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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยน้ีเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาโดยประยุกตใชเทคนิคการกระจายหนาท่ีเชิงคุณภาพและวิธีการออกแบบการทดลอง ทําการศึกษา
พฤติกรรมจากกลุมลูกคา ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยเร่ิมจากเทคนิคการ
กระจายหนาท่ีเชิงคุณภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน 2 สวน สวนท่ี 1 คือ รวบรวมเสียงเรียกรองของลูกคาโดยการ
สัมภาษณ จัดกลุมปจจัยความตองการของลูกคาดวยแผนผังกลุมเชื่อมโยงเพ่ือนํามาออกแบบสอบถาม และหา
คะแนนนํ้าหนักความสําคัญของความตองการแตละปจจัยของผลิตภัณฑและผลิตภัณฑอางอิง สวนท่ี 2 คือ สราง
บานคุณภาพเพ่ือหาขอกําหนดทางเทคนิค ความสัมพันธระหวางขอกําหนดทางเทคนิค และความสัมพันธระหวาง
ปจจัยความตองการของลูกคากับขอกําหนดทางเทคนิค โดยใหคะแนนคาความสัมพันธและจัดลําดับ นอกจากน้ีหา
สูตรสวนผสมท่ีเหมาะสมดวยวิธีการออกแบบการทดลองแบบสวนผสม จากการพัฒนาผลิตภัณฑพบวากลุมลูกคาให
การยอมรับสูตรสวนผสมของ “ปลาขางเหลือง : ปลาหลังเขียว : แปง” ท่ีอัตราสวนรอยละ “84.2 : 0 : 15.8” การ
ยอมรับหลังการพัฒนาคิดเปนรอยละ 86.2 เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 33.1 การตัดสินใจซ้ือคิดเปนรอยละ 81.3 เพ่ิมขึ้น
คิดเปนรอยละ 32.2 
คําสําคัญ: ปลาแผนอบกรอบ เทคนิคการกระจายหนาท่ีเชิงคุณภาพ การออกแบบการทดลอง 

Abstract  
The purpose of this research was to development of Fish Snack Product using Quality 

