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บทที่ 4 
      ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
                จากการศึกษาปญหาและวิธีการทําผลิตภัณฑไขเค็มไอโอโอดีนกลิ่นตะไคร ผูวิจัยได
พัฒนายุทธศาสตรเพื่อแกไขปญหาการเนาเสียของไขเค็มของกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี 
อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชงิเทรา  ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถแบงออกเปนหวัขอตอไปนี้ คือ 
                          4.1   สถานภาพของประชากรและกลุมตวัอยาง 
                          4.2   การวิเคราะหขอมูล 
                          4.3  ขอสรุปที่ไดจากการคนพบ 
       

4.1 สถานภาพของประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
      การวิจยัและสรางยุทธศาสตรการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม คร้ังนี้  เปน
การวิจยัเชิงทดลอง(Experimental Research) กลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อการทดลอง 
 ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางแบบ Purposive Sampling คือ การสุมตัวอยางแบบเจาะจงผลติภัณฑไขเค็มของ
กลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี  ประชากร คือไขเปดสด อายุไมเกิน 7 วนั จากฟารมของกลุม
แมบานเกษตรกรคลองเขื่อน ตําบลคลองเขื่อน กิ่งอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา    
 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 
 
      การวิจยัและสรางยุทธศาสตรการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม  ผูวิจัยใช
วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําผลจากการทดลองสวนแรก จํานวน 3 treatment  และทํา
การทดลองซ้ํา จํานวน 2 ซํ้า  เพื่อหาขอสรุปจากการเฝาสงัเกตทางกายภาพและทางประสาทสัมผัส
ของผูบริโภคที่เปนประธานคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร สํานักงานเกษตรอํา เภอเมือง  
จังหวัดฉะเชงิเทรา จํานวน 30 คน มาทําการวิเคราะหขอมูล และเพื่อใหผลการทดลองสมบูรณยิ่งขึ้น 
ผูวิจัยได 
ทําการทดลองสวนที่ 2 โดยนําผลสรุปที่ไดจากการทดลองสวนแรก มาทําการทดลองเปรียบเทียบ
ความแตกตางกล่ินคาวของไขเค็มที่ไมใสตะไครและทีใ่สตะไครในปริมาณที่แตกตางกัน  แลวนําไป
ทดสอบความพึงพอใจของผูบริโภคกลุมเดมิ   
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       ผลการทดลองวิจัยและสรางยุทธศาสตรการยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม 
สวนแรก ผูวิจยัดําเนนิการทดลองวิจัยและสรางยุทธศาสตรการยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาว 
ไขเค็ม จํานวน 3 treatment  และทําการทดลองซ้ํา จํานวน 2 ซํ้า  โดยใชอัตราสวนผสมและกรรมวิธี
ในการทดลองยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี ้
                     4.2.1   การเตรียมไขเปดสาํหรับการวิจัยและสรางยุทธศาสตรการยืดอายกุารเก็บรักษา
และลดกลิ่นคาวไขเค็ม 
        ผูวิจัยนําไขเปดที่คัดเลือกไว จํานวน 120  ฟอง  ลาง ทําความสะอาด ผ่ึงใหแหง ช่ัง
น้ําหนกั เรียงในภาชนะขวดโหลพลาสติกที่ทําการฆาเชื้อโรคแลว จํานวน 6 ใบๆละ 20 ฟอง 

   4.2.2   การเตรียมสวนผสมน้ําสําหรับดองไขเค็มกล่ินตะไคร    
     1)   สูตรท่ี 1  ผูวิจัยใชอัตราสวนผสมระหวางเกลือปนตอน้ําสะอาด เทากับ  
เกลือปนปริมาณ 250 กรัม : น้ําสะอาด ปริมาณ 1,250 กรัม  ตะไครสดหั่นเฉลียง ปริมาณ  100 กรัม  
ตมในหมอไฟฟาจนเดือดและเกลือปนละลาย ตะไครสุกดี เปนระยะเวลานาน 10 นาที เทใสภาชนะ  
ตั้งทิ้งไวจนอุน ใชเวลา 20 นาที ตักตะไครขึ้น  เทน้ําสําหรับดองใสในขวดโหลไขเปด ที่ เตรียมไว  
จนทวมไขเปด แลวนําถุงพลาสติกใสน้ําสะอาดรัดปากถุงใหแนน วางทับบนไขเปดที่ลอยอยู จนไข
เปดจมหมดทกุฟอง ปดฝาใหสนิท กําหนดระยะเวลาการดองสูงสุด จํานวน 20 วัน ติดฉลากหมายเลข
ขางขวด หมายเลข 1 เพื่อใหทราบวาเปนการทดลองสูตรที่ 1 จากนั้นผูวจิัยเตรยีมสวนผสมน้ําสําหรับ
ดองไขเคม็ไอโอดีนกลิ่นตะไครสูตรที่ 2 
                   2)  สูตรท่ี 2  ผูวิจยัใชอัตราสวนผสมระหวางเกลือปนตอน้ําสะอาด เทากับ  เกลือปน 
ปริมาณ 300 กรัม : น้ําสะอาด ปริมาณ 1,200 กรัม   ตะไครหั่นเฉลียง ปริมาณ 100 กรัม ใชเวลาการตม
และกรรมวิธีในการทดลองเหมือนสูตรที่ 1 ทุกประการ และติดฉลากหมายเลข  2  ขางขวด  
เพื่อใหทราบวาเปนการทดลองสูตรที่ 2 
                   3)  สูตรท่ี 3   ผูวิจัยใชอัตราสวนผสมระหวางเกลือปนตอน้ําสะอาด เทากับ  
เกลือปน ปริมาณ 375 กรัม : น้ําสะอาด ปริมาณ 1,125  กรัม   ตะไครสดหั่นเฉลียง ปริมาณ 100 กรัม   ใช
เวลาการตมและกรรมวิธีในการทดลองยุทธศาสตรการพัฒนาและระยะเวลาการดอง เหมือนสูตรที่ 1 
และ 2 ทุกประการ แลวติดฉลากหมายเลข 3 ขางขวด เพื่อใหทราบวาเปนการทดลองสูตรที่ 3 
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        4.2.3   การทดลองวิเคราะหการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของไขเค็มกล่ินตะไคร 
         เมื่อผูวิจัยทําการทดลองยุทธศาสตรการพัฒนาไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 1,2 และ สูตร 
ที่ 3 เปนระยะเวลานาน 10 , 15 และ 20 วนั ผูวิจัยไดนําไขเค็มที่ทําการทดลองมาตมเพื่อสังเกตการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ ดังนี้       

