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การสร้ างแนวความคิดผลิตภัณฑ์ อาหารขบเคีย้ วโดยใช้ เทคนิค Free-Choice Profiling
Product Concept Development of Snack Product Using Free-Choice Profiling
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว โดยวิธี Free-Choice Profiling หา
คาอธิ บ ายลักษณะทางประสาทสัม ผัสของผลิ ต ภัณฑ์ ทดสอบความชอบโดยรวมแบบ (9 points hedonic scale) กับ
ผลิตภัณฑ์ทางการค้า 11 ตัวอย่าง (A-J) กับผูท้ ดสอบ 50 คน หาความสัมพันธ์ขอ้ มูลวิธี Partial Least Regression พบว่า
ผล PCA Bi-plot แสดงตาแหน่ งผลิ ตภัณ ฑ์ B, E และ J ใกล้เคี ยงกัน มี ความสัมพันธ์กับลักษณะด้านรสหวาน และสี
น้ าตาล สอดคล้องกับผล PLSR โดยที่แกนคะแนนความชอบรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณลักษณะดังกล่าวที่ส่งผล
ต่อความชอบของผูบ้ ริ โภค แนวความคิดผลิตภัณฑ์สร้างจากความเข้มของลักษณะคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านรส
หวาน และสี น้ าตาล ข้อกาหนดผลิ ตภัณฑ์ คือ ค่าความสว่าง (L*) อยู่ในช่วง 45.71-60.81 ค่าความเป็ นสี แดง (a*) อยู่
ในช่วง -2.97 ถึง -6.08 ค่าความเป็ นสี เหลือง (b*) อยูใ่ นช่วง 19.91-21.21 และค่าความแข็งอยูใ่ นช่วง 1.34-10.79 N
ABSTRACT
The objective of this study was to develop the concept of snack product using Free-Choice Profiling
technique to describe product sensory characteristics and product acceptance test with consumers ( n=50) . Partial
Least Square Regression was used to correlate physicochemical, sensory acceptance and FCP data. The PCA biplot
indicated that product B, E and J were closely positioned to one another and correlated with brown color and
sweetness ; this result was similar to that obtained from PLSR result which revealed the positive relationship between
consumer acceptance and those sensory characteristics. Consequently, the healthy snack product concept was
developed based on sensory (brown color and sweetness) and physical characteristics : the L* value from 45.7160.81, the redness (a*) value from -2.97 to -6.08, the yellowness (b*) value from 19.91-21.21 and hardness from
1.34-10.79 N.

คาสาคัญ: อาหารขบเคี้ยว เทคนิคเค้าโครงเลือกเสรี วิธี Generalized Procrustes Analysis (GPA)
Keywords: Snack product, Free-Choice Profiling Technique, Generalized Procrustes Analysis (GPA)
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(Gains, Thompson,1990) น้ าอัดลม(Elmore ,Heymann,
1999) กาแฟ (Narain, 2003) น้ าผลไม้ (Aparicio, 2007)
แฮม (Delahunty, 1997; Guardia, 2010) ชีส (Barcenas,
2003) เนื้ อ(Beilken, 1991) และช็อกโกแลต (McEwan,
1989) เป็ นต้น
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงนาเทคนิ คนี้ มาใช้ในการ
สร้ างแนวความคิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารขบเคี้ ย วซึ่ งเป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ย งั ไม่ ไ ด้มี ก ารพัฒ นารู ป แบบที่ มี ค วาม
แปลกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
ระดั บ วิ ส าห กิ จชุ มชน ซึ่ งยัง ไม่ เ ป็ น ที่ นิ ยมและ
แพร่ หลายในกลุ่มผูบ้ ริ โภค ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค จากการรับรู ้ทาง
ประสาทสัม ผัส และกาหนดเป็ นขอบเขตค่าคุ ณ ภาพ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ จะน าไปสู่ ก ารออกแบบและพัฒ นาเป็ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ้น แบบที่ มี ค วามเป็ นไปได้ใ นการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ในระดับเชิงพาณิ ชย์ต่อไป

