
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทที่ 3 
                            วิธีดําเนินการวิจัย 

 
                      การวิจยัและสรางยุทธศาสตรการยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวขาเค็ม คร้ังนี้ 
ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) ดังนี ้
 

3.1 การวิจัยเชิงทดลอง 
3.1.1  ขั้นตอนการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการวิจยัตามขั้นตอน  ดังนี ้

1) ศึกษา คนควา เอกสาร ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับปญหาไขเค็มา 
เนาเสีย 

2)  สรางเครื่องมือใหอาจารยทีป่รึกษาตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข 
3) ทดสอบกลุมตัวอยาง 
4) เก็บรวบรวมขอมูล 
5) วิเคราะหขอมูลและแปลความ 
6) สรุปผลการวิจัย 

3.1.2 วิธีดําเนินการวิจัย   
1) ออกแบบการทดลอง ผูวิจัยแบงการทดลองออกเปน 2 สวน  สวนแรก มีตัว

แปรควบคุม ดงันี้ 
(1)  การเลือกไขเปด 
(2)  ปริมาณไขเปดที่ใชในการทดลอง 
(3)  ปริมาณตะไครที่ใชในการทดลอง  (สวนที่ 2 มีตะไครเปนตัวแปรตาม)   

           (4)  ระยะเวลาการตมน้ําเกลือ 
           (5)  ระยะเวลาการตมไขเค็ม  
     2)  ทดลองผลิตไขเค็ม  สวนแรก ผูวจิัยทาํการทดลองดองไขเค็มกลิ่นตะไคร 
จํานวน 3 สูตร และทดลองซ้ํา จํานวน 2 คร้ัง บันทึกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยผูวิจยัควบคุม
ปริมาณเกลือปนและน้ําสะอาด ดังนี ้
สูตรที่ 1  ปริมาณสวนผสมเกลือปนกับน้ําสะอาด  20 : 80   เทียบอัตราสวนเทากับ  1 : 4 
สูตรที่ 2  ปริมาณสวนผสมเกลือปนกับน้ําสะอาด  16.67 : 83.33   เทียบอัตราสวนเทากับ  1 : 5 
สูตรที่ 3  ปริมาณสวนผสมเกลอืปนกับน้ําสะอาด  25 : 75   เทียบอัตราสวนเทากับ  1 : 3 

3) ออกแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข 
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4)   ทดสอบกลุมตัวอยาง 
                               5)  เก็บรวบรวมขอมูล  จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสผูบริโภค      

    6)  วิเคราะหขอมูลและแปลความ 
      7)  สรุปผลการดําเนินการวิจัยสวนแรก  

                        8)  นําผลการวิจัยและสรางยุทธศาสตรการยืดอายกุารเกบ็รักษาและลดกลิ่นคาว         
ไขเค็ม  สวนแรก สูตรที่ 3 อัตราสวนระหวางเกลือปนกับน้ําสะอาด เทากับ 1 : 3 ระยะเวลาการดอง
นาน 15 วนั ไปแนะนําใหกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคีผลิตไขเค็มจาํหนาย 

                       9)  ติดตาม ตรวจสอบเอกสารการจัดทําบัญชีกลุมแมบานเกษตรกร ผลการผลิต 
ไขเค็มจําหนายของกลุมแมบานฯ 
                     10)  นํายุทธศาสตรที่แนะนําใหกลุมแมบานฯ ผลิตไขเค็มจําหนายมาทาํการ
ทดลองสวนที่ 2 เพิ่มเติม โดยใชตะไครในการทดลองปริมาณที่แตกตางกัน จํานวน 3 ประเภท พรอม
ทั้งทดลองทําไขเค็มสูตรดั้งเดิมของกลุมแมบานเกษตรกร ซ่ึงใชอัตราสวนระหวางเกลือเม็ดกับน้ําสะอาด  
เทากับ 1 : 4 ระยะเวลาการดองนาน 15 วนั จากนั้นผูวิจยันําไขเค็มทั้ง 4 ประเภทที่ได ไปทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสผูบริโภคกลุมเดิมดานความพึงพอใจกลิ่นตะไคร  

11)  สรุปผลการวิจัยสวนที่ 2 
                              12)  นําผลการวิจัยยุทธศาสตรสวนที่ 2 แนะนําใหกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวาง
สามัคคี ใชในการผลิตไขเค็มจําหนายตอไป  
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  การวิจยัและสรางยุทธศาสตรการยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม  ผูวิจัย
ดําเนินการทดลองตามรูปแบบ ดังนี ้
      