1) การทดลองดองไขเค็มกล่ินตะไคร ระยะเวลา 10 วัน   
                      เมื่อผูวิจัยทําการทดลองดองไขเค็มกลิ่นตะไครไดนาน 10 วัน ผูวจัิยนําไขเค็ม
จากการทดลองครั้งที่ 1 ทุกสูตร มาตม สูตรละ 2 ฟอง  โดยช่ังน้ําหนักกอนทําการตมและหลังจากทํา
การตมแลวเหมือนกันทุกสูตร ซ่ึงผูวิจัยช่ังน้ําหนกัไดเทากันทั้ง 3 ขั้นตอน คือปริมาณ 65 กรัม ตอฟอง
โดยทําการผาไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรละ 1 ฟอง เพื่อตรวจสอบผิวสัมผัสและการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ ชิมรสชาติ ดูสีสัน พบวา 

(1) ไขเค็มกล่ินตะไคร สูตรท่ี 1  
                         ไขขาว-มีผิวสัมผัสเรียบ นิ่ม  สีขาวหมน 
                               ไขแดง-มีสีออนกวาสูตรที่ 2 ไมมีมันเยิ้ม 
                                            เปลือกไข-มีสีน้ําตาลออนกวากอนทําการตมเล็กนอย 
                              ไขเค็มกลิ่นตะไครอีก 1 ฟอง ผูวิจัยเวนระยะเวลา 2 วนั จึงทําการผาดูการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ  พบวาไขเค็มยังอยูในสภาพดี และเริ่มมีกล่ินเนาเสียในวนัที่ 4  แสดงว า  
ไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 1 ที่ใชระยะเวลาการดองนาน 10 วัน มีอายกุารเก็บรักษาไดนาน 3 วัน มี
รสชาติเค็มออนมาก มีกล่ินคาว ยังไมเหมาะสมที่จะนําไปบริโภค ควรทําการทดลองดองตออีกระยะหนึ่ง  
 
ตาราง 4.1   แสดงลักษณะทางกายภาพและประสาทสัมผัสที่ผูวิจัยศึกษาและสรางยทุธศาสตรการ           

ยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม สูตรที่ 1 ระยะเวลาการดองน้าํเกลือ 10 วัน 

ลักษณะของไขขาว     ลักษณะของไขแดง          สีเปลือกไข        กล่ิน            อายุการเก็บรักษา    
                                                                                                                          ที่อุณหภูมหิอง(วนั) 
มีผิวสัมผัสเรียบ นิ่ม     มีสีแดงออนกวาสูตร      สีน้ําตาลออน     มีกล่ินคาว                    3 
สีขาวหมน          ที่ 2 ไมมีน้ํามันเยิ้ม          กวากอนทํา 
           รสชาติมันเล็กนอย          การตมเล็กนอย 
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                           (2)  ไขเค็มกล่ินตะไคร สตูรท่ี 2     
                         ไขขาว-มีผิวสัมผัสเรียบ นิ่ม สีขาวขุน มีรสเค็มออนมาก รสเค็มกวาสูตรที่ 
1 เล็กนอย 
                             ไขแดงแยกเปนวง 4 ช้ัน  มีสีออนกวาไขเค็มสูตรที่ 3 รสชาติมันกวาสูตรที่ 2 
                ไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 2 มีอายุการเก็บรักษาไดนาน 4 วัน 
                             เปลือกไข-มีสีน้ําตาลออนกวากอนทําการตมเล็กนอย 
                            ไขเค็มกลิ่นตะไครอีก 1 ฟอง ผูวิจัยเวนระยะเวลา 2 วัน จึงทําการผาดคูวาม
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ  พบวา ไขเค็มทีท่ําการทดลองดองเปนระยะเวลา 10 วัน ยังมีสภาพดี มีรส
เค็มออนมาก ผิวสัมผัสนุมมาก และเริ่มมกีล่ินเหม็นเล็กนอยในวันที่ 5  แสดงวา ไข เ ค็มกล่ินตะไคร  
สูตรที่ 2 มีอายุการเก็บรักษาในอุณหภูมิหองไดนาน 4 วัน ไมมีกล่ินคาว ยังไมเหมาะสมที่จะทําเปนไข
เค็ม ควรใชระยะเวลาการดองใหนานขึ้น 
        