บทนา
เท ค นิ คเค้ า โครงเลื อกเส รี (Free-Choice
Profiling Technique) เป็ นวิธีการประเมิ นคุ ณภาพทาง
ประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาในการอธิ บายคุณลักษณะ
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู ้ท ดสอบแต่ ล ะคนสามารถพัฒ นา
คาศัพท์ของตนเอง โดยจานวนผูท้ ดสอบที่ เหมาะสม
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ของการ
ป ร ะ เมิ น แ ล ะ ค ว าม ส าม าร ถ ข อ ง ผู ้ ป ร ะ เมิ น
(Oreskovich, 1991) ซึ่งบางครั้งผูท้ ดสอบไม่จาเป็ นต้อง
ได้รับการฝึ กฝนเลย แต่บางกรณี ผูป้ ระเมิ นควรได้รับ
ฝึ กฝนและทาซ้ าหลายครั้ง โดยใช้ตวั อย่างอ้างอิงในการ
ฝึ กฝนเพื่อให้ผปู ้ ระเมินคุน้ เคยกับวิธีการและผลิตภัณฑ์
หรื อส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่จะทาการทดสอบ
สเกลที่ ใช้โดยทั่วไปจะใช้สเกลเส้น ตรง (Line Scale)
แสดง ดังภาพที่ 1 ในการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัส จากคาศัพท์ที่ผูท้ ดสอบสร้างขึ้น ผลที่ ได้นาไป
วิเคราะห์โดยการจัดการข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ ด้วยวิธี
Generalized Procrustes analysis (Jong et al., 1998;
Peron, 2000) และยั ง ส ามารถน าไป วิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ค่าคุ ณภาพผลิตภัณฑ์ ร่ วมกับวิธี Partial Least Square
Regression (PLSR) ได้อีกด้วยในการกาหนดขอบเขต
ค่ าคุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ ในการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ต่ อ ไป
ข้อ ดี ข องวิธี น้ ี คื อ เป็ นวิธี การที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และมี
ค่ าใช้จ่ า ยน้ อ ย ส่ ว นข้อ จ ากัด คื อ ผู ้ท ดสอบแต่ ล ะคน
อาจจะมี ล ัก ษณะที่ ป ระเมิ น ได้ห รื อ จ านวนลัก ษณะ
แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อสร้างแนวความคิ ด ผลิ ตภัณฑ์อาหารขบ
เคี้ ยว จากเทคนิ คเค้ า โครงเลื อ กเสรี (Free-Choice
Profiling)

วิธีการวิจัย
1.การประเมินคุณภาพทางด้ านกายภาพ
วัดค่าสี นาตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
มาตั ด เป็ นชิ้ น ขนาด 4x3x2 ซม 3 ดั ด แปลงจากวิ ธี
(บรรณนิ สา,2552) แล้ ว วัด ค่ า L*a*b* ด้ ว ยเครื่ อง
Chromameter
วัดค่าความแข็งของเนื้ อสัมผัสผลิตภัณฑ์ นา
ตัวอย่างผลิตภัณ ฑ์อาหารขบเคี้ ยวมาตัดเป็ นชิ้ นขนาด
4x3x2 ซม 3 ดัด แปลงจากวิธี (บรรณนิ ส า,2552)ด้ว ย
แรงกด (compression) จากเครื่ องวัดลักษณะเนื้ อสัมผัส
(Texture Analyzer ) รายงานค่าในหน่วยนิวตัน(N)