                อายไุมเกิน 7 วัน  
 

                                                                                          65กรัม/ฟอง 
 
 
                   20 ฟอง/ขวด     
   
                           นาน 10 นาที จนเกลือไอโอดีนละลาย     
   ตะไครสุกด ี                       25 นาที 
                 ตั้งทิ้งไวนาน 20 นาที  

ตักตะไครขึ้น เทใสขวดบรรจไุขเค็ม               10 นาที 
 ทับดวยถุงพลาสติกบรรจุน้ํา ปดฝา 
ดอง 10 15 และ 20 วนั ชั่ง น.น.                              อุณหภมูิหอง                
        ชั่ง น.น.   
                                                                 
                                                สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
    จดบันทึก  
 
                                    
 
 
 
                                                
              

 
ภาพ 3  กรรมวิธีการผลิตไขเค็มกลิ่นตะไคร       
 

ไขเปดสด 

ลางทําความสะอาด ชั่งน้ําหนกั ผ่ึงใหแหง 

เรียงใสขวดโหล 
เกลือปน น้ําสะอาด ตะไครสด 

ตมเดือด 

ใสภาชนะ 

ตมสุก 

แชน้ําเย็น 

ผ่ึงในภาชนะ 

ทดสอบผูบริโภคทางประสาทสัมผัส 

สรุปผลและแนะนํา
กลุมแมบานฯ ทดลองดองไขเค็มสูตร

ของกลุมแมบานฯและ
เปรียบเทียบปริมาณ

ตะไคร 

วิเคราะหขอมูล 

สรุปผลและแนะนํา       
เผยแพร ทดสอบความพึงพอใจ 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                    3.2.1 ประชากร ประชากรที่ผูวจิัยใชในการทดในการทดลอง คือ ไขเปดสด อายุไมเกิน 7 
วัน จากแหลงผลิตเดียวกัน จาํนวน 440 ฟอง  
                    3.2.2  กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเพื่อการทดลอง ผูวิ จัยใชผลิตภัณฑไข เ ค็มของกลุม  
แมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี จังหวดัฉะเชิงเทรา   

  
3.3 วัสดุอุปกรณและเครื่องมอืท่ีใชในการวิจัยและรวบรวมขอมูล 
      การทดลองดองไขเค็มกลิน่ตะไคร จําเปนตองใชวัสดอุุปกรณในการฝกปฏิบัติ เพื่อสังเกต
ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไขเค็มภายในระยะเวลาที่กําหนด 
                   3.3.1 วัสดุอุปกรณ  ที่ใชในการทดลองดองไขเค็มกลิ่นตะไคร  มีดังนี้  

        1)  วัตถุดบิ 
                            ไขเปดสดอายุไมเกนิ 7 วนั  น้ําหนัก 65 กรัมตอฟอง  จํานวน  440  ฟอง (สวนแรก 
จํานวน 360 ฟอง  สวนที่ 2 จาํนวน 80 ฟอง) 
                             เกลือปน  ปริมาณ  4,200  กรัม  (สวนแรก ปริมาณ 925 กรัม/คร้ัง  สวนที่ 2 ปริมาณ 
1,425 กรัม) 
                             น้ําสะอาด  ปริมาณ  15,300  กรัม (สวนแรก ปริมาณ 3,575 กรัม/คร้ัง สวนที่  2  
ปริมาณ 4,575 กรัม) 
                             ตะไครสด  1,200  กรัม ช่ังน้ําหนกั หั่นเปนทอนเฉลียง ความยาวประมาณ 1-1/12 
นิ้ว สวนแรก สูตรละ 100 กรมั ( 5 ตน)  สวนที่ 2 นําสูตรที่ 3 ที่ใชระยะเวลาการดอง 15 วัน มาทดลอง
เปรียบเทียบกลิ่นตะไคร โดยใสตะไครปริมาณ  50 กรัม  100 กรัม และ 150 กรัม ตามลําดับ 
 
ตาราง 3.1  แสดงอัตราสวนผสมระหวางเกลือปนกับน้ําสะอาด 

สูตรที่        เกลือปน/กรัม                     น้ําสะอาด/กรัม                                   อัตราสวน เกลือ : น้ํา           