Function Deployment and   Design of Experiments. The study was to investigate the consumer 
behaviors in the Northern, Central, Northeastern, and Southern parts of Thailand. The work started from 
Quality Function Deployment technique which had 2 operations. The first operation was collecting the 
customer requirements using focus group, grouping the customer requirements by affinity diagram for 
designing the questionnaires, and finding the importance rating of product and referenced product. The 
second operation was establishment of house of quality to define technical characteristics, the 
relationship among the technical characteristics, and the relationship between customer requirements 
and technical characteristics using rating and prioritization of relationship. And then the Mixture Design 
approach was also used to find out the appropriate mixture. After developing the product, the 
acceptable ingredients of Yellow-stripe scad : Sprats : Tapioca flour were at the appropriate ratio of    
84.2 : 0 : 15.8. The acceptance after product development was considered to be 86.2% increased by 
33.1% and the purchase decision was 81.3% increased by 32.2%. 
Keyword: Fish Snack Product, Quality Function Deployment,  Design of Experiments 
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บทนํา 
 ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงท่ีมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวดเร็วมากประเทศหนึ่ง
ของโลก โดยดูจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงหลายปท่ีผานมา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมุงเนนท่ี
ภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ อุตสาหกรรมอาหาร เปนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ
ในระดับสูง เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมท่ีใชวัตถุดิบภายในประเทศมากกวารอยละ 80 (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ, 2557) ในปจจุบันประเทศไทยไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเปนประเทศท่ีสามารถผลิต
สินคาอาหารท่ีมีคุณภาพดี จึงมีสินคาอาหารหลายชนิดท่ีไทยกาวขึ้นเปนผูนําในดานการสงออกเปนอันดับตน ๆ ของ
โลก ผลิตภัณฑประมงเปนสวนหน่ึงของอุตสาหกรรมอาหารท่ีใชพิจารณาเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนแมบท
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ภายใตกรอบแนวคิดของการเรงเคร่ืองประเทศไทยดวยอุตสาหกรรมอาหาร 
(Thailand Food Forward) และตลาดภายในประเทศก็มีความตองการท่ีเพ่ิมมากขึ้น สําหรับภาคใตของไทยมีพ้ืนท่ี
ท่ีติดกับทะเลท้ัง 2 ฝง และเปนแหลงวัตถุดิบอาหารทะเลท่ีสามารถนํามาผลิตเปนอุตสาหกรรมอาหารสงเลี้ยงคนท้ัง
ประเทศ รวมถึงสามารถสงออกทํารายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมาก จากความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและ
ทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีภาคใตสงผลใหมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย ท้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญและ
อุตสาหกรรมครัวเรือน อีกท้ังรัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมผูประกอบการใหมใหเกิดขึ้น ผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบ 
ดังภาพ 1 เปนอีกหน่ึงผลิตภัณฑจากปลาทะเลในทองถิ่นภาคใตท่ีเปนท่ีตองการของลูกคาในแตละภูมิภาคท่ัว
ประเทศ เพราะปลาทะเลอุดมไปดวยสารอาหารท่ีจําเปนตอรางกาย 
  งานวิจัยน้ีจึงเนนการศึกษาเพ่ือนําเทคนิคการกระจายหนาท่ีเชิงคุณภาพและวิธีการออกแบบการทดลองมาใช
ในการพัฒนาผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบ ใหสามารถผลิตผลิตภัณฑไดตรงกับความตองการของลูกคา รวมถึงเพ่ือเพ่ิม
สวนแบงทางการตลาด เพ่ิมมูลคาสินคา สงเสริมผลิตภัณฑทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน และเปนท่ีตองการของ
ตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศตอไป 

 
ภาพ 1 ผลติภณัฑปลาแผนอบกรอบ 

วตัถุประสงคของการวจิัย 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบใหตรงกับความตองการของลูกคาในแตละภมูิภาคท่ัวประเทศ โดย

