีขึ้นตอนและกรรมวิธีการผลิตลูกชิ้นเจคือ นํา
ปลีกล้วยหอมทองไปต้มให้สกุ แล้วพักไว้ จากนัน้ ต้มเต้าหูข้ าวให้
สุกแล้วน�ำไปปัน่ น�ำส่วนผสมทัง้ หมดยกเว้นปลีกล้วยหอมทอง
ปั่นให้เข้ากัน เสร็จแล้วพักส่วนผสมในช่องเย็นเป็นเวลา
ประมาณ 30 นาที แล้วน�ำส่วนผสมที่พักไว้มาปั่นกับน�้ำมัน
ถั่วเหลืองและปลีกล้วยหอมให้เข้ากัน จากนั้นพักส่วนผสม
ที่ ใ นช่ อ งเย็ น เป็ น เวลาประมาณ 10 นาที เสร็ จ แล้ ว ปั ้ น
ส่ ว นผสมเป็นก้อนกลมและน�ำไปต้ม
ตาราง 1
ปริมาณร้อยละของส่วนประกอบของสูตรมาตรฐาน
ส่วนประกอบ
เต้าหู้ขาว
แป้งถั่วเขียว
น�้ำตาลทรายแดง
ซีอิ๊วขาว
น�้ำมันถั่วเหลือง
พริกไทยป่น + รากผักชี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริมาณ (ร้อยละ)
72.46
14.49
3.48
5.80
2.90
0.87
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3. การศึกษาปริมาณใยอาหาร
		
3.1 การวิเคราะห์ปริมาณใยอาหารท�ำการ
วิเคราะห์ปริมาณใยอาหารรวม (total dietary fiber) ใย
อาหารที่ไม่ละลายน�้ำ (insoluble dietary fiber) และใย
อาหารที่ละลายน�้ำได้ (soluble dietary fiber) โดยใช้วิธี
AOAC (2016) 985.29 ซึ่งส่งวิเคราะห์ที่สถาบันอาหาร
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ใช้วัตถุดิบปลีกล้วยหอมทองสดที่
ตัดมาไม่ เ กิ น 6 ชั่ ว โมง จาก บริ ษั ท วั น บานาน่ า จ� ำ กั ด
และเพาะปลูกในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มตัวอย่าง
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเพื่อทดสอบหา
อัตราส่วนของปลีกล้วยหอมทองทีเ่ หมาะสม เป็นผูป้ ระเมินที่
ไม่ผ่านการฝึกฝนจ�ำนวน 50 คน โดยวิธี 9 Point Hedonic
Scaling (1=ไม่ชอบมากที่สุด 2=ไม่ชอบมาก 3=ไม่ชอบ
ปานกลาง 4=ไม่ชอบเล็กน้อย 5=เฉย ๆ 6=ชอบเล็กน้อย
7=ชอบปานกลาง 8=ชอบมาก และ 9=ชอบมากที่สุด)
การศึ ก ษาการยอมรั บ ของผู ้ บ ริ โ ภค (9 Point
Hedonic Scaling) โดยใช้ผู้ทดสอบทั่วไปจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบริเวณใกล้เคียง จ�ำนวน
100 คน

วัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัย
เต้าหูข้ าว รากผักชี จากตลาดไท อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ปลีกล้วยหอมทอง จาก บริษทั วัน บานาน่า
จ�ำกัด แป้งถัว่ เขียว ตราต้นสน น�ำ้ ตาลทรายแดง ตรามิตรผล
ซีอิ๊วขาว ตราเด็กสมบูรณ์ น�้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น และ
พริกไทยป่น ตราไร่ทิพย์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การศึ ก ษาสู ต รที่ เ หมาะสมของการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ลกู ชิน้ เต้าหูเ้ จผสมปลีกล้วยหอมทอง มีการคัดเลือก
สูตรมาตรฐานโดยคัดเลือกและดัดแปลง มาจากสูตรของ
นลิน คูอมรพัฒนะ เมื่อได้สูตรมาตรฐานแล้วจึงน�ำสูตรที่
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ได้มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วย
หอมทอง จากนั้นน�ำไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
เพื่อทดสอบหาอัตราส่วนของปลีกล้วยหอมทองที่เหมาะสม
ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ไม่ผ่านการฝึกฝนจ�ำนวน 50 คน โดยวิธี
9 Point Hedonic Scaling
2. การศึ ก ษาปริ ม าณใยอาหารของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง โดยน�ำผลิตภัณฑ์
ที่มีอัตราส่วนของปลีกล้วยหอมทองที่เหมาะสมมาศึกษา
ปริมาณใยอาหาร โดยท�ำการวัดค่าจ�ำนวน 3 ซ�้ำ เพื่อหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง โดยน�ำผลิตภัณฑ์ที่มี
อัตราส่วนของปลีกล้วยหอมทองที่เหมาะสมน�ำไปประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส ( 9 Point Hedonic Scaling)
โดยใช้ผทู้ ดสอบทัว่ ไปจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีและบริเวณใกล้เคียง จ�ำนวน 100 คน และตอบ
แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไปและพฤติกรรมการบริโภค

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการบริโภคน�ำเสนอ
เป็ น ร้ อ ยละ ปริ ม าณใยอาหารถู ก น� ำมาหาค่ า เฉลี่ ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดลองเป็นการวางแผนการ
ทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์วเิ คราะห์ความแปรปรวน (Analysis
of Variance, ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
(P<.05) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้วยวิธี
Duncan’s new multiple range test

ผลการวิจัย
1. การศึกษาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
เต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง
1.1 การศึกษาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง โดยศึกษาอัตราส่วน
ระหว่างเต้าหู้ขาวกับปลีกล้วยหอมทองที่ร้อยละ 90:10
70:30 50:50 30:70 10:90 ดังแสดงในภาพ 2 ผลการ
ประเมินทางด้านประสาทสัมผัสพบว่าลูกชิ้นเต้าหู้เจสูตร
ที่ใช้เต้าหู้ขาวผสมปลีกล้วยหอมทองในอัตราส่วนร้อยละ
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50:50 มีการยอมรับมากที่สุดในคุณภาพด้าน ลักษณะ
ทั่วไป สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
ดังตาราง 2 ดังนั้นจึงเลือกสูตรลูกชิ้นเต้าหู้เจที่ใช้เต้าหู้ขาว
ผสมปลีกล้วยหอมทองในอัตราส่วนร้อยละ 50:50 น�ำไป
ศึกษาและวิเคราะห์ผลต่อไป เนื่องจากลูกชิ้นในอัตราส่วน
ร้อยละ 50:50 มีลักษณะของเนื้อสัมผัสที่ไม่แข็ง รสชาติไม่
ฝาด และยังได้เนื้อสัมผัสและรสชาติของปลีกล้วยหอมทอง

ร้อยละ 50:50 เนือ่ งมาจากเป็นสูตรทีไ่ ด้รบั คะแนนการยอมรับ
จากผู้ทดสอบมากที่สุด โดยแสดงผลในตาราง 3
3. การศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค
พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ (1) เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 61.0 (2) อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 48.0 (3) ระดับการศึกษาอยูใ่ นช่วงปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 93.0 และ (4) มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 92.0

2. การศึกษาปริมาณใยอาหารในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
เต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง
2.1 การศึกษาปริมาณใยอาหารในผลิตภัณฑ์
ลู ก ชิ้ น เต้ า หู ้ เจผสมปลี ก ล้ ว ยหอมทอง โดยวิ เ คราะห์ ใ น
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทองที่อัตราส่วน

ตาราง 2
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทองในอัตราส่วนต่าง ๆ
คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส
ลักษณะทั่วไป
สี
กลิ่น
รสเค็มns
รสหวานns
เนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม

90:10
6.78±1.09bc
6.78±0.98bc
6.10±1.18a
6.14±1.21
5.96±1.41
6.30±1.27ab
6.34±1.17ab

อัตราส่วน (เต้าหู้ขาว: ปลีกล้วยหอมทอง)
70:30
50:50
30:70
6.72±1.23abc
7.14±1.14c
6.58±1.23ab
6.80±1.03bc
6.98±1.15c
6.36±1.29ab
6.32±1.29ab
6.74±1.21b
6.10±1.61a
6.16±1.57
6.46±1.40
6.12±1.41
6.34±1.51
6.30±1.39
6.22±1.25
6.48±1.45ab
6.58±1.33b
6.14±1.57ab
6.70±1.37b
6.80±1.36b
6.30±1.56ab

10:90
6.22±1.63a
6.28±1.49a
5.98±1.60a
5.94±1.67
5.92±1.65
5.92±1.61a
6.06±1.81a

หมายเหตุ ตัวอักษรที่ไม่เหมือนกันในแนวนอนแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ P<.05
ns คือ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ก
.

ข

ค

ง

จ

ภาพ 2 ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง (เต้าหู้ขาว:ปลีกล้วยหอมทอง) ก 90:10 ข 70:30 ค 50:50 ง 30:70 จ 10:90

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ตาราง 3
ปริมาณใยอาหารของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทองที่อัตราส่วนร้อยละ 50:50
ใยอาหาร
ใยอาหารรวม
ใยอาหารที่ไม่ละลายน�้ำ
ใยอาหารที่ละลายน�้ำได้