   1             250  (16.67 %)                  1,250  (83.33 %)                                           1 : 5                        
   2             300  (20 %)                    1,200  (80 %)                       1 : 4               
   3             375  (25 %)                    1,125  (75 %)                                    1 : 3  

              สําหรับไขเค็มของกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี  คือ สูตรที่ 1  อัตราสวน
ระหวางเกลือกับน้ํา 1 : 4  โดยใชเกลือเม็ด ไมไดใชเกลือปนเหมือนผูวจิัย 

 ไขเค็มที่ผูวิจัยคนควาจากอนิเทอรเน็ต สวนมากใชคําวา “อัตราสวน” เชน 
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      (1)  ไขเค็มไอโอดีน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ใชเกลือปนกับน้ําสะอาด

ในปริมาณ 1: 4  (กรมจัดหางาน, 2544, หนา 66) 
     (2)  ผลิตภณัฑไขเค็ม ของกลุมแมบานออมทรัพยชุมชนพลพัฒนา  ใชเกลือผสม

กับดินจอมปลวก อัตราสวน 1 : 3  (กลุมออมทรัพยชุมชนพลพัฒนา, อินเทอรเน็ต, 2549) 
     (3)  ไขเค็มไอโอดีน ของกลุมแมบานสันปาฝาย ใชเกลอื 1 สวน ตอดนิจอมปลวก 

3 สวน  (กลุมแมบานสันปาฝาย, อินเทอรเน็ต, 2549) 
2) อุปกรณทีใ่ชในการเตรยีมการทดลองดองไขเค็มกลิ่นตะไคร คือ 

                               (1) ชุดเครื่องครัว  ไดแก หมอไฟฟา  มีขอดี คือ ภาชนะที่ใชในการทดลองตมไข
เค็มสามารถรักษาอุณหภูมไิดคงที่ เนื่องจากเปนหมอไฟฟา ขนาดเหมาะสมกับวัตถุดบิที่ใชในการ
ทดลอง แตถาผูสนใจตองการทดลองดองไขเค็มในปริมาณที่มากกวา 20 ฟอง จะตองใชภาชนะที่มี
ขนาดใหญขึ้น   
                               (2) ทัพพี จาน ชาม มีดปอก ชอนโตะ 

     (3) เครื่องชั่งน้ําหนกัขนาด 1 กิโลกรัม 
                               (4) ขวดโหลมีฝาปด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร จํานวน 6 ใบ  

     (5) ถุงพลาสติกพรอมยางรัด จํานวน 6 ชุด    
            

3.4  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัยและรวบรวมขอมูล 
        เครื่องมือที่ใชในการวิจยัและรวบรวมขอมูล การวิจยัและสรางยุทธศาสตรการยืดอายุ
การเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม  ผูวจิยัใชแบบสอบถามทดสอบทางประสาทสัมผัสผูบริโภคที่
เปนประธานคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร ของสํานักงานเกษตรอํา เภอเมือง  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน  และผูวิจัยทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสพรอมสังเกตการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพของไขเค็ม  โดยจดบันทึกไวทุกขั้นตอน  
 
3.5  วิธีการทดลองและรวบรวมขอมูล 
        ผูวิจัยทําการทดลองวิจัยและสรางยุทธศาสตรการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาว
ไขเค็ม  โดยการทดลองและรวบรวมขอมูล ดังนี ้

3.5.1  การเตรียมไขเปด ผูวิจยัใชไขเปดสดขนาดกลางที่มาจากแหลงเดียวกัน ของกลุม
แมบานเกษตรกรคลองเขื่อน กิ่งอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชไขเปดอายไุมเกิน 7 วัน  
จํานวนทั้งสิ้น 360 ฟอง คัดเลือกเฉพาะไขเปดที่เปลือกไมราว ทําการทดลองครั้งละ 120 ฟอง จํานวน  
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3 คร้ัง  เมื่อคัดเลือกไขเปดเสร็จเรียบรอยแลว นํามาลางทําความสะอาด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากบั
เปลือกไขใหหลุดออกไปและเพื่อเปนการลดจํานวนจุลินทรียเร่ิมตนบนเปลือกไข ผ่ึงใหแหง  ช่ัง
น้ําหนกักอนทาํการทดลองทุกฟองๆละ 65 กรัม นําเรียงในขวดโหลสะอาดที่ทําการฆาเชื้อแลว โหล
ละ 20 ฟอง จํานวน 6 ใบ  