ตาราง 4.2   แสดงลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสที่ผูวิจัยศึกษาและสรางยุทธศาสตรการ                          

ยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็มสูตรที่ 2 ระยะเวลาการดองน้าํเกลือ 10 วัน        

ลักษณะของไขขาว       ลักษณะของไขแดง          สีเปลือกไข          กล่ิน             อายกุารเก็บรักษา 
                                                                                                                             ที่อุณหภูมิหอง(วัน) 
มีผิวสัมผัสเรียบ นิ่ม แยกออกเปน 4 ชั้น          สีน้ําตาลออน   ไมมีกล่ินคาว      4                 
สีขาวขุน รสชาติเค็ม มีสีออนกวาสตูรที่ 3        กวากอนทํา 
ออนๆ รสเค็มกวาสูตร      รสชาติมันกวาสูตรที่ 1    การตม 
ที่ 1 เล็กนอย 

 

 
                                         (3)  ไขเค็มกล่ินตะไคร สูตรท่ี 3 
                             ไขขาว-มีผิวสัมผัสเนียนเรียบ เนื้อนิ่ม สีขาวขุน รสชาติเค็มออนๆไมมี 
กล่ินคาว 
                             ไขแดง-มีลักษณะเปนวงกลมแยกชั้น จาํนวน 3 ช้ัน มนี้ํามันเยิ้มเล็กนอย 
ชั้นในสุดเปนวงกลมขนาดเล็ก วัดได ½ เซนติเมตร มีสีสมออนปนขาว  ช้ันที่ 2 ถัดออกมา  มีสีสม
แดง   ชั้นที่ 3 มีสีสมยาว ¼ ของชั้น และมสีีสมออนยาว ¾ ของชั้น  มีรสชาติเค็มเล็กนอย 
                             เปลือกไข-มีสีน้ําตาลออนกวากอนทําการตมเล็กนอย 
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                             ไขเค็มกลิ่นตะไครอีก 1 ฟอง ผูวิจัยเวนระยะเวลา 2 วัน จึงทําการผาดูการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ  พบวาไขเค็มฯยงัอยูในสภาพด ีและเฝาสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ทุกระยะ ปรากฏวา ไขเค็มฯเริ่มเนาเสียในวันที่ 7  แสดงวาไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 3 ที่ใชระยะเวลา
การดองนาน 10 วัน มีอายกุารเก็บรักษาไดนาน 6 วนั แตมีรสชาติออนเค็มมาก ไมมีกล่ินคาว  
     

  ตาราง 4.3   แสดงลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสที่ผูวิจัยศึกษาและสรางยุทธศาสตรการ              
ยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม สูตรที่ 3 ระยะเวลาการดองน้าํเกลือ 10 วัน 

ลักษณะของไขขาว          ลักษณะของไขแดง        สีเปลือกไข         กล่ิน              อายุการเก็บรักษา 
                                                                                                                              ที่อุณหภูมิหอง(วัน) 
มีผิวสัมผัสเรียบ นุม         มีลักษณะเปนวงกลม     สีน้ําตาลออน    ไมมีกล่ินคาว                  6 
สีขาวขุน แทบไมมี          แยกชั้น จํานวน 3 ชั้น     กอนทาํการตม 
รสชาติเค็ม                       มีน้ํามันเยิ้มเล็กนอย 
                                         ช้ันในสุดเปนวงกลม 
                                         ขนาดเล็ก วดัได1/2 
                                         เซนติเมตร  มีสีสม 
                                         ออนปนขาว  
                                         ช้ันที่ 2 ถัดออกมา 
                                         มีสีแดง 
                                         ช้ันที่ 3 มีสีสม ยาว 
                                         1/4 ของวงกลม และ 
                                         สีสมออนยาว ¾ ของ 
                                          วงกลม มีรสชาติมัน 
                                          เล็กนอย  
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                    2)   การทดลองดองไขเค็มกล่ินตะไคร ระยะเวลา 15 วัน  เพือ่เฝาสังเกตความ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพและประสาทสัมผัส 

(1) ไขเค็มกล่ินตะไคร สูตรท่ี 1 
                                ไขขาว-มีผิวสัมผัสนุม สีขาวขุน เปนมันวาวเนือ้แนน หนาตดัเรียบ มีรสเค็ม
นอยกวาสูตรที่ 2  มีกล่ินคาว  
               ไขแดง-แยกออกเปน 2 วง  วงในมีลักษณะเหนยีวแข็งเล็กนอย ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ½ เซนติเมตร  วงนอกมสีีแดง เนื้อละเอียด รสชาติมัน  
                เปลือกไข-มีสีน้ําตาลออนกวากอนทําการตมเล็กนอย                                     
                                         ผูวิจัยไดทาํการผาดูทุก 5 วนัๆละ 1 ฟอง เพื่อเฝาสังเกตการเสื่อมสภาพทาง 
กายภาพ  จากการทดลองพบวา  ไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 2 เมื่อผูวิจัยทําการทดลองดอง   ตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ผูวจิัยสรางขึ้นเปนระยะเวลา 15 วัน สามารถเก็บรักษาในอณุหภูมิหองได
นาน 20 วนั 
       