ภาพที่1 สเกลเส้นตรงที่ ระบุ ระดับความเข้มบนสเกล
ขนาด 15 เซนติเมตร
เทคนิ คเค้ า โครงเลื อ กเสรี สามารถน าไป
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ ห ลากห ลาย
ตั ว อย่ า งเช่ น ไวน์ (Williams, Langron, 1984) เบี ยร์
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scale ขนาด 15 เซนติ เมตร โดยผูท้ ดสอบจะประเมิ น
ตัวอย่างที ละตัวอย่าง ระหว่างตัวอย่างที่ จะทดสอบ ผู ้
ทดสอบจะต้องบ้วนปากด้วยน้ าเปล่า และพักประมาณ
5 นาที ก่ อ นทดสอบตัว อย่างถัดไป (Williams, 1992;
Jack ,Piggott, 1992)
วิ เคราะห์ ผ ลทางสถิ ติ ด้ ว ยวิ ธี Generalized
procrustes analysis (GPA) โดยนาข้อมูลของผูท้ ดสอบ
แต่ ล ะคนมาประมวลผลทางคณิ ตศาสตร์ ใ ห้ เป็ น
คุณ ลักษณะร่ วมกัน ซึ่ งจะแสดงออกมาเป็ นแผนภาพ
แส ดงค วาม สั ม พั น ธ์ กั น ระห ว่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั บ
คุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ และวิ ธี Partial Least
Square Regression ( PLSR) เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ค่าคุ ณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์ ได้แ ก่ ค่ าคุ ณ ภาพทางกายภาพ
และความชอบของผูบ้ ริ โ ภค ที่ มี ต่ อ ตัว อย่างที่ น ามา
ทดสอบทั้ ง 11 ตั ว อย่ า ง ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จรู ป
XLSTAT® เพื่ อนาไปกาหนดเป็ นขอบเขตค่าคุ ณ ภาพ
ของผลิตภัณฑ์ในการกาหนดสูตรที่เหมาะสมต่อไป

2.การประเมินคุณภาพทางด้ านประสาทสัมผัส
ทดสอบความชอบของผู ้บ ริ โภคที่ มี ต่ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว ตัวอย่างที่ ใช้เป็ นอาหารขบ
เคี้ ยวจากการสารวจตลาด ทั้งหมด 11 ตัวอย่าง เสิ ร์ฟ
ตัวอย่างต่อผูท้ ดสอบ 2 ครั้ง ครั้งแรก 5 ตัวอย่าง จากนั้น
พัก 5 นาที และเสิ ร์ฟ ต่ อ อี ก 6 ตัวอย่างโดยวิธี ก ารให้
คะแนนความชอบแบบ (9-point hedonic scale) ใน
คุ ณ ลักษณะทางประสาทสัม ผัส ด้านความแข็ง การ
เกาะตัว ความกรอบร่ วน รสชาติ และความชอบรวม
โดยใช้ผทู ้ ดสอบที่ไม่ได้ผ่านการฝึ กฝน จานวน 50 คน
ทาการทดสอบแบบศูนย์กลางชุมชน (Central Location
Test) สถานที่ ทดสอบ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
เขตเทศบาลเมื องขอนแก่ น นาข้อมูลมาวิเคราะห์ ท าง
สถิติ และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test ( DMRT) แ ล ะ
น าไปเป็ นข้อ มู ล ในการประเมิ น คุ ณ ภาพทางด้ า น
ประสาทสัมผัสวิธี Free-Choice Profiling ต่อไป
3.การประเมินคุณภาพทางด้ านประสาทสั มผัสโดยวิธี
Free-Choice Profiling
คัดเลือกผูท้ ดสอบที่มีอายุ 15-50 ปี จานวน 50
คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน เป็ นผูท้ ี่ไม่ผ่านการ
ฝึ กฝน ซึ่ งเป็ นผู ้ที่ มี ค วามรู ้ และทั ก ษะทางด้านการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส มีพ้ืนฐานในการ
ชิม การดมกลิ่น สามารถแยกแยะความแตกต่าง และมี
ประสบการณ์ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาท
สัมผัสเชิงพรรณนา (Lachnit et al., 2003)
เตรี ยมตัว อย่า งอาหารขบเคี้ ยวทางการค้า
จานวน 11 ตัวอย่าง โดยแต่ล ะตัวอย่างตัด ให้มีข นาด
1x1x1 ซม3 กากับด้วยรหัสตัวอย่าง และเสิ ร์ฟตัวอย่าง
ให้แก่ผทู ้ ดสอบ ในถ้วยชิมพลาสติก นาเสนอพร้อมกับ
น้ าเปล่า และแบบทดสอบ
ผูท้ ดสอบประเมินตัวอย่างโดยอธิบายคาศัพท์
(คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีในตัวอย่าง)
ค าจ ากัด ความของค าศัพ ท์ พร้ อ มทั้ งวิ ธี ก ารในการ
ประเมิ น จากนั้น ให้ระดับ คะแนนความเข้ม ในแต่ล ะ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของตัวอย่างลงบน line