          3.5.2  การเตรียมน้ําเกลือกล่ินตะไคร  ผูวิจัยกําหนดอตัราสวนผสมทั้งหมดระหวางเกลือ
ไอโอดีนกับน้าํสะอาด เทากบั 1,500 กรัม คิดเปนรอยละ 100  โดยทําการทดลองแบงออกเปน 2 สวน 
สวนแรก ผูวิจยัทดลองจํานวน 3 สูตร และทดลองซ้ําจํานวน 2 คร้ัง/สูตร  สวนที่  2 ผูวิ จัยทดลอง
เปรียบเทียบดานกลิ่นเพิ่มเตมิ ดังนี ้
                          1)  สูตรท่ี 1 ใชอัตราสวน เกลือปน ปริมาณ 250 กรัม (16.67%) น้ําสะอาด  ปริมาณ 
1,250 กรัม (83.33%)  สัดสวนเทากับ 1 : 5    ตะไครสด  100 กรัม  จํานวน  2  ชุด  ตมในภาชนะ  
หมอไฟฟา ทีอุ่ณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จนเดือด เกลอืปนละลายและตะไครสุก เปนเวลานาน 10นาที 
ยกลง เทใสภาชนะ ตั้งทิ้งไวจนน้ําเกลืออุน นาน 20 นาที ตักตะไครขึ้น เทใสขวดโหลที่บรรจุไขเปด
ไว นําถุงพลาสติกบรรจุน้ํา รัดปากถุงใหแนน วางทับบนไขเปดที่ลอยอยู ปดฝาขวดใหแนน ติดฉลาก
หมายเลข 1 ทีข่วด เพื่อใหทราบวาเปนการทดลองสูตรที่ 1  กําหนดระยะเวลาการดองน้ํา เกลือ  
กล่ินตะไคร เปนระยะเวลา 15 และ 20 วนั 
                        2)  สูตรท่ี 2 ใชอัตราสวน เกลือปน ปริมาณ 300 กรัม (20 %)  น้ําสะอาด 
ปริมาณ 1,200 กรัม  ( 80 %)  สัดสวนเทากบั 1 : 4   ตะไครสด ปริมาณ 100 กรัม  จํานวน 2 ชุด  ตม
ตามขั้นตอนสูตรที่ 1 ติดฉลากหมายเลข 2 ที่ขวด กําหนดดองน้ําเกลือกล่ินตะไคร เปนระยะเวลา 15 
และ 20 วนั 
                        3)  สูตรท่ี 3  ใชอัตราสวน เกลือปน ปริมาณ 375 กรัม (25%) น้ําสะอาด ปริมาณ 1,125 
กรัม (75 %) สัดสวนเทากับ 1 : 3   ตะไครสด 100 กรัม จาํนวน 2 ชดุ ตมตามขั้นตอนสูตรที่ 1 และ
สูตรที่ 2 เชนกนั  ติดฉลากหมายเลข 3 ที่ขวด กําหนดดองน้ําเกลือกล่ินตะไคร เปนระยะเวลา 20 วนั  
           4)  นําสตูรท่ี 3  ที่ใชระยะเวลาการดอง 15 วัน อัตราสวนเกลือปน ปริมาณ 375 กรัม 
(25%)  น้ําสะอาด ปริมาณ 1,125 กรัม (75%) สัดสวนเทากับ 1 : 3  มาทดลองเปรียบเทียบดานกล่ิน
เพิ่มเติม จํานวน 3 ขั้นตอน โดยใชปริมาณตะไครที่แตกตางกัน คือ 50 กรัม  100 กรัม  และ 150 กรมั 
ตามลําดับ และทดลองตามอตัราสวนของกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี ที่ใสปริมาณ 
เกลือเม็ด : น้ําสะอาด เทากับ 1 : 4 ดวย  
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            การทดลองสวนแรก ผูวิจัยใชปริมาณเกลือและน้ําที่แตกตางกนัทั้ง 3 สูตร และใช
ตะไครในปริมาณที่เทากนัเปนตัวแปรควบคุม 
       