ตาราง 4.4  แสดงลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสที่ผูวิจัยศกึษาและสรางยุทธศาสตรการ                          

ยดือายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม สูตรที่ 1 ระยะเวลาการดองน้าํเกลือ 15 วัน 

ลักษณะของไขขาว         ลักษณะของไขแดง         สีเปลือกไข         กล่ิน           อายุการเก็บรักษา 
                                                                                                                           ที่อุณหภมูิหอง(วนั)   
มีผิวสัมผัสนุม สีขาวขุน   แยกเปน 2 วง วงใน       สีน้ําตาลออน   มีกล่ินคาว                    20 
เปนมันวาว หนาตัด          มลัีกษณะเหนียว           กวากอนทํา 
เรียบ มีรสชาติเค็มนอย     แขง็เล็กนอย ขนาด 
กวาสูตรที่ 2                      เสนผาศูนยกลาง1/2  
                                         เซนติเมตร วงนอกมี 
                                         สีแดง เนื้อละเอยีด 
                                         มีน้ํามันเยิ้ม รสชาติมัน 
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                                          (2)  ไขเค็มกล่ินตะไคร สูตรท่ี 2 
                                          ไขขาว-มีผิวสัมผัสนุม สีขาวขุนเปนมันวาว หนาตัดเรยีบ มีรสเค็มออนกวา
สูตรที่ 3 มีกล่ินหอม ไมมีกล่ินคาว         
                       ไขแดง-แยกออกเปน 2 วง วงในมีลักษณะเหนยีวแข็งเล็กนอย ขนาด
เสนผาศูนยกลาง วงนอกมีสีแดงปานกลาง เนื้อละเอียด รสมันอรอย มีมันเยิ้ม    
                 เปลือกไข-สีน้ําตาลออนนอยกวากอนทําการตมเล็กนอย   
                 ผูวิจยัไดทําการผาดูทุก 5 วนัๆละ 1 ฟอง เพื่อเฝาสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ  จากการทดลองพบวา  ไขเคม็สูตรที่ 2 เมื่อผูวิจัยทําการทดลองดองตามยทุธศาสตรที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเปนระยะเวลา 15 วัน สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิหองไดนาน 24 วัน 
   
ตาราง 4.5  แสดงลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสที่ผูวิจัยศกึษาและสรางยุทธศาสตรการ 
                  ยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม  สูตรที่ 2 ระยะเวลาการดองน้าํเกลือ 15 วัน 

ลักษณะของไขขาว         ลักษณะของไขแดง        สีเปลือกไข            กล่ิน         อายกุารเก็บรักษา 
                                                                                                                            ที่อุณหภมูิหอง(วนั) 
มีผิวสัมผัสนุม สีขาว       แยกเปน 2 วง วงใน        มีสีน้ําตาลออน     หอมออนๆ                   24 
ขุน เปนมันวาว               มีลักษณะเหนยีวแข็ง       กวากอนทําการ    ไมมีกล่ินคาว 
หนาตัดเรยีบ มีรสเค็ม     เล็กนอย ขนาดเสน          ตม 
นอยกวาสูตรที่ 3             ผาศูนยกลาง ½ เซน 
มีกล่ินหอม                      ติเมตร วงนอกมีสีแดง 
                                        เนื้อละเอียด มนี้ํามนั 
                                        เยิ้ม รสชาติมันอรอย 

 

 
                 (3)  ไขเค็มกล่ินตะไคร สูตรท่ี 3  
                 ไขขาว-มีผิวสัมผัสนุม สีขาวขุนเปนมันวาว มีรสชาติเค็มกวาสูตรที่ 1 มี
กล่ินหอมออนๆ ไมมีกล่ินคาว 
                 ไขแดง-แยกออกเปน 2 วง วงในมีลักษณะเหนียวแข็งเล็กนอย ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ½ เซนติเมตร วงนอกมีสีสมแดง เนื้อละเอียด มีมันเยิม้ 
                 เปลือกไข-สีน้ําตาลออนกวากอนทําการตมเล็กนอย 
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                    ผูวิจยัทําการผาดูทกุ 5 วันๆละ 2 ฟอง เพื่อเฝาสังเกตการเสื่อมสภาพของ
โมเลกุล  จากการทดลองพบวา  ไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 3 เมื่อผูวิจยัทําการทดลองตามยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนระยะเวลา 15 วัน สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิหองไดเปนระยะ
เวลานาน 29 วนั   
          
ตาราง 4.6  แสดงลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสที่ผูวิจัยศกึษาและสรางยุทธศาสตรการ 
                  ยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม  สูตรที่ 3 ระยะเวลาการดองน้าํเกลือ 15 วัน 

ลักษณะของไขขาว          ลักษณะของไขแดง            สีเปลือกไข          กล่ิน          อายุการเก็บรักษา 
                                                                                                                              ที่อุณหภูมิหอง(วัน) 
มีผิวสัมผัสนุม สีขาวขุน    แยกเปน 2 วง วงใน        สีน้ําตาลออน    ไมมีกล่ินคาว               29 
เปนมันวาว มรีสชาติ         มีลักษณะเหนียวแข็ง      กอนทําการตม 
เค็มกวาสูตรที่ 1                 เล็กนอย ขนาดเสนผา 
                                          ศูนยกลาง ½ เซนติ 
                                          เมตร วงนอกสีสม 
                                          แดง 

