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           บทที่ 5 
                    สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
        การวิจยัและสรางยุทธศาสตรการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม คร้ังนี้  
ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research)  กลุมตัวอยางเพื่อการทดลอง ผูวิจัยใชกลุม
ตัวอยางแบบ  Purposive Sampling  คือ การสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงไขเปดสด อายุไม เ กิน  7  
วัน  ของกลุมแมบานเกษตรกรสํานักงานเกษตรอําเภอ กิ่งอําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จํานวน  440 ฟอง โดยทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสและทดสอบความพึงพอใจของ
ผุบริโภคตอผลิตภัณฑที่ผูวิจัยทําการทดลอง  ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  แบงการวิจยั
และสรางยุทธศาสตรการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็มออกเปน 2 สวน  สวนแรก ผูวจิัย
ทําการทดลอง จํานวน 3 treatment และทดลองซ้ํา จํานวน  2 ซํ้า  ใชระยะเวลาการทดลอง จํานวน 
10,  15  และ 20 วัน  สวนที่ 2 ผูวิจัยนําผลการทดลองที่แนะนาํใหกลุมแมบานเกษตรกรลาดขวาง
สามัคคีผลิตจําหนาย มาทําการทดลองเปรียบเทียบความแตกตางของกลิ่นและรสชาติของไขเค็ม เมื่อ
ใชปริมาณตะไครที่แตกตางกัน และเปรียบเทียบกับรสชาติตามอัตราสวนที่กลุมแมบานฯผลิต
จําหนายโดยไมใสตะไคร ผลการทดลองสรุปได ดังนี้  
 
ตาราง 5.1  สรุปผลการทดลองสรางยุทธศาสตรการวิจัยและการยดือายุการเก็บรักษาไขเค็ม     

     สูตร              ปจจัย                     ระยะเวลาที่เก็บรักษาในอุณหภูมิหอง (วัน) 

        1 ระยะเวลาการทดลองดอง    10       วัน       3 
        1 ระยะเวลาการทดลองดอง    15       วัน     20 
        1 ระยะเวลาการทดลองดอง    20 วัน     29 
        2 ระยะเวลาการทดลองดอง    10       วัน       4 
        2 ระยะเวลาการทดลองดอง    15 วัน     24 
        2 ระยะเวลาการทดลองดอง    20 วัน     35 
        3 ระยะเวลาการทดลองดอง    10       วัน       6 
        3 ระยะเวลาการทดลองดอง    15 วัน     29 
        3 ระยะเวลาการทดลองดอง    20 วัน     38 
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5.2  อภิปรายผล 