ตาราง 3.2  แสดงสวนผสมที่ใชในการดองไขเค็มกลิ่นตะไคร สวนแรก สูตรที่ 1, 2 และ 3 

       สูตรที่        สวนผสม     ปริมาณ : ขวด 

          1                       ไขเปดสด อายไุมเกิน 7 วัน                  20  ฟอง 
                        เกลือปน                       250   กรัม 
                        น้ําสะอาด                 1,250  กรัม 
                        ตะไครสดหั่นเฉลียง                               100  กรัม 
          2                        ไขเปดสด อายุไมเกนิ 7 วัน        20  ฟอง 
                        เกลือปน            300  กรัม 
                              น้ําสะอาด                  1,200  กรัม 
                        ตะไครสดหั่นเฉลียง       100  กรัม 
          3                        ไขเปดสด อายุไมเกนิ 7 วัน                     20  ฟอง 
                        เกลือปน                     375   กรัม 
                        น้ําสะอาด                  1,125  กรัม 
                        ตะไครสดหั่นเฉลียง      100  กรัม 
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           การทดลองสวนที่ 2  ผูวิจัยนําสูตรที่ 3 ระยะเวลาการดอง 15 วัน ที่แนะนําใหกลุม 

แมบานเกษตรกรผลิตไขเค็มจําหนาย มาทําการทดลอง โดยใชปริมาณตะไครที่แตกตางกัน เพื่อทํา
การทดสอบดานกลิ่นของตะไคร และใชปริมาณเกลือกบัน้ําเทากันเปนตัวแปรควบคุม  
 
ตาราง 3.3  แสดงสวนผสมที่ใชในการดองไขเค็มกลิ่นตะไคร สวนที่ 2 

       สูตรที่        สวนผสม     ปริมาณ : ขวด 

                        ไขเปดสด อายไุมเกิน 7 วัน                  20   ฟอง 
                        เกลือแกงชนดิเม็ด                    300   กรัม 
                        น้ําสะอาด                 1,200  กรัม 
          3                        ไขเปดสด อายุไมเกนิ 7 วัน        20  ฟอง 
                        เกลือปน            375  กรัม 
                              น้ําสะอาด                  1,125  กรัม 
                        ตะไครสดหั่นเฉลียง         50   กรัม 
           3                       ไขเปดสด อายุไมเกนิ 7 วัน                     20  ฟอง 
                        เกลือปน                     375   กรัม 
                        น้ําสะอาด                  11,25  กรัม 
                        ตะไครสดหั่นเฉลียง      100  กรัม 
          3                       ไขเปดสด อายุไมเกนิ 7 วัน                     20  ฟอง 
                        เกลือปน                     375   กรัม 
                        น้ําสะอาด                  11,25  กรัม 
                        ตะไครสดหั่นเฉลียง      150  กรัม 
   

  
     3.5.3   การตมไขเค็มกล่ินตะไคร  เมื่อผูวิจัยทําการทดลองดองไขเค็มกลิ่นตะไคร เปน

ระยะเวลานาน 10 วัน จึงนําไขเค็มมาชั่งน้ําหนัก ตมสูตรละ  2 ฟอง เปนระยะเวลา 25 นาที  โดยเกบ็
ในอุณหภูมหิอง จํานวน 1 ฟอง เพื่อเฝาสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไขเค็ม  เพื่อใหทราบ
วาไขเค็มกลิ่นตะไคร แตละสูตรสามารถเก็บรักษาในอณุหภูมิหองเปนระยะเวลานานกี่วนั   สําหรบั
ไขเค็มอีก 1 ฟอง ผูวิจัยไดทําการผาเพื่อดูสีของไขขาวและไขแดง และชิมรสชาติ สังเกตหนาตดัของ
ไขเค็มที่ทําการทดลอง เปนการทดสอบทางประสาทสัมผัสในขั้นตนดวยตนเองกอน 
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          เมื่อผูวิจยัทําการทดลองดองไขเค็มไอโอดีนกลิ่นตะไคร ครบกําหนด 15 และ 20 วัน 
พรอมกันแลว นําไขเค็มมาตมนาน 25 นาท ีและผาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไข เค็ม  
กล่ินตะไครทกุ 5 วัน ๆละ 1 ฟอง แลวจดบนัทึกการเปลี่ยนแปลงไวทกุครั้ง  จากนั้นผูวิจัยไดทําการ
ทดลองซ้ํา จํานวน 2 คร้ัง       
       