ประยกุตใชเทคนิคการกระจายหนาท่ีเชิงคุณภาพและวิธีการออกแบบการทดลอง  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการพัฒนาผลติภณัฑปลาแผนอบกรอบ ไดทําการประยุกตใชวิธีการ 2 สวน คือ เทคนิคการกระจาย
หนาท่ีเชิงคุณภาพ และวิธีการออกแบบการทดลอง ซ่ึงมีรายละเอียดของแตละวิธีการ ดังน้ี 
 1. เทคนิคการกระจายหนาท่ีเชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) 
      1.1 รวบรวมเสียงเรียกรองของลูกคา (Voice of Customer: VOC) โดยสํารวจความตองการของ
ลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบดวยเทคนิคการประชุมกลุม (Focus Group) จากกลุมเปาหมายรวม 4 
ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยใชกลุมเปาหมายผูซื้อท่ีบริโภคขนมขบ
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เค้ียวและใสใจสุขภาพ จํานวน 100 คน และจัดกลุมปจจัยความตองการเพ่ือรวมความตองการท่ีคลายหรือซ้ําซอนให
เปนหมวดหมู 
      1.2 ทดสอบทางประสาทสัมผัสดวยแบบสอบถามวิธี Hedonic Scale Method (Peryam and 
Pilgrim, 1957) และสุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยใชกลุมเปาหมายผูซ้ือท่ีบริโภคขนมขบเคี้ยวและใสใจสขุภาพ โดยให
ผูทดสอบชิมและทําการประเมินภาพรวมดวยแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 1-5 (5-Point Hedonic 
Scale) ทําการเก็บขอมูลจํานวน 400 ชุด จากกลุมเปาหมายรวม 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน 
และภาคใต ใชวิธีการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางจากตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ขนาดความคลาดเคลื่อน +5% ขนาดประชากร >100,000 คน (Yamane, T., 1973) และ
คํานวณระดับคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถาม โดยจะใชแบบคาเฉลี่ยเรขาคณิต Geometric Mean  
 1.3 สรางบานคุณภาพ (House of Quality: HOQ) โดยระบุผลการสํารวจความตองการของลูกคา 
(Customer Requirements) และระดับคะแนนของความตองการแตละปจจัย (Importance Rating: IMP) ของ
ผลิตภัณฑและผลิตภัณฑอางอิง จากน้ันทําการพิจารณาโดยแปลงเปนขอกําหนดทางเทคนิคตางๆ (Technical 
Requirements) ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ทําการหาความสัมพันธระหวางขอกําหนดทาง
เทคนิค และความตองการของลูกคากับขอกําหนดทางเทคนิค โดยนํามาเขียนอยูในรูปของเมตริกซความสัมพันธ 
(Relationships) และใชสัญลักษณแสดงระดับความสัมพันธ (Cohen, L., 1995) จากน้ันหาคานํ้าหนักความสําคัญ
สัมบูรณ (Absolute Technical Requirement Importance Level: AI) โดยการแปลงสัญลักษณเปนคะแนน
ความสัมพันธ แลวนําไปคูณดวยคะแนนนํ้าหนักความตองการแตละปจจัย (IMP) ท่ีมากท่ีสุดระหวางผลิตภัณฑและ
ผลิตภัณฑอางอิง และจัดลําดับความสําคัญของขอกําหนดทางเทคนิค (Technical Requirements) แลวเลือก
ขอกําหนดทางเทคนิค ท่ีมีคา %Relative Technique Requirement Importance มากท่ีสุด 5 อันดับแรกมาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบ  
  2. วิธีการออกแบบการทดลอง (Design of Experiments: DOE)  
  2.1 หาสูตรสวนผสมท่ีเหมาะสมดวยวิธีการทดลองแบบสวนผสม (Mixture Design) ดวยเคร่ืองมือท่ีใช
ในการวิเคราะหผลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม Minitab R.16 สําหรับการออกแบบการทดลอง และทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสดวยแบบสอบถามวิธี 9-Point Hedonic Scale Test เพ่ือหาสูตรสวนผสมท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ 
โดยทดสอบกับกลุมผูบริโภคจํานวนท้ังหมด 50 คน  
  2.2 ทดสอบหลังการพัฒนาผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบ โดยการใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญกับกลุม
ผูบริโภค ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวน 400 คน 

ผลการวิจัย 
1. ผลการประยุกตใชเทคนิคการกระจายหนาท่ีเชิงคุณภาพ (QFD)  