 

 
     3)   การทดลองดองไขเค็มกล่ินตะไคร ระยะเวลา 20 วัน เพื่อเฝาสังเกตความ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ และทางประสาทสัมผัส 

(1) ไขเค็มกล่ินตะไคร สูตรท่ี 1  
               ไขขาว-มีลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสเหมือนเมื่อใชระยะเวลา
ในการทดลองเปนระยะเวลา 15 วัน ทุกประการ ยกเวนดานรสชาติ มีรสเค็มเพิ่มขึ้นกวาเดิมเล็กนอย 
             ไขแดง-มีสีแดงและเปนมันเยิ้มเพิ่มขึ้น 
              เปลือกไข-มีสีน้ําตาลออน 
              ผูวิจัยทําการผาดูทุก 5 วันๆละ 1 ฟอง เพื่อเฝาสังเกตความเสื่อมสภาพทาง
กายภาพ  จากการทดลองพบวา  ไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 2 เมื่อผูวิจยัทําการทดลองตามยุทธศาสตร
การพฒันาที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนระยะเวลา 20 วัน สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิหองไดนาน 29 วัน 
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ตาราง 4.7  แสดงลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสที่ผูวิจัยศกึษาและสรางยุทธศาสตรการ 
                  ยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม  สูตรที่ 1 ระยะเวลาการดองน้าํเกลือ 20 วัน   

ลักษณะของไขขาว         ลักษณะของไขแดง         สีเปลือกไข          กล่ิน               อายุการเก็บรักษา 
                                                                                                                              ที่อุณหภูมิหอง(วัน) 
ลักษณะทางกายภาพ       มีสีแดงและน้ํามนัเยิ้ม     สีน้ําตาลออน   กล่ินหอมออนๆ               29 
และทางประสาทสัมผัส  มากขึ้น                                                    ไมมีกล่ินคาว 
เหมือนไขเค็มที่ใชระยะ 
เวลาการดอง 15 วัน 
ยกเวนดานรสชาติ มี 
รสชาติเค็มเพิ่มขึ้นกวา 
เดิมเล็กนอย 

 

 
                                      (2)  ไขเค็มกล่ินตะไคร สูตรท่ี 2 
            ไขขาว-มีลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสเหมือนเมื่อใชระยะเวลา
ในการทดลองดองเปนระยะเวลา 15 วัน ทกุประการ ยกเวนดานรสชาติ มีรสเค็มเพิ่มขึ้นกวาเดิมเล็กนอย 
             ไขแดง-มีความแดงและเปนมันเยิ้มเพิ่มขึ้น 
              เปลือกไข-มีสีน้ําตาลออน 
              ผูวิจัยทําการผาดูทุก 5 วันๆละ 1 ฟอง เพื่อเฝาสังเกตการเสื่อมสภาพทาง 
กายภาพ  จากการทดลองพบวา  ไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 1 เมื่อผูวิจยัทําการทดลองตามยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนระยะเวลา 20 วัน สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิหองไดนาน 35วัน 
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ตาราง 4.8  แสดงลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสที่ผูวิจัยศกึษาและสรางยุทธศาสตรการ 
                  ยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม  สูตรที่ 2 ระยะเวลาการดองน้าํเกลือ 20 วัน 

ลักษณะของไขขาว         ลักษณะของไขแดง          สีเปลือกไข               กล่ิน       อายกุารเก็บรักษา 
                                                                                                                              ที่อุณหภูมิหอง(วัน) 
เหมือนสูตรที่ 1ระยะ       เหมือนสูตรที่ 1               สีน้ําตาลออน   กล่ินหอมออนๆ              35 
เวลาการดองน้าํเกลือ 
 20 วัน 

 

       
         (3)  ไขเค็มกล่ินตะไคร สูตรท่ี 3 
           ไขขาว-มีลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสเหมือนเมื่อใชระยะเวลา
ในการทดลองดองเปนระยะเวลา 15 วัน ทกุประการ ยกเวนดานรสชาติมีรสเค็มจัด 
           ไขแดง-มีความแดงและเปนมันเยิ้มเพิ่มขึ้น เนื้อแนนละเอียด นุม 
            เปลือกไข-มีสีน้ําตาลออน 

                                       ผูวิจยัทําการผาดูทกุ 5 วันๆละ 1 ฟอง เพื่อเฝาสังเกตความเสื่อมสภาพทาง 
 กายภาพ  จากการทดลองพบวา  ไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 3 เมื่อผูวิจยัทําการทดลองตามยุทธศาสตร

การพัฒนาที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนระยะเวลา 20 วัน สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิหองไดนาน 38 วัน 
 

ตาราง 4.9   แสดงลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสที่ผูวิจัยศึกษาและสรางยุทธศาสตรการ 
                  ยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม  สูตรที่ 3 ระยะเวลาการดองน้าํเกลือ 20 วัน 

ลักษณะของไขขาว        ลักษณะของไขแดง        สีเปลือกไข           กล่ิน               อายุการเกบ็รักษา 
                                                                                                                              ที่อุณหภูมิหอง(วัน) 
เหมือนสูตรที่ 1 และ        เหมือนสูตรที่ 1 และ     สีน้ําตาลออน     กล่ินหอมออนๆ             38 
สูตรที่ 2 ระยะเวลา          สูตรที่ 2 
การดอง 20 วนั 
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                   เมื่อผูวิจัยทําการทดลองครั้งที่ 1 เสร็จเรียบรอยแลว ไดทําการทดลองซ้ํา จํานวน 2 ซํ้า 
ปรากฏวา ผลจากการทดลองสังเกตทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสที่ผูวิจัยศึกษาและสราง  