ผลการวิจัย
ค่ าคุ ณ ภาพด้านสี ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารขบ
เคี้ ยวที่ มี ส่ ว นประกอบของธั ญ พื ช และผลไม้ 11
ตัวอย่าง(A-J) พบว่า ค่า L* แสดงถึงค่าความสว่างของ
ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวที่ มีส่วนประกอบของธัญพืช
และผลไม้ มีค่าความสว่างอยู่ในช่ วง 42.56-60.81 ค่า
a* คือค่าที่ แสดงความเป็ นสี แดง มีค่าอยู่ในช่วง 1.2910.00 และค่า b* คือค่าที่แสดงความเป็ นสี เหลือง มีค่า
อยูใ่ นช่วง 19.10-25.38 โดยที่ตวั อย่าง J มีค่า L* มีค่า
ความสว่างสู งสุ ด ส่ วนตัวอย่าง A เป็ นตัวอย่างที่ มีค่า
a* สู งสุ ด และตัวอย่าง C เป็ นตัวอย่างที่มีค่า b* สู งสุ ด
และค่าเนื้ อสัม ผัส ของผลิ ตภัณ ฑ์ พบว่า ค่าความแข็ง
(Hardness) อยู่ ใ น ช่ วง 316.35N-12282.55 N โด ยที่
ตัวอย่าง A มี ค่ าความแข็งสู งสุ ด และตัวอย่าง H มี ค่ า
ความแข็งต่าสุด
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การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผูบ้ ริ โภคจานวน 50 คน พบว่าผูบ้ ริ โภคให้คะแนนด้าน
ความชอบโดยรวม ความแข็ง การเกาะตัว ความกรอบ
และรสชาติ ของตัวอย่างอาหารขบเคี้ยวแต่ละตัวอย่าง
แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ (P≤0.05) โดย
ผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบรวมของตัวอย่าง J มาก
ที่สุด คือ 7.9±1.08a
การศึ กษาคุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผัส ของ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าห ารข บ เคี้ ยว โด ยวิ ธี Free-Choice
Profiling อธิ บายคุณลักษณะที่ พบในผลิตภัณฑ์อาหาร
ขบเคี้ยวทั้ง 11 ตัวอย่าง พบว่า ผูท้ ดสอบสามารถระบุ
คุณลักษณะทั้งสิ้ น 15-20 คุณลักษณะ โดยคุณลักษณะ
ทั้ งหมดที่ ผู ้ท ดสอบประเมิ น ร่ วมกั น ได้ ท้ ั งสิ้ น 14
คุณลักษณะ ได้แก่ ด้านลักษณะปรากฏ ( 4 คุณลักษณะ
ได้แก่ สี เขียว สี น้ าตาล ผิวเป็ นมันวาว การเกาะตัวเป็ น
เนื้ อเดี ยวกัน) ด้านกลิ่น (2 คุณลักษณะ ได้แก่ กลิ่นงา
กลิ่นถัว่ ลิสง) ด้านกลิ่นรส (2คุณลักษณะ ได้แก่ กลิ่ น
รสเครื่ องเท ศ กลิ่ น รสน้ าตาล) ด้ า น รสชาติ ( 1
คุ ณ ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ รสหวาน) ด้ า นเนื้ อสั ม ผัส (3
คุ ณ ลัก ษณะ ได้แ ก่ กรอบ เหนี ย ว แข็ ง ) ความรู ้ สึ ก
ภายในปาก ( 1 คุณลักษณะ ได้แก่ เหนี ยวติดฟัน) และ
ความรู ้สึกตกค้าง ( 1 คุณลักษณะ ได้แก่ รสหวาน) นา
ผลที่ ได้ ม าท าการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี (Generalized
Procrustes Analysis เพื่ อ หาคุ ณ ลักษณะทางประสาท
สัมผัสร่ วมกันของผูท้ ดสอบทั้ง 50 คน ผลการวิเคราะห์
จะแสดงคุณลักษณะที่ เป็ นความคิดเห็ นร่ วมกันของผู ้
ทดสอบและแผนภาพ Dimension ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ตาแหน่งของผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวยีห่ อ้ ต่างๆ
จากการประเมิ น โดยวิ ธี FCP มาวิเคราะห์
ด้วยเทคนิ ค GPA ท าให้ ท ราบโครงร่ างทางประสาท
สั ม ผัส ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ าน้ าหนั ก ปั จ จัย
(Factor loading) เพื่อพิจารณาว่ามีตวั แปรใดควรอยูใ่ น
องค์ประกอบ (Factor) เดียวกัน โดยพิจารณาค่าน้ าหนัก
ปั จจัยของแต่ละตัวแปร ถ้าค่าน้ าหนักปั จจัยของตัวแปร
ใดมีค่ามาก (เข้าสู่ +1 หรื อ -1) ควรจัดตัวแปรนั้นอยูใ่ น
องค์ป ระกอบดัง กล่ าว จากค่ า น้ าหนัก ปั จ จัย และผัง