       1.1 จากการรวบรวมเสียงเรียกรองของลูกคา เพ่ือใหไดปจจัยความตองการของลูกคาท่ีมีตอผลิตภัณฑ
ปลาแผนอบกรอบ ทําใหทราบถึงคุณลักษณะท่ีลูกคาพึงพอใจในตัวสินคาและสิ่งท่ีคาดหวังในตัวผลิตภัณฑปลาแผ
นอบกรอบ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นปจจัยความตองการไดจํานวน 25 ปจจัย คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีการ
ประชาสัมพันธท่ีดี หาซ้ือไดงาย แสดงขอมูลทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค แสดงขอมูลประโยชนท่ีไดรับ  
แสดงขอมูลสวนประกอบ แสดงตรารับรองความปลอดภัย บอกภาพลักษณสินคาชัดเจน แสดงวันผลิตและวัน
หมดอายุ ปดผนึกมิดชิดสมบูรณ บรรจุภัณฑพกพางาย เสริมวิตามินและแรธาตุ ขนาดพอดีคํา รสชาติอรอย เน้ือ
สัมผัสกรอบ วัตถุดิบคุณภาพดี สีสันสวยงาม ไมใสสารแตงสีและกลิ่น ไมมีคอเรสเตอรอล ปริมาณนํ้าตาลต่ํา  
ปริมาณเกลือต่ํา ไมใสสารกันเสีย ไมใสผงชูรส ผานมาตรฐานรับรองความปลอดภัย (อ.ย.) และไดรับการรับรอง
มาตรฐานอาหารฮาลาล           
      1.2 จัดกลุมความตองการของลูกคา โดยสามารถจัดกลุมปจจัยความตองการของลูกคาเปน 2 กลุม
ใหญ คือ ดานการตลาด และดานตัวสินคา สําหรับดานการตลาด ประกอบดวย ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมการขาย สวนดานตัวสินคา ประกอบดวย กลิ่น/สี/รส คุณลักษณะทางกายภาพ วัตถุดิบ ไมสงผลเสียตอ
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สุขภาพ มีประโยชนตอรางกาย บรรจุภัณฑ และคุณภาพ โดยท้ัง 2 กลุมประกอบไปดวยปจจัยความตองการของ
ลูกคายอย รวม 25 ปจจัยขางตน นําขอมูลปจจัยความตองการของผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบ มาทําการออก
แบบสอบถามกลุมลูกคาเปาหมาย สํารวจพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบโดยการใชวิธีสุม
ตัวอยางแบบบังเอิญกับกลุมผูบริโภคในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวน 400 คน 
เพ่ือหาคะแนนนํ้าหนักความสําคัญของความตองการแตละปจจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ  
           สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 51.5 อายุ 25-34 
ป รอยละ 34.25 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 65.25 ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 25 มี
รายไดตอเดือนอยูในชวง 10,001-20,000 บาท รอยละ 32.25 คํานึงถึงปริมาณการบริโภคตอวัน รอยละ 87.5 ชอบ
ทานปลาแผนอบกรอบ รอยละ 65.5 เลือกซื้อปลาแผนอบกรอบทานดวยตนเอง รอยละ 81.25 รับประทานปลาแผ
นอบกรอบ สัปดาหละ 1-2 คร้ัง รอยละ 40.25 ความสนใจในตัวผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบ รอยละ 64.75 หาก
ผลิตภัณฑวางขาย มีแนวโนมท่ีจะซ้ือ  รอยละ 61.5 นอกจากปลาแผนอบกรอบรสดั้งเดิมแลว สวนใหญชอบรส
สมุนไพร รอยละ 48 
 สวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 ระดับความตองการในแตละปจจัยท่ีมีตอผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบ และ
ผลิตภัณฑอางอิง พบวา คะแนนนํ้าหนักความตองการแตละปจจัยของผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบและผลิตภัณฑ
อางอิง แสดงดังตาราง 1 

ตาราง 1 คะแนนนํ้าหนักความตองการแตละปจจัยของผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบและผลิตภัณฑอางอิง 
 

ปจจัยความตองการท่ีมีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
IMP 

ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑอางอิง 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.96 4.23 
หาซ้ือไดงาย 3.89 4.37 
มีการประชาสัมพันธที่ดี 3.84 4.52 
รสชาติอรอย 3.84 4.44 
สีสันสวยงาม 3.88 3.92 
เน้ือสัมผัสกรอบ 4.49 4.51 
ขนาดพอดีคํา 3.71 3.36 
มีคุณภาพด ี 3.64 3.91 
ไมใสผงชูรส 3.86 4.54 
ไมใสสารแตงสีและกลิ่น 4.44 3.53 
ไมใสสารกันเสีย 4.26 4.31 
ไมมีคอเลสเตอรอล 4.23 3.89 
ปริมาณนํ้าตาลต่ํา 4.33 4.13 
ปริมาณเกลือต่ํา 4.42 3.61 
เสริมวิตามินและแรธาตุ 4.29 4.51 
แสดงขอมูลทางโภชนาการตอหน่ึงหนวยบริโภค 3.56 3.94 
แสดงขอมูลประโยชนที่ไดรับ 4.36 3.84 
แสดงขอมูลสวนประกอบ 3.96 3.92 
แสดงตรารับรองความปลอดภัย 3.95 3.84 
แสดงวันผลิตและวันหมดอายุ 3.82 3.76 
บอกภาพลักษณสินคาชัดเจน 3.72 3.32 
ปดผนึกมิดชิด สมบูรณ 4.16 3.96 
พกพางาย 3.82 4.12 
ผานมาตรฐานรับรองความปลอดภัย (อ.ย.) 3.81 4.45 
ไดรับการรับรองมาตฐานอาหารฮาลาล 4.31 4.39 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 808 
 