      ผลการวิจัยและสรางยุทธศาสตรการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม  ผูวิจัยทํา
การทดลองโดยใชยุทธศาสตรการควบคุมการทดลองทุกขั้นตอนเหมือนกันทุกครั้งทั้ง 2 ขั้นตอน 
เพื่อใหไดผลิตภัณฑทีม่ีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการของผูบริโภค โดยการนําไขเปด
อายุไมเกนิ 7 วัน จากแหลงผลิตเดียวกัน เกลือปน น้ําสะอาด  ชั่งน้ําหนกัวัตถุดิบทกุขั้นตอน โดยสวน
แรก  ผูวิจัยใชตะไครสดปริมาณ100 กรัม เทากันทุกสูตรมาทําการทดลองสรางยุทธศาสตรการพัฒนา 
เพื่อใชเปนตวัแปรควบคุม ทัง้นี้ ผูวิจยัควบคุมตั้งแตการเลือกซื้อไขเปด การชั่งไขเปดกอนและหลัง
ทําการทดลอง จํานวนไขเปดที่ใชในการทดลองแตละครั้ง มีจํานวน 20 ฟอง ระยะเวลาการตมไขเคม็ 
ระยะเวลาการตมน้ําสําหรับดองไขเค็ม ระยะเวลาการแชไขเค็มในน้ําเย็น และระยะเวลาการตั้ง
น้ําเกลือสําหรับดองไขเค็มใหอุนกอนทําการดอง  ผลการวิจัย  พบวา ไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 3 ที่
ผูวิ จัยใชระยะเวลาการทดลองดองนาน 20 วัน อัตราสวนผสมระหวางเกลือปน ปริมาณ 375  กรัม 
น้ําสะอาด  ปริมาณ 1,125  กรัม  สามารถเก็บรักษาในอณุหภูมิหองไดนานที่สุดเปนระยะเวลา 38 วัน  
รองลงมาเปนสูตรที่ 2 ที่ผูวิจัยใชระยะเวลาการทดลองดองนาน 20 วนั อัตราสวนผสมระหวางเกลือ
ปน ปริมาณ 300  กรัม ตอน้ําสะอาด ปริมาณ 1,200 กรัม  สามารถเก็บรักษาในอุณหภมูิหองไดเปน
ระยะเวลา 35 วัน  สูตรที่ 1  ผูวิจัยใชระยะเวลาในการทดลองนาน 20 วนั อัตราสวนระหวางเกลือปน 
ปริมาณ 250  กรัมตอน้ําสะอาด ปริมาณ 1,250  กรัม สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมหิองไดเปน
ระยะเวลา 29 วัน เทากับสูตรที่ 3 ที่ใชระยะเวลาในการทดลองดองเปนระยะเวลา 15 วนั  สูตรที่ 2 ที่
ใชระยะเวลาการทดลองดองนาน 15 วนั สามารถเก็บรักษาในอณุหภูมหิองไดนาน 24 วัน และสูตรที่ 
2 ที่ใชระยะเวลาในการทดลองดองเปนระยะเวลา 15 วนั สามารถเก็บไวในอณุหภูมิหองไดเปนนาน 
20 วัน ตามลําดับ            
        ผูบริโภคที่ใหความรวมมือในการทดสอบทางประสาทสัมผัส  ผูวิจัยใชวิ ธีสุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจงประธานคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกร สํานกังานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน ทีม่าประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับอําเภอ ซ่ึงอยูในความควบคุมดูแล
ของผูวิจัย  คิดเปนรอยละ 100.00   สวนใหญมีอายุมากกวา 44 ป คิดเปนรอยละ 76.67  จบระดับ
การศึกษาชั้นประถมปที่ 4  คิดเปนรอยละ  56.66  ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว /คาขาย   คิด
เปนรอยละ  50.00  รองลงมามอีาชีพรับจาง/แมบาน คดิเปนรอยละ 46.67  
       การแสดงความคิดเหน็ดานรสชาติของไขเค็มกลิ่นตะไคร พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็น
วา ไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่ 2 ระยะเวลาการทดลองดองนาน 15 และ 20 วัน สูตรที่ 1 ระยะเวลาการ
ทดลองดองนาน 20 วัน สูตรที่ 3 ระยะเวลาการทดลองดองนาน 15 วนั มีความเค็มพอดี คิดเปนรอยละ 
100.00 เทากัน  สูตรที่ 1ระยะเวลาการทดลองดองนาน 15 วัน มีความเค็มนอยเกนิไป  คิดเปนรอยละ 
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96.67  และสูตรที่ 3 ระยะเวลาการทดลองดองนาน 20 วนั มีความเค็มมากเกินไป  คิดเปนรอยละ  
50.00 รองลงมามีความเค็มพอดี คิดเปนรอยละ 46.67      
         ความคิดเห็นดานลกัษณะทางกายภาพของไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 2 ระยะเวลาการ
ทดลองดองนาน 15 และ 20 วัน พบวา ลักษณะทางกายภาพ ไขแดงมีความแดงพอดี ไขขาวมีหนาตดั
เรียบ เปนมันวาว เนื้อแนน มกีล่ินหอมของไขเค็ม เทากัน คิดเปนรอยละ 100.00   
         สูตรที่1 ระยะเวลาการทดลองดองนาน 20 วัน และสูตรที่ 3 ระยะเวลาการทดลองดองนาน 
15 และ 20 วนั มีลักษณะทางกายภาพเหมือนสูตรที่ 2 ระยะเวลาการทดลองดองนาน 15 และ 20 วนั 
คิดเปนรอยละ 100.00   สําหรับสูตรที่ 1 ระยะเวลาการทดลองดองนาน 15 วัน พบวา ผูบริโภคมีความ
คิดเห็นลักษณะทางกายภาพวา ไขแดงมีความแดงมาก แกนกลางแข็ง ไขขาวมีหนาตดัเรียบเปนมนั
วาว มกีล่ินคาวปานกลาง คดิเปนรอยละ 100.00  
         ผลจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสผูบริโภค จาํนวน 30 ราย  พบวาผูบริโภคมี
ความชอบไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 ที่ ใชระยะเวลาการทดลองดองนาน  15 
และ  20 วันเทากันทั้ง 2 สูตร คิดเปนรอยละ 100.00  รองลงมาผูบริโภคมีความชอบไขเค็มกลิ่น
ตะไคร สูตรที่ 1 ที่ใชระยะเวลาการทดลองดองนาน 20 วนั คิดเปนรอยละ 96.67  และไมชอบรสชาติ
ของไขเค็มกลิ่นตะไคร สูตรที่ 1 ที่ใชระยะเวลาการทดลองดองนาน 15 วัน คิดเปนรอยละ 96.67  