โครงร่ างทางประสาทสัมผัสดังภาพที่ 2 สามารถระบุ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็ นคุณลักษณะต่างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวที่ มีส่วนประกอบของธัญพืช
และผ ลไม้ พ บ ว่ า ผู ้ ท ด ส อ บ ส าม ารถ ป ระเมิ น
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิ ตภัณฑ์ อาหาร
ขบเคี้ ยวที่ มี ส่ ว นประกอบของธั ญ พื ช และผลไม้
ร่ ว มกัน ได้ท้ ัง หมด 14 คุ ณ ลัก ษณะ ได้แ ก่ สี เขี ย ว สี
น้ าตาล ผิ ว เป็ นมัน วาว การเกาะตัว เป็ นเนื้ อ เดี ย วกัน
กลิ่นงา กลิ่นถัว่ ลิสง กลิ่นรสเครื่ องเทศ กลิ่นรสน้ าตาล
รสหวาน ความกรอบ ความเหนี ย ว ความแข็ ง และ
เหนียวติดฟัน และ รสหวานตกค้าง ซึ่งสามารถจัดกลุ่ม
คุณลักษณะทางประสัมผัสในแต่ละองค์ประกอบ ได้
ดังนี้ คือ องค์ประกอบที่ 1 (F1) ประกอบด้วย ผิวเป็ น
มัน วาว การเกาะตัวเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน กลิ่ นงา กลิ่ น ถั่ว
ลิ ส ง รสหวาน ความเหนี ย ว และเหนี ย วติ ด ฟั น (ค่ า
น้ าหนักปั จจัยเป็ นบวก; +) ซึ่ งมีความสัมพันธ์เชิงผกผัน
กับ กลิ่ น รสเครื่ องเทศน์ กลิ่ น รสน้ าตาล ความกรอบ
และความแข็ ง (ค่ า น้ าหนั ก ปั จจั ย เป็ นลบ; -) ส่ ว น
องค์ประกอบที่ 2 (F2) ประกอบด้วยสี เขียว (ค่าน้ าหนัก
ปั จจัยเป็ นบวก; +) ซึ่ งมี ความสัมพันธ์เชิ งผกผันกับ สี
น้ าตาล และรสหวานตกค้าง (ค่าน้ าหนักปั จจัยเป็ นลบ;
-) นามาพิจารณาความสัมพันธ์กบั ผังการรับรู ้ผลิตภัณฑ์
ของตัวอย่าง 11 ผลิตภัณฑ์ โดยแกนองค์ประกอบหลัก
ที่ 1 (F1) สามารถแบ่ งกลุ่มของผลิ ตภัณ ฑ์ C I และB
ออกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ท้ งั 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์
H E และG และองค์ ป ระกอบที่ 2 (F2) สามารถ
แบ่ งกลุ่ ม ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ K และ F ออกจากกลุ่ ม
ผลิ ต ภัณ ฑ์ A D และ J เมื่ อพิ จารณาแกน F1 และ F2
แสดงดังภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 4 จึงสามารถแบ่งกลุ่มของ
คุณลักษณะได้เป็ น 2 กลุ่ม ซึ่ งมีลกั ษณะเด่นที่ แตกต่าง
กันดังที่กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้พิจารณาที่ค่าสัมบูรณ์น้ าหนัก
ปั จจัยที่สูงกว่า 0.6 (Elmore, Heymann, 1999)
เมื่ อพิ จารณาแกนองค์ประกอบหลักที่ 1 (F1)
สาม ารถจั ด กลุ่ ม ผลิ ตภั ณ ฑ์ อาห ารขบ เคี้ ยวที่ มี
ส่ วนประกอบของธัญพื ช และผลไม้ C I และ B ออก
จากตัวอย่าง H E และ G โดยผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง C I และ
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PMP5-5