 1.3 สรางตารางบานคุณภาพ โดยทําการวิเคราะหขอกําหนดทางเทคนิค ความสัมพันธระหวาง
ขอกําหนดทางเทคนิค และความสัมพันธระหวางปจจัยความตองการของลูกคากับขอกําหนดทางเทคนิค ในรูปแบบ
ของเมตริกซ โดยใชสัญลักษณความสัมพันธ และแปลงสัญลักษณเปนคะแนนความสัมพันธ แลวนําไปคูณดวย
คะแนนนํ้าหนักความตองการแตละปจจัยท่ีมากท่ีสุดระหวางผลิตภัณฑและผลิตภัณฑอางอิง และจัดลําดับ
ความสําคัญของขอกําหนดทางเทคนิค ไดดังภาพ 2 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 บานคุณภาพของผลติภณัฑปลาแผนอบกรอบ 

  เลือกขอกําหนดทางเทคนิคท่ีมีลําดับความสําคัญ 5 อันดับแรก คือ วัตถุดิบ ฉลาก มาตรฐานรับ รอง 
รสชาติ ภาชนะบรรจุ และ เสริมวิตามินและธาตุ มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบให
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากท่ีสุด 
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2. ผลการประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลอง (DOE)  
  2.1 หาสูตรสวนผสมท่ีเหมาะสม โดยการนําสวนผสมตางๆ ดังตาราง 2 ซ่ึงมีสวนผสมหลัก คือ ปลาขาง
เหลือง ปลาหลังเขียว ท่ีผานการลางทําความสะอาดเอากางออกและบดละเอียด แปงมันและเคร่ืองปรุงตางๆ 
จากน้ันออกแบบการทดลองดวยวิธีการทดลองแบบสวนผสม (Mixture Design) ดวยเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห
ผลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม Minitab R.16 สําหรับการออกแบบการทดลอง โดยประกอบดวยสวนผสมของ ปลา
ขางเหลือง:ปลาหลังเขียว:แปง ซ่ึงอาศัยหลักการท่ีวาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนของสวนผสมใด สวนผสมท่ี
เหลือในสูตรจะตองมีการเปลี่ยนแปลงดวย และผลรวมของสวนผสมท้ังหมดตองเทากับ 1.0 หรือรอยละ 100 
(ไพโรจน วิริยจารี, 2539) และทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใชวิธี Hedonic Scale Method ซ่ึงวิธีน้ีเปนวิธีท่ีนิยม
ใชมากท่ีสุดในการทดสอบการยอมรับ โดยระดับคะแนนท่ีใชวัดจะเปน 5, 7 และ 9 คะแนน (Montgomery, D.C., 
2001) 

ตาราง 2 สวนผสมของปลาแผนอบกรอบ 
 

สวนผสม รอยละโดยน้ําหนัก 
เน้ือปลา 
แปงมัน 
เกลือ 

<90 
10-40 

 
นํ้าตาล 
พริกไทยปน 
หอมแดง 

 