ปริมาณ (%) (มาตรฐานเปียก)
3.34±0.19
1.89±0.04
1.46±0.22

ค่าเฉลี่ย±ส่วยเบียงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซ�้ำ
3.2 ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ (1) บริโภคลูกชิ้นเจ
แล้วแต่โอกาส คิดเป็นร้อยละ 45.0 (2) เลือกซือ้ ลูกชิน้ เจจาก
ร้านอาหารเจ คิดเป็นร้อยละ 29.0 เนื่องจากร้านอาหารเจ
เป็นทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการบริโภค และยัง
มั่นใจในวัตถุดิบเครื่องปรุง (3) ปัจจัยส�ำคัญในการเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์ลกู ชิน้ เจของผูบ้ ริโภคคือรสชาติ คิดเป็นร้อยละ 34.0
(4) เหตุผลหลักทีผ่ บู้ ริโภคส่วนใหญ่เลือกบริโภคลูกชิน้ เจ คือ
บริโภคเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 42.0 เนื่องจากอาหาร
เจ (Oriental vegetarian) เป็นอาหารที่ปรุงขึ้นโดยไม่มี
เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ (เช่น นม ไข่ น�้ำผึ้ง
น�้ำปลา เจลาติน คอลลาเจน เป็นต้น) และไม่ปรุงด้วยผัก
ที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ กระเทียม หอม (ทุกชนิดอาทิ ต้นหอม
หัวหอม หอมแดง เป็นต้น) กุยช่าย และหลักเกียว โดยจะ
เน้นอาหารที่มาจากผัก ผลไม้ เมล็ดธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง
เครื่องปรุงรสมักใช้ซอสถั่วเหลือง เต้าเจี้ยว เต้าเจี้ยวญี่ปุ่น
(miso) และสารสกัดจากพืช (5) ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อ
ลูกชิ้นเจแต่ละครั้งครั้งละ 1 ถุง คิดเป็นร้อยละ 52.0 และ
(6) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ชอบผลิตภัณฑ์เจในรูปแบบของลูกชิน้ เจ
คิดเป็นร้อยละ 43.0
3.3 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทอง

9 Point Hedonic Scaling ประเมินคุณภาพด้านลักษณะ
ทั่วไป สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
โดยคะแนนการประเมินทางประสาทสัมผัสพบว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ คุณภาพด้าน
ลั ก ษณะทั่ ว ไป สี และความชอบโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ
ความชอบปานกลาง กลิ่น รสหวาน รสเค็ม และเนื้อสัมผัส
อยู่ในระดับความชอบเล็กน้อย (ตาราง 4)
ตาราง 4
ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
เต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทองที่อัตราส่วนร้อยละ 50:50
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส คะแนนค่าเฉลี่ยรวม
ลักษณะทั่วไป
6.74±1.58
สี
6.59±1.41
กลิ่น
6.25±0.20
รสหวาน
5.84±2.05
รสเค็ม
5.89±1.92
เนื้อสัมผัส
6.13±2.09
ความชอบโดยรวม
6.69±1.95

พบว่า ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสมปลีกล้วยหอมทองใน
อัตราส่วนระหว่างเต้าหู้ขาวกับปลีกล้วยหอมทองร้อยละ
50:50 ท�ำการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี

136

EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

Vol. 15 No. 3 September-December 2021

การอภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาสูตรทีเ่ หมาะสมของผลิตภัณฑ์ลกู ชิน้ เต้าหู้
เจผสมปลีกล้วยหอมทองจากการศึกษาเพื่อหาอัตราส่วน
ระหว่างเต้าหู้ขาวกับปลีกล้วยหอมทองที่เหมาะสมโดย
การประเมินทางด้านประสาทสัมผัส ด้วยวิธี 9 Point Hedonic
Scaling พบว่า ลูกชิ้นเต้าหู้เจสูตรที่ใช้เต้าหู้ขาวผสมปลี
กล้วยหอมทองในอัตราส่วนร้อยละ 50:50 มีการยอมรับ
มากที่สุด ซึ่งการผสมปลีกล้วยหอมทองในอัตราส่วนที่มาก
ขึ้นจะส่งผลให้การยอมรับของผู้ทดสอบในด้านต่าง ๆ มี
คะแนนน้ อ ยลงเนื่ อ งจากปลี ก ล้ ว ยหอมทองมี ผ ลท� ำ ให้
ลูกชิ้นมีความแข็งและมีความฝาดมากขึ้น โดยผลการศึกษา
นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Tasnim, Chandra Das,
Begum, Nupur and Rahman Mazumder (2020)
รายงานว่า เมื่อเพิ่มปริมาณของแป้งจากปลีกล้วยที่ผสม
ในเค้กท�ำให้ค่าการยอมรับของผู้ทดสอบในด้านต่าง ๆ มี
คะแนนน้อยลง และการศึกษาของ Wahab, Ismail and
Abidin (2020) รายงานว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของปลีกล้วย
ที่ผสมในนักเก็ตท�ำให้ค่าการยอมรับของผู้ทดสอบในด้าน
ต่าง ๆ มีคะแนนน้อยลงเช่นเดียวกัน

ผลการทดลองของงานวิจยั นีส้ ามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้กับปลีกล้วยชนิดอื่น ๆ ได้ เนื่องจากปลีกล้วยแต่ละชนิด
มีลักษณะที่เหมือนกัน และสามารถน�ำไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณการเหลือทิ้งของ
ปลีกล้วย โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเต้าหู้เจผสม
ปลีกล้วย
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