B มีลกั ษณะเด่ นคื อ ผิวเป็ นมันวาว การเกาะตัวเป็ นเนื้ อ
เดียวกัน กลิ่นงา กลิ่นถัว่ ลิสง รสหวาน ความเหนี ยว และ
เหนี ยวติดฟั นส่ วนกลุ่มของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ H E และ
G มีลกั ษณะเด่นในคุณลักษณะกลิ่นรสเครื่ องเทศน์ กลิ่น
รสน้ าตาล ความกรอบ และความแข็ง เมื่อพิจารณาแกน
องค์ ป ระกอบหลัก ที่ 2 (F2) สามารถอธิ บ ายตัว อย่ าง
ผลิ ตภัณฑ์อาหารขบเคี้ ยวที่ มีส่วนประกอบของธัญพื ช
และผลไม้ K และ F มี คุณลักษณะเด่ นด้านสี เขี ยว ออก
จากตัวอย่าง A D และ J ซึ่งมีลกั ษณะเด่นในด้านสี น้ าตาล
และรสหวานตกค้ าง นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาแกน
องค์ประกอบหลักที่ 1 (F1) สามารถอธิ บายความสัมพันธ์
ของชุ ดข้อมู ลได้ร้ อยละ 35.55 และแกนองค์ประกอบ
หลัก ที่ 2 (F2) สามารถอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ข องชุ ด
ข้อมูลได้ร้อยละ 25.00 ซึ่ งทั้งสองแกนนี้ สามารถอธิ บาย
ความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลโดยรวมได้ ร้อยละ 60.55
ผลการวิเคราะห์ Bi-Plot ระหว่างคุ ณลักษณะ
ทางประสาทสั มผัสของผลิ ตภัณฑ์ อาหารขบเคี้ ยวที่ มี
ส่ วนประกอบของธัญพื ช และผลไม้ ทั้ง 11 ผลิ ตภัณฑ์
พบว่าองค์ประกอบที่ 1(F1) ประกอบด้วย ผิวเป็ นมันวาว
การเกาะตัวเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน กลิ่ น งา กลิ่ น ถั่วลิ ส ง รส
หวาน ความเหนี ยว และเหนี ยวติดฟั น(ค่าน้ าหนักปั จจัย
เป็ นบวก; +) ซึ่ งสามารถอธิ บายตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์ C I
และ B ซึ่ งมี ความสั มพันธ์ เชิ งผกผันกับกลิ่ นรสเครื่ อง
เทศน์ กลิ่ น รสน้ าตาล ความกรอบ และความแข็ ง (ค่ า
น้ าหนั ก ปั จจัยเป็ นลบ; -) ซึ่ งสามารถอธิ บ ายตัวอย่ าง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ H E และ G ส่ วนองค์ ป ระกอบที่ 2 (F2)
ประกอบด้วยสี เขี ยว (ค่าน้ าหนักปั จจัยเป็ นบวก; +) ซึ่ ง
สามารถอธิ บายตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ K และ F ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์เชิงผกผันกับสี น้ าตาล และรสหวานตกค้าง
(ค่าน้ าหนักปั จจัยเป็ นลบ; -) ซึ่ งสามารถอธิ บายตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ A D และ J ดังภาพที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ หาความสั ม พั น ธ์ กั บ ค่ า
คุ ณ ภาพทางด้านกายภาพ ด้วยวิ ธี Partial Least Square
Regression (PLSR) เพื่ อวิ เ คราะห์ ความถดถอยห า
ความสั ม พั น ธ์ พบว่ า ค่ า คะแนนความชอบรวมมี
ความสัมพันธ์กับแกน t1 โดยความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ

ค่า L* (ค่ าความสว่าง) และa* (ความเป็ นสี แดง)และมี
ความสัมพันธ์เชิ งลบกับค่า b* (ความเป็ นสี เหลือง) และ
ค่าความแข็ง(hardness) ซึ่ งสามารถอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภค
จะชอบผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวมีส่วนผสมของธัญพืช
และผลไม้ท้ งั ที่มีลกั ษณะ มีรสชาติหวาน และมีสีน้ าตาล
จากการสร้ างแผนภาพความชอบภายนอก
(External preference mapping) เมื่ อน าข้ อ มู ลคะแน น
ความชอบโดยรวมกับคุ ณภาพทางด้านประสาทสัมผัส
จ า ก วิ ธี Free-Choice Profiling (FCP) วิ เค ร า ะ ห์
ความสัมพันธ์โดยใช้วิธี Partial Least Square Regression
(PLSR) พบว่าคะแนนความชอบรวมมีความสัมพันธ์กบั
แกน t1 โดยมี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับคุ ณลักษณะรส
หวานตกค้าง รสหวาน กลิ่นงา กลิ่นถัว่ ลิสง ความเหนี ยว
เหนียวติดฟัน และผิวเป็ นมันวาว และมีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับคุณลักษณะความกรอบ กลิ่นรสเครื่ องเทศน์ และ
ความแข็งดังภาพที่ 5
จากผลการทดลองพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่
ผูบ้ ริ โภคชอบ จากการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
คื อผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารขบเคี้ ยวตัวอย่าง B E และ J ซึ่ ง
ตั ว อย่ า ง J มี ค ะแนนความชอบโดยรวมมากที่ สุ ด
รองลงมา คือ B และ E ตามลาดับ รวมทั้งมีลกั ษณะความ
แข็ ง (hardness) และค่ า สี ที่ แตกต่ า งกั น ผลจากการ
วิเคราะห์ค่าคุณภาพกายภาพของตัวอย่าง B EและJ พบว่า
ค่ า ความแข็ ง (hardness)ของตั ว อย่ า ง J มี ค่ า มากกว่ า
ตัวอย่ าง B และJ แตกต่ างอย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ
(P≤0.05)
จากผลข้างต้นนามากาหนดขอบเขตค่าคุณภาพ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ (Product specfication) จากการวิ เคราะห์
PLSR โดยได้จากค่าคุ ณภาพที่ วดั จากตัวอย่าง B EและJ
ดั งนี้ มี ค่ าความสว่ าง (L*) อยู่ ใ นช่ ว ง 45.71-60.81 ค่ า
ความเป็ นสี แดง (a*) อยู่ในช่ วง -2.97 ถึ ง -6.08 ค่ าความ
เป็ นสี เหลือง (b*) อยู่ในช่ วง 19.91-21.21 และค่าแรงตัด
(N) อยู่ในช่วง 1.34-10.79 แสดงตารางที่ 1 ค่าที่ ได้นามา
กาหนดขอบเขตค่าคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว เพื่อ
นาไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป
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PMP5-6