 
  2.1.1 การออกแบบการทดลองแบบผสม (Mixture Design) แบบยอยเอ็กทรีมเวอรทิส 
(Extreme Vertices) โดยทําการเลือกใชแบบจําลองกําลังสอง (Quadratic Model) (Myers, R.H. and 
Montgomery, D.C., 2002) ดังภาพ 3 ซึ่งกําหนดอัตราสวนผสมของปลาแผนอบกรอบ คือ ปลาขางเหลือง:ปลา
หลังเขียว:แปง รวมกันแลวเทากับ 100 เปอรเซ็นต และระดับปจจัยตางๆ แสดงดังตาราง 3 
  2.1.2 กําหนดจุดท่ีเลือกสําหรับการทดลองท่ีอัตราสวนตางๆ ท้ังหมด 13 สูตร และทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสดวยแบบสอบถามวิธี 9-Point Hedonic Scale Test (คะแนนเทากับ 1 หมายถึง ไมชอบมากท่ีสุด 
และคะแนนเทากับ 9 หมายถึง ชอบมากท่ีสุด) โดยการทดสอบดานความชอบโดยรวม เพ่ือหาสูตรสวนผสมท่ี
เหมาะสมของผลิตภัณฑ โดยทดสอบกับกลุมผูบริโภคจํานวนท้ังหมด 50 คน ไดผลดังตาราง 4 
 

ปลาขางเหลือง

 0

90

ปลาหลังเขียว
90

 0

แปง
100

 10

Simplex Design Plot in Amounts

 

ภาพ 3 สูตรสําหรับการออกแบบการทดลองแบบผสมเอ็กทรีมเวอรทิส 
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ตาราง 3 ปจจัยและระดับอัตราสวนผสมของปลาแผนอบกรอบในการทดลอง 
 

ปจจัย สวนผสม 
รอยละ 

ระดับตํ่า ระดับสูง 
1 
2 
3 

A 
B 
C 

0 
0 
10 

90 
90 
40 

A = ปลาขางเหลือง, B = ปลาหลังเขียว, C = แปง 

ตาราง 4 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวมท่ีอัตราสวนตางๆ ท้ังหมด 13 สูตร โดยมี
สวนผสมของ “ปลาขางเหลือง : ปลาหลังเขียว : แปง” 
 

สูตรที่ 
ปลาขางเหลือง ปลาหลังเขียว แปง 

ความชอบโดยรวม 
(%) (%) (%) 

1 90 0 10 7.96 
2 0 90 10 7.53 
3 30 30 40 5.36 
4 0 75 25 7.25 
5 60 0 40 4.89 
6 0 60 40 3.94 
7 75 0 25 7.78 
8 18.75 63.75 17.5 7.11 
9 48.75 18.75 32.5 7.61 
10 45 45 10 8.12 
11 37.5 37.5 25 6.48 
12 18.75 48.75 32.5 6.17 
13 63.75 18.75 17.5 8.74 

 2.1.3 ทําการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบ
โดยรวมท่ีอัตราสวนตางๆ สวนผสมของ “ปลาขางเหลือง : ปลาหลังเขียว : แปง” ดังภาพ 4 ตามขั้นตอน ดังน้ี ขั้นท่ี 
1 ทดสอบความเปนอิสระของขอมูล (Independent Test) ซ่ึงจากกราฟจะเห็นไดวาไมพบจุดใดอยูนอกแผนภูมิ
ควบคุม ขอมูลกระจายตัวไรรูปแบบ ไมเปนแนวโนม ดังน้ันสรุปไดวาขอมูลมีความเปนอิสระแบบสุม ขั้นท่ี 2 ทดสอบ
ความเปนปกติของขอมูล (Normality Test) ซ่ึงจากกราฟท่ีไดมีลักษณะเปนเสนตรง แสดงวาขอมูลจากการ
ดําเนินการทดลองเปนแบบปกติ ขั้นท่ี 3 ทดสอบความแปรปรวน ซ่ึงจากกราฟจะเห็นไดวาคาเศษเหลือในแผนภาพมี
ความยาวเทาๆ กัน ซ่ึงแสดงวาขอมูลมีความเสถียรภาพของความแปรปรวนตามท่ีไดออกแบบไว เพราะฉะน้ัน จาก
การตรวจสอบคุณภาพของขอมูลท้ังสามประการของผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวมของ
ปลาแผนอบกรอบท่ีมีสวนผสมของ ปลาขางเหลือง:ปลาหลังเขียว:แปง สรุปไดวา ขอมูลมีความเปนอิสระแบบสุม 
ขอมูลมีความเปนปกติและมีความเสถียรภาพ  
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ภาพ 4 การตรวจสอบคุณภาพของขอมูลของความชอบโดยรวม 