                    ยทุธศาสตรการยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม เหมือนกนัทุก treatment    
 
      4.2.4  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัของผูบริโภค 
      ผูวิจัยทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคในการวจิัยและสรางยุทธศาสตรการ
ยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม ทั้ง 3 สูตร โดยใหผูบริโภคทดสอบ จํานวน 6 ตัวอยาง คือ 
สูตรที่ 1 ,2 และ 3 สูตรละ 2 ตัวอยาง หมายถึง ผูวิจัยใหผูบริโภคทดสอบทางประสาทสัมผัสไขเค็ม
กล่ินตะไคร ทีใ่ชระยะเวลาการทดลองดองนาน 15 และ 20 วัน พรอมกนั ดังนี ้
 
                           ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 
             ผูบริโภคที่ใหความรวมมือในการทดสอบทางประสาทสัมผัสการวิจัยและสราง  
ยุทธศาสตรการยืดอายกุารเกบ็รักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม เปนประธานคณะกรรมการกลุมแมบาน
เกษตรกร สํานกังานเกษตรอาํเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 100.00  
 
ตาราง 4.10   แสดงอายุของผูบริโภคที่ใหความรวมมือทดสอบทางประสาทสัมผัส 

            อายุ(ป)             จํานวน(คน)                          รอยละ 
   21-26           3               10.00 
  27-32           1                 3.33 
  33-38                        1    3.33 
  39-44           2    6.67 
  มากกวา 44         23               76.67 

     รวม        30           100.00 

     จากตาราง 4.10   พบวา ผูบริโภคที่ใหความรวมมือในการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
สวนใหญมีอายุมากกวา 44 ป คิดเปนรอยละ 76.67  รองลงมามีอายุระหวาง 21-26 ป คิดเปนรอยละ 
10.00 
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ตาราง 4.11   แสดงระดับการศึกษาของผูบริโภคที่ใหความรวมมือทดสอบทางประสาทสัมผัส 

  ระดับการศึกษา   จํานวน(คน)  รอยละ 
  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4         17    56.66 
  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6           6    20.00 
  มัธยมศึกษาตอนตน           3    10.00 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย           2      6.67    
  ปริญญาตรี            2      6.67 

     รวม                      30             100.00 

     จากตาราง 4.11   พบวา ผูบริโภคที่ใหความรวมมือทดสอบทางประสาทสัมผัส สวนใหญ
มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คดิเปนรอยละ 56.66  รองลงมามีระดับการศกึษาชั้นประถม 
ปที่ 6 คิดเปนรอยละ 20.00 
       
ตาราง 4.12   แสดงอาชีพของผูบริโภคที่เขารวมทดสอบทางประสาทสัมผัส 

  อาชีพ    จํานวน(คน)            รอยละ 
                           รับจาง/แมบาน                                      14           46.67  
 ธุรกิจสวนตวั/คาขาย         15    50.00 
 อ่ืนๆ             1                  3.33 

               รวม        30            100.00 

                  จากตาราง  4.12   พบวา อาชีพของผูบริโภคที่ใหความรวมมือทดสอบทางประสาทสัมผัส
สวนใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 50.00  รองลงมามีอาชีพรับจาง/แมบาน คิดเปน
รอยละ 46.67        
 
                          ตอนที่ 2  เปนความรูสึกทางประสาทสัมผัส/ความคิดเห็นเกี่ยวกับไขเค็มกล่ินตะไคร 
ท่ีผูวิจัยนํามาทดสอบทางประสาทสัมผัส 
 
                         ผูบริโภคใหความคิดเห็นดานรสชาติของไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 1 ที่ผูวิจัยใช
ระยะเวลาการทดลองดอง จาํนวน 20 วัน วามีความเค็มพอดี คิดเปนรอยละ 100.00 เชนเดียวกับสูตร
ที่ 2 
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                         ผูบริโภคใหความคิดเห็นดานรสชาติของไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 2 ที่ผูวิจัยใช
ระยะเวลาการทดลองดอง เปนระยะเวลา 15 และ20 วนั วามีความเค็มพอดีเหมือนกนั 
 คิดเปนรอยละ 100.00          

    
ตาราง 4.13   แสดงความคิดเห็นของผูบริโภคดานรสชาตขิองไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 1 
                     ระยะเวลาการทดลองดอง จํานวน 15 วัน 

                              รสชาติ   จํานวน(คน)  รอยละ 
  ความเค็มพอด ี           1       3.33 
  ความเค็มนอยเกินไป        29      96.67 
  ความเค็มมากเกินไป          0        0.00 

                                   รวม       30               100.00 

                       จากตาราง 4.13   พบวา ผูบริโภคใหความคดิเห็นดานรสชาติของไขเค็มกลิ่นตะไคร 
สูตรที่ 1 ที่ผูวิจัยใชระยะเวลาในการทดลองดอง จํานวน 15 วัน วามีความเค็มนอยเกนิไป คิดเปน  
รอยละ 96.67 
        