ภาพที่ 2 ค่ าความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างองค์ป ระกอบที่ 1
(F1) และ (F2) กับคุ ณ ลักษณะทางประสาท
สัม ผัสจากผู ้ท ดสอบ (2 แกนองค์ป ระกอบ
อธิบายความแปร แปรปรวนรวมได้ร้อยละ
60.55 )

ภาพที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ป ระกอบที่ 1
(F1) และ 2 (F2) กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารขบ
เคี้ ยวที่ มี ส่ ว นประกอบของธั ญ พื ช และ
ผลไม้จากผูท้ ดสอบ (2 แกนองค์ประกอบ
อธิ บ ายความแปรปรวนรวมได้ ร้ อ ยละ
60.55 )

ภาพที่ 4 Biplot ระหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะทางประสาท
สั ม ผั ส กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารขบเคี้ ยวที่ มี
ส่ วนประกอบของธั ญ พื ช และผลไม้ ใ น
องค์ ป ระกอบที่ 1 (F1) และ 2 (F2) จากผู ้
ทดสอบ (2 แกนองค์ประกอบ อธิ บายความ
แปรปรวนรวมได้ร้อยละ 60.55)

ภาพ ที่ 5 ความสั ม พั น ธ์ บ น แกน (t1) และ (t2)
ระหว่างค่าคุณภาพกายภาพลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส (ตัวแปรตาม X แสดงจุด
สี แ ดง) และผัง ผลิ ต ภัณ ฑ์ (แสดงจุ ด สี
เขี ย ว) กับ ความชอบโดยรวม (ตัว แปร
อิสระ Y แสดงจุดเส้นสี น้ าเงิน)
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PMP5-7
ตารางที่ 1 ขอบเขตค่าคุณภาพทางด้านกายภาพ และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว
คุณลักษณะคุณภาพ

ขอบเขตของค่ าคุณภาพ

1. คุณภาพด้านกายภาพ
ค่าสี L*

45.71-60.81

a*

-2.97 ถึง -6.08

b*

19.91-21.21

ค่าความแข็ง (N)

1.34-10.79

2. คุณภาพด้านประสาทสัมผัส (คะแนนความชอบ)
ความแข็ง

5.02-6.22

การเกาะตัว

4.58-6.52

ความกรอบ

4.94-6.00

รสชาติ

5.76-6.28

ความชอบโดยรวม

6.26.-7.88
ข้อมูลผังโครงร่ างทางประสาทสัมผัสและผังรับรู ้
ผลิ ต ภัณฑ์ที่ ได้ นอกจากนี้ ความคลาดเคลื่ อนของวิธี
FCP อาจเกิ ด ได้ จ ากการวิ เคราะห์ ป ระมวลผลของ
โปรแกรมด้วยเทคนิ ค GPA ซึ่ งเกิ ดจากการสุ่ มข้อมู ล
เพื่อทดแทนข้อมูลที่หายไปในการสร้างแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ โดยข้อ มู ล ที่ ห ายไปดัง กล่ า วมาจากผู ้
ประเมินบางคนที่ไม่สามารถประเมินหรื อรับรู ้ลกั ษณะ
ทางประสาทสัมผัสได้ในบางคุ ณลักษณะ ซึ่ งเกิ ดจาก
ความสามารถในการรับรู ้ที่แตกต่างกัน
ผลที่ ไ ด้จ ากวิ ธี ก ารข้างต้น น ามาสรุ ป เป็ น
แนวความคิดผลิตภัณฑ์ ได้คือ คุณลักษณะที่สาคัญของ
อาหารขบเคี้ยว ได้แก่ สี เขียว สี น้ าตาล ผิวเป็ นมันวาว
การเกาะตัวเป็ นเนื้อเดียวกัน กลิ่นงา กลิ่นถัว่ ลิสง กลิ่น
รสเครื่ อ งเทศ กลิ่ น รสน้ าตาล รสหวาน ความกรอบ
ความเหนี ยว ความแข็ง เหนี ยวติดฟั น และ รสหวาน
ตกค้าง รวมถึงขอบเขตค่าคุณภาพสามารถนามาสร้าง

อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
วิ ธี FCP เป็ นการด าเนิ น การทดสอบกับ ผู ้
ประเมิน ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปที่ไม่ได้รับการฝึ กฝน ที่
ส่ งผลต่อความแตกต่างด้านความสามารถในการรับรู ้
ลักษณะทางประสาทสัมผัส การใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อสาร
ความหมายทางประสาทสั ม ผัส และความเข้าใจใน
ความหมายของคาศัพท์ในลักษณะทางประสาทสัมผัส
แต่ ล ะลัก ษณะของผู ้ป ระเมิ น ซึ่ งอาจส่ ง ผลต่ อ การ
ประเมิ น จ านวนค าศัพ ท์ และลัก ษณะความเข้ม ทาง
ประสาทสัมผัสที่ ผูบ้ ริ โภคประเมินได้ก่อให้เกิ ดความ
คลาดเคลื่ อนของค่าคะแนนความเข้มที่ ระบุ โดยอาจ
ต่ า งไปจากความหมายที่ แ ท้ จ ริ งของลัก ษณะทาง
ประสาทสัมผัสนั้นๆ ซึ่ งส่ งผลต่อการตีความหมายของ
ลัก ษณะทางประสาทสั ม ผัส และส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
ข้อมูล
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เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ้น แบบในขั้น ตอนการพัฒ นาสู ต ร
ผลิตภัณฑ์ต่อไป
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