                      ผูบริโภคมีความพึงพอใจไขเคม็สูตรที่ 3 ที่ ใสตะไคร  ปริมาณ  100 กรัม  และ  150 
กรัม  เทากัน คดิเปนรอยละ 40.00  รองลงมาเปนไขเค็มสูตรที่ 3 ที่ใสตะไครปริมาณ 50 กรัม คิดเปน
รอยละ 16.77 และมีความชอบไขเค็มสูตรที่ 3  ที่ไมใสตะไครนอย คิดเปนรอยละ 3.33  
        ยุทธศาสตรที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้ คอื การควบคุมกระบวนการผลิตไขเค็มกลิ่นตะไคร
ทุกขั้นตอน ตัง้แตการเลือกซื้อไขเปด จนสิ้นสุดการวิจยั ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ ตรง
ตามความตองการของผูบริโภค สามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดนานวนัและปราศจากกลิ่นคาว ทั้งนี้  
ผูวิจัยใชเกลือบริโภคผสมไอโอดีนทําการทดลอง เพื่อใหผูบริโภคไดรับสารอาหารเพิ่มขึ้น  
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
      การวิจยัและสรางยุทธศาสตรการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไขเค็ม  ผูวิจัย
มุงเนน การสรางยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑไขเค็มใหมีอายกุารเกบ็รักษาในอณุหภูมหิองได
นานวนัขึ้น เพือ่ลดการเนาเสยีของไขเค็ม ตรงตามทฤษฎีการตั้งเปาหมาย (มัลลิกา ตนสอน, 2544 : 
207-229) และปราศจากกลิ่นคาว โดยผูวิจัยใชตะไครในการตมน้ําสําหรับดองไขเค็ม  เพื่อใหสมาชิก 
กลุมแมบานเกษตรกรลาดขวางสามัคคี อําเภอบานโพธิ์ จงัหวัดเชิงเทรา สามารถเก็บรักษาไขเค็มไว 
จําหนายไดนานวันขึน้และผูบริโภคมีอาหารไวรับประทานไดนานวนั  ดังนั้น ผูที่ทําการศึกษาและ 
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ผูสนใจ สามารถเลือกใชสูตรตางๆ จาการทดลองยุทธศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ไปปรับใชในการ
จัดทําผลิตภัณฑดังกลาวได โดยจะตองควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนใหมีคุณภาพ ได
มาตรฐานอยางสม่ําเสมอ จึงจะทําใหผลิตภณัฑไขเค็มมีอายุการเก็บรักษาไดนานวนัและปราศจาก
กล่ินคาว    
ทั้งนี้ ผูวิจยัไดทดสอบทางประสาทสัมผัสผูบริโภคแลววา ผูบริโภคมีความชอบรสชาติและกลิ่นของ
ไขเค็มกลิ่นตะไครสูตรที่  3 ระยะเวลาการดองนาน 15 วนั ที่ใสตะไคร ปริมาณ 100-150 กรัม มาก 
เทากัน คิดเปนรอยละ 40.00 สําหรับผูศึกษาวิจัยทีใ่หความสนใจการวิจยัเกีย่วกับการทําไขเค็ม ควร 
ระมัดระวังอยานําไขเค็มที่ทาํการทดลองเสร็จเรียบรอยแลวใสในภาชนะขวดโหล เพราะจะทําให  
ไขเค็มมีความชื้น เกิดเชื้อราขึ้นได ควรผึ่งไขเค็มในตะแกรง จนไขเค็มเย็นสนิท แลววางเรียงใน
ภาชนะที่โปรง อากาศถายเทไดสะดวก โดยเฉพาะไมควรนําไขเค็มวางไวในที่มีแสงแดดสองนานๆ 
เพราะจะทําใหอายุการเก็บรักษาไขเค็มสั้นลง  ผูศึกษาวจิัยอาจทําการวิจยัคนควาโดยการประยุกตใช 
สมุนไพร หรือวัตถุดิบธรรมชาติอ่ืนๆ แทนตะไคร เพื่อพฒันาผลิตภัณฑไขเค็มใหมคีวามหลากหลาย
ยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