ตาราง 4.14   แสดงความคิดเห็นของผูบริโภคดานรสชาตขิองไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 3 
                     ระยะเวลาการทดลองดอง จํานวน 20 วัน 

                             รสชาติ    จํานวน(คน)  รอยละ 
  ความเค็มพอด ี          14      46.67 
  ความเค็มนอยเกินไป           1        3.33 
  ความเค็มมากเกินไป         15      50.00 

                                     รวม        30               100.00 

         จากตาราง 4.14   พบวา ผูบริโภคใหความคิดเห็นดานรสชาติของไขเค็มกลิ่นตะไครสูตร
ที่ 3 ที่ผูวิจัยใชระยะเวลาในการทดลองดอง จํานวน 20 วนั มีความเค็มมากเกินไป  คิด เปนรอยละ  
50.00  รองลงมาผูบริโภคมีความคิดเหน็วามีความเค็มพอดี คิดเปนรอยละ 46.67 
   

        ผูบริโภคใหความคิดเห็นดานรสชาติของไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 3 ที่ผูวิจัยใช
ระยะเวลาในการทดลองดอง จํานวน 15 วนั มีความเค็มพอดี คิดเปนรอยละ 100.00 
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                      ผูบริโภคแสดงความคิดเหน็วา ลักษณะทางกายภาพของไขเค็มสูตรที่ 2 ที่ใชระยะเวลา
การทดลองดอง จํานวน 15 และ 20 วัน ไขแดงมีความแดงพอดี ไขขาวมีหนาตัดเรยีบ เปนมันวาว        
เนื้อแนน มีกล่ินของไขเค็ม คิดเปนรอยละ 100.00 เหมือนกัน 
                     ผูบริโภคแสดงความคิดเหน็วา ลักษณะทางกายภาพของไข เค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 1 
ที่ใชระยะเวลาการทดลองดอง จํานวน 20 วนั ไขแดงมีความแดงพอดี ไขขาวมีหนาตัดเรียบเปนมันวาว 
เนื้อแนน มีกล่ินของไขเค็ม คิดเปนรอยละ 100.00 

           ผูบริโภคแสดงความคดิเห็นวา ลักษณะทางกายภาพของไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่  1 
 ที่ใชระยะเวลาการทดลองดอง จํานวน 15 วัน ไขแดงมีความแดงมาก แกนกลางแข็ง ไขขาวมีหนา
ตัดเรียบเปนมนัวาว มีกล่ินคาวปานกลาง คดิเปนรอยละ 100.00 
                      ผูบริโภคแสดงความคิดเหน็วา ลักษณะทางกายภาพของไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 3 
ที่ใชระยะเวลาการทดลองดองนาน 15 และ 20 วัน ไขแดงมีความแดงพอดี ไขขาวมีหนาตัดเรียบ 
เปนมันวาว เนือ้แนน มกีล่ินของไขเค็ม คดิเปนรอยละ 100.00 เหมือนกนั 
         ผูบริโภคชอบรับประทานไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 2 ที่ใชระยะเวลาการทดลองดอง 
นาน 15 และ 20 วัน เทากัน คดิเปนรอยละ 100.00 
                                                                             
 
ตาราง 4.15   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความชอบ ไมชอบ  ไมแนใจ ไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 1        

ระยะเวลาการทดลอง จํานวน 20 วัน 

                     ความคิดเหน็   จํานวน(คน)    รอยละ 
  ชอบ          29     96.67 
  ไมชอบ            1       3.33 
  ไมแนใจ           0       0.00 

                             รวม        30               100.00 

      จากตาราง 4.15   พบวา ผูบริโภคชอบรับประทานไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 1 ที่ใช
ระยะเวลาการทดลองดอง นาน 20 วัน คดิเปนรอยละ 96.67   
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   ตาราง 4.16  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความชอบ ไมชอบ  ไมแนใจ ไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 1   
ระยะเวลาการทดลอง จํานวน 15 วัน 

  ความคิดเหน็   จํานวน(คน)    รอยละ 
  ชอบ            0                    0.00 
  ไมชอบ           29       96.67 
  ไมแนใจ            1        3.33 

                                รวม         30                100.00 

      จากตาราง 4.16   พบวา ผูบริโภคไมชอบรับประทานไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 1 ที่ใช
ระยะเวลาการทดลองดอง นาน 15 วัน คดิเปนรอยละ 96.67      

  
                 การแสดงความคิดเห็นของผูบริโภคในการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑไขเค็ม

กล่ินตะไครทีผู่วิจัยทําการทดลอง ผูบริโภคมีความชอบรสชาติของไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 2 และ
สูตรที่ 3 ที่ใชระยะเวลาการทดลองดองนาน 15 และ 20 วนั เทากันทั้ง 2 สูตร  คิดเปนรอยละ 100.00  
รองลงมาผูบริโภคมีความชอบไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 1 ที่ใชระยะเวลาการทดลองดองนาน 20 วนั 
คิดเปนรอยละ 96.67  และไมชอบรสชาติไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 1 ที่ใชระยะเวลาในการทดลอง
ดองนาน 15 วัน คิดเปนรอยละ 96.67 