3.6 การทดสอบผูบริโภค 
                   3.6.1  ผูวิจัยนําไขเค็มสวนที่เหลือจากการทดลองสวนแรก มาทําการทดสอบ 
ทางประสาทสัมผัสกับผูบริโภคที่เปนประธานคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรอาํเภอ
เมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน โดยใหประธานคณะกรรมการกลุมแมบานดงักลาว ชิมไข
เค็มทั้ง 3 สูตร แลวกรอกแบบสอบถามที่ผูวิจัยเตรียมไว รวบรวมขอมลู แปลความ สรุปผลและ
แนะนํายุทธศาสตรที่ดีที่สุดใหกลุมแมบานเกษตรกร ผลิตไขเคม็จําหนายตอไป 
         3.6.2  ผูวิจัยทําการทดลองดองไขเค็มสวนที่ 2 และนําผลการทดลองมาทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสผูบริโภคกลุมเดิมดานความพึงพอใจกลิ่นตะไคร สรุปผล แนะนํายุทธศาสตรการ
ทําไขเค็มที่ดีทีสุ่ดใหกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี ผลิตไขเค็มจําหนายตอไป  
 

3.7 การเก็บรวบรวมขอมูล 
                 การวิจัยและสรางยุทธศาสตรการยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม  ผูวิจัยไดใช 
ยุทธศาสตรในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้       
       3.7.1  ผูวิจยัรวบรวมขอมลู ปญหาของกลุมแมบานเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทาํ
ผลิตภัณฑไขเค็มจําหนายทกุกลุม ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรบางสวน  อําเภอบางคลา  กลุม
แมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี อําเภอบานโพธิ์  และกลุมแมบานเกษตรกรบางเลา กิ่งอําเภอ
คลองเขื่อน   ปรากฏวากลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี อําเภอบานโพธิ์ มีปญหาเรงดวนเรื่อง
การเนาเสียของไขเค็ม จํานวนมาก หากไมรีบแกไข จะทาํใหกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี
ไดรับความเสยีหายอยางมาก เพราะจะมีผลทําใหกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคีมีรายได
ลดลงถึงขั้นขาดทุน 
                   3.7.2  ผูวิจัยศกึษา คนควาขอมลูจากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําไขเค็ม
จากหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ และจากอินทอรเน็ต    แลวนํามาจดัหมวดหมูและเรียบเรยีงตาม
ขั้นตอนของการทําวิทยานพินธ ภาคนิพนธ ตอไป 
                   3.7.3  ผูวิจัยทําการทดลองดองไขเค็มกลิ่นตะไคร จํานวน 3 treatment และทําการทดลอง
ซํ้า จํานวน 2 คร้ัง สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจดบันทกึการทดลองทุกขั้นตอน  
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                    3.7.4  ผูวิจัยใชวธีิทดสอบทางประสาทสัมผัสกับผูบริโภคที่เปนประธานคณะกรรมการ
กลุมแมบานเกษตรกร  สํานักงานเกษตรอํา เภอเมือง  จังหวัดฉะเชิง เทรา  จาํนวน  30 คน  
และให ผูบริโภคกรอกแบบสอบถาม จากนั้นผูวิจยัไดนาํขอมูลที่ไดทั้งหมดมาทําการวิเคราะหเพื่อหา
ขอสรุปตอไป 
        

3.8 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
                   การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การวิ เคราะห  
ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก คารอยละ  การวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพ ไดแก การที่ผูวิจยัเก็บขอมูลจาก
กลุมแมบานเกษตรกรที่ประสบปญหาไขเค็มเนาเสียในเชิงลึก เปนตน 
 

3.9  การเผยแพรยุทธศาสตร   
                              เมื่อผูวิจัยทําการทดลองวิจัยและสรางยุทธศาสตรการยืดอายกุารเกบ็รักษาและลดกลิ่น

คาวไขเค็มเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจยันํายุทธศาสตรการควบคุมกระบวนการผลิตสูตรที่ 3 อัตราสวน 
ระหวางเกลือปนกับน้ําสะอาด เทากับ 1 : 3 ใชระยะเวลาการดองนาน 15 วัน ปริมาณตะไคร  เทากบั 
100  กรัม และ 150 กรัม ไปเผยแพรในกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี อําเภอบานโพธิ์ 
จังหวดัฉะเชิงเทรา ไดประยกุตใชในการผลิตไขเค็มจําหนายตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 