   2.1.4 หาสูตรสวนผสมท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบท่ีอัตราสวนตางๆ คือ “ปลา
ขางเหลือง : ปลาหลังเขียว : แปง” โดยใช Contour Plot ในการวิเคราะหคาท่ีเหมาะสม ดังภาพ 5 
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ภาพ 5 Contour Plot ดานความชอบโดยรวม 

   เมื่อทําการวิเคราะหการทดสอบทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวม พบวา Contour 
Plot สวนท่ีเปนพ้ืนท่ีสีขาวซึ่งหมายถึงคาตอบสนองความชอบตั้งแต 7-9 คะแนน นํามาวิเคราะหผลดวยใช 
Optimization Plot เพ่ือหาเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดท่ีทําใหคาคะแนนความชอบสูงท่ีสุด ดังภาพ 6 
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ภาพ 6 Contour Plot พ้ืนท่ีตอบสนองความชอบตั้งแต  7-9 

   หาสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากการวิเคราะหดวย Optimization Plot เพ่ือหาเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดท่ีทํา
ใหคาคะแนนความชอบผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบ มีคะแนนความชอบโดยรวมสูง คือสูตรท่ีอัตราสวนผสมรอยละ
ของ “ปลาขางเหลือง : ปลาหลังเขียว : แปง” ดังภาพ 7  
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ภาพ 7 Optimization Plot ความชอบโดยรวม 

  2.2 ผลทดสอบหลังการพัฒนาผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบ โดยการใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญกับ
กลุมผูบริโภค ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต จํานวน 400 คน ดวยการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส พบวาคะแนนโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบ ดานกลิ่น สี รสชาติ และการยอมรับโดยรวม 
ดังตาราง 5 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ยคะแนนความชอบของผูบริโภคตอลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบ 

ดานความชอบ คะแนนเฉล่ีย 
กล่ิน 7.55 
ส ี 6.87 
รสชาติ 7.98 
ความชอบโดยรวม 7.51 

สรุปผลการวิจัย 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑปลาแผนอบกรอบใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคโดยการ

ประยุกตใชวิธีการออกแบบการทดลอง ไดทําการหาสูตรสวนผสมท่ีเหมาะสมดวยวิธีการทดลองแบบสวนผสม 
(Mixture Design) ซ่ึงสวนผสมประกอบดวย ปลาขางเหลือง ปลาหลังเขียว และแปง พบวาผูบริโภคใหการยอมรับ
สูตรท่ีอัตราสวนผสมรอยละของ “ปลาขางเหลือง : ปลาหลังเขียว : แปง” เทากับ “84.2 : 0 : 15.8” การยอมรับ
หลังการพัฒนาคิดเปนรอยละ 86.2 เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 33.1 การตัดสินใจซื้อคิดเปนรอยละ 81.3 เพ่ิมขึ้นคิดเปน
รอยละ 32.2 

ขอเสนอแนะ 
 ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลิตภัณฑกับคูแขงรายอื่นๆ ในตลาดโดยการสรางบานคุณภาพ 
เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีสามารถแขงขันกับคูแขงได และอาจจะทําการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับผูประกอบการหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือหาคาตัวแปรท่ีมีผลตอความชอบโดยรวม  
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