     ผูวิจัยไดนํายทุธศาสตรกระบวนการควบคุมการผลิตไขเค็มกลิ่นตะไคร  สูตรที่ 3 อัตราสวน
ระหวางเกลือปนกับน้ําสะอาด เทากับ 1 : 3 ใชระยะเวลาการดองนาน 15 วัน ไปแนะนําใหกลุม
แมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี ใชในการผลิตไขเค็มจําหนาย เพราะเปนระยะเวลาที่ไขเค็มมีรสชาติ 

                     ไมเค็มเกินไป  
         

4.4.5 ผลการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสมัผัสดานความพึงพอใจกลิน่ของไขเค็ม 
                  จากการสอบถามประธานคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคีและจาการ

ตรวจเอกสารการจัดทําบัญชีของกลุม เร่ือง การจําหนายผลิตภัณฑไขเค็มในปจจุบนั ผูบริโภคมี
ความชอบไขเค็มที่ใชกระบวนการผลิตตามขั้นตอนของยุทธศาสตรในสูตรที่ 3 ซ่ึงใชอัตราสวนไข
เค็ม : น้ําสะอาด เทากับ 1 : 3 ใชระยะเวลาในการทดลองดองนาน 15 วนัมาก (สมุดบัญชีรับ-จาย ของ
กลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี, 2546-2549 : 1 –11)  ผูวิจยัจึงไดใชสูตรนี้ไปทําการทดลอง
ดอง  
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                     ไขเค็มชุดที่ 2  อีก 4 ขั้นตอน คือ ทดลองดองไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 3 ระยะเวลาการดองนาน  
15 วนั แตใสตะไครในปริมาณที่แตกตางกัน เร่ิมตั้งแต ใสตะไคร ปริมาณ 50 กรัม  100 กรัม  150 กรัม 
และทดลองดองไขเค็มตามอัตราสวนที่กลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคีผลิตโดยไมใสตะไคร                            

      58       
 
 โดยใชอัตราสวนระหวางเกลือเม็ดตอน้ําสะอาด เทากับ 1 : 4   แตละขัน้ตอน ผูวิจยัใชไขเปด จํานวน 
 ขั้นตอนละ 20 ฟองเทากัน รวมการทดลองสวนที่ 2 ผูวิจยัใชไขเปด จํานวนทั้งสิ้น 80 ฟอง ตอจากนัน้ 

ผูวิจัยไดนําไขเค็มสวนที่ 2 ไปทดสอบดานความพึงพอใจกลิ่นของไข เค็มกับผูบริโภคกลุมเดิม   
ตาม ตารางที่ 4.17 
    
ตารางที่ 4.17  แสดงความพึงพอใจของผูบริโภคเกี่ยวกับกลิ่นของไขเค็ม 

 ตัวอยางที่                ปจจัย                 ไมชอบ    ชอบนอย    ชอบปานกลาง    ชอบมาก   รอยละ 

      1      ไขเค็มที่กลุมแมบานฯ             1      3.33 
         ผลิตจําหนาย 
      2          ไขเค็มทดลองใสตะไคร                                                       5                                    16.77       

               ปริมาณ 50 กรัม 
  3      ไขเค็มทดลองใสตะไคร                                                                  12             40.00 

                      ปริมาณ 100 กรัม 
     4            ไขเค็มทดลองใสตะไคร                                                                             12            40.00 
                      ปริมาณ 150 กรัม 

  รวม                   0             1                       5                     24          100.00 

         จากตารางที่ 4.17  พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจกลิ่นของไขเค็มสูตรที่ 3 ที่ใสตะไคร 
ปริมาณ 100 กรัม และ 150 กรัม เทากัน คิดเปนรอยละ 40.00  รองลงมาเปนไขเค็มสูตรที่ 3 ที่ใส
ตะไครปริมาณ 50 กรัม คิดเปนรอยละ 16.77 และมีความชอบไขเค็มสูตรที่ 3  ที่ไมใสตะไครนอย  
คิดเปนรอยละ 3.33 ซ่ึงยังมีกล่ินคาว   
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4.3   ขอสรุปที่ไดจากการคนพบ 
        การดําเนนิการวจิัยและสรางยุทธศาสตรการยืดอายกุารเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม
คร้ังนี้ ผูวิจัยทาํการทดลองโดยใชไขเปดสด ที่มีอายุไมเกนิ 7 วัน จากแหลงผลิตเดียวกันของกลุม
แมบานเกษตรกรกิ่งอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา ไขเค็มที่ใชเกลือและกล่ินตะไคร 
ไมเนาเสียงาย สามารถเก็บรักษาในอุณหภมูิหองไดนานวัน และปราศจากกลิ่นคาว   
     
ตาราง 4.18  แสดงการเปรียบเทียบอายกุารเก็บรักษาไขเค็มกลิ่นตะไครที่ผูวิจัยคนพบ 

    สูตรที่                ปจจัย                                            อายุการเก็บรักษาในอณุหภูมหิอง(วนั)  

        1  ระยะเวลาการดอง     10 วัน    3 
        2  ระยะเวลาการดอง     10 วัน    4 
        3  ระยะเวลาการดอง     10 วัน    6 
        1  ระยะเวลาการดอง     15 วัน               20 
        2  ระยะเวลาการดอง     15 วัน               24 
        3  ระยะเวลาการดอง     15 วัน               29 
        1  ระยะเวลาการดอง     20 วัน               29 
        2  ระยะเวลาการดอง     20 วัน               35 
        3  ระยะเวลาการดอง     20 วัน               38 
       

 
 
 
 
 
 
       
 


