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การพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้เนยเสริมผักหวานปา
Development of Butter Cookie with Wild Melientha suavis
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ
คุกกี้เนยเสริมผักหวานปา และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ที่มีต อคุกกี้ เนยเสริมผักหวานปา กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย ไดแก ครู นักเรียน และนักศึกษา สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ จํานวน 60 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยาง
แบบงาย เครื่องมื อที่ ใช ในการวิจั ย คือ คุกกี้เนยเสริ ม
ผักหวานปาที่พัฒนาขึ้น และแบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ตอคุกกี้เนยเสริมผักหวานปา และการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการพัฒนาสูตรไดสูตรที่ 3
โดยคุกกี้ ที่พัฒนามีเนื้อสัมผัสของคุกกี้แนน รวนนอย สี
น้ํา ตาลทอง กลิ่นหอมเนย มีร สเค็มเล็กนอย และ 2)
ผลการประเมินความพึงพอใจตอคุกกี้เนยเสริมผักหวานปา
โดยภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจระดับมาก
คําสําคัญ : การพัฒนา, ผลิตภัณฑคุกกี้เนยเสริม
ผักหวานปา
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Abstract
The objectives of this research were 1) to
develop Butter Cookie with Wild Melientha suavis
and 2) to study the satisfaction with Butter Cookie
in the research were teachers, students in the
Food and Nutrition department by simple
random sampling of 60 people. The research
instruments consisted of Butter Cookie with
Wild Melientha suavis and the satisfaction
questionnaire towards Butter Cookie with Wild
Melientha suavis. The data were analyzed by
using statistics such as mean (x) and standard
deviation (S.D.).
The results of the research showed that 1) The
result of formula development has been
formulated at 3. The developed cookies have a
firm, slightly crumbly texture, golden brown,
buttery aroma, slightly salty. and 2) the overall
satisfaction towards Butter Cookie with Wild
Melientha suavis was found to be at a high
level.
Keywords : Develop, Butter Cookie with Wild
Melientha suavis
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1. บทนํา
คุก กี้ (cookie) เปน ขนมอบชิ้ นเล็ก ๆ รูป รา งแบน
ทําจากแปงสาลีที่มีขนาด รูปราง กลิ่น รส แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับชนิดของคุกกี้ สวนผสมของคุกกี้จะประกอบดวย
แปงสาลี เนย น้ําตาล ไข นม และสวนผสมอื่นที่เปน
ประโยชนตอรางกายเพราะแปงและน้ําตาลใหสารอาหาร
และคาร โ บไฮเดรต นม ไข ให ส ารอาหารโปรตี น
เกลือแรและไขมัน เนยใหสารอาหารไขมัน ทั้งนี้ คุกกี้
แบ ง ประเภทได 2 วิธี คือ แบ งตามวิธีก ารทํา รู ป ทรง
(method of shaping) และแบงประเภทตามเครือ่ งปรุง
(ingredients) ซึ่ ง จากการศึ ก ษางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาในสวนเครื่องปรุงของคุกกี้ ดังเชนนราธิป ปุณเกษม
(2559) ได ทํ า การพั ฒ นาคุ ก กี้ เ นยสดเสริ ม ใยอาหาร
จากอัลเบโดของสมโอ รวมทั้ง คฑามาศ เขาเมือง และ
นอมจิตต สุธีบุตร (2563) ไดพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้เนย
สดเสริมงาขี้มอน ตางก็พบวาเปนการนําเอาวัตถุดิบที่เปน
การเพิ่ มคุ ณคา ทางโภชนาการใหกั บ คุกกี้ จากขอ มูลนี้
ทําใหเห็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้ เปนการ
ตอบสนองการสงเสนชริมสุขภาพของผูบริโภค
อยางไรก็ตาม วัตถุดิบ ที่นาสนใจในการเสริมคุณคา
ทางโภชนาการอีกอยางก็คือ ผักหวานปา (Melientha
suavis) เปนผักพื้นบานของไทยที่ขึ้นเองตามปาราบมีทุก
ภาคในประเทศไทย ลักษณะเปนไมยืนตนขนาดยอมถึง
ขนาดกลางใบใหญยาวคลายใบมะตูมผิวขาวนวล ผลกลม
ขนาดเล็ ก สี แ ดง ใบอ อ น ใช รั บ ประทานได เช น
ใบผักหวานบาน แตรสหวานดี

ภาพที่ 1 ภาพผักหวานปา
(ที่มา: https://health.kapook.com/view138926.html)

ผักหวานเปนผักทีมีคุณคาทางโภชนาการและแหลง
ของสารตานอนุมูลอิ ส ระที่สําคัญ เช น เบตาแคโรที น
วิตามินเอ วิตามินซีและสารประกอบฟนอลิก ซึ่งเปนที่
ทราบกันดีอยูแลววาสารตานอนุมูลอิสระเปนตัวกอใหเกิด
ความเสียสมดุลในรางกาย อีกทั้งผักหวานยังอุดมไปดวย
แคลเซียมและฟอสฟอรั สที่ชวยในการบํารุงกระดูกและ
ฟ นให แ ข็ งแรง ชว ยในการยืด หดของกล า มเนื้ อให มี
ประสิ ท ธิ ภ าพดี ขึ้ น (ศจี สุ ว รรณศรี , 2551) ทั้ ง นี้
สรรพคุณของผักหวานปา ถือวาเปนเครื่องยาไทยจําพวก
ผัก จะใชสวนรากมาทํายารากมีรสเย็นสรรพคุณ แกไอ
แก ดี พิ ก าร แก เ ชื่ อ มมั ว แก ร อ นในกระหายน้ํ า แก
กระสับกระสาย พบวาผักหวานปาจัดเปนทั้งอาหารและ
ยาประจําฤดูรอน แกอาการของธาตุไฟไดตามแพทยแผน
โดยส ว นยอดนิ ย มนํ า มาปรุ ง อาหารมี ร สหวานกรอบ
ชวยแกรอนในกระหายน้ํา และระบายความรอ นหรือใช
ปรุ ง เป น ยาเขี ย วเพื่ อ ลดไข ลดความร อ น จากข อ มู ล
ดังกลาวจึงถือวาคุณคาทางนาการของผักหวานปาในการ
นํา เป นส วนผสมในการพัฒ นาผลิตภัณฑ คุก กี้ ที่ส งเสริม
คุณคาทางโภชนการไดเปนอยางดี
ดั งนั้น ผูวิจั ย จึ งไดคิดคน หาส ว นผสมในการพัฒนา
คุก กี้ เ นยให แ ตกตา ง และมี ค วามโดดเด น โดยการใช
ผักหวานปาเปนสวนผสมเพิ่มเติม อีกทั้งเพื่อเพิ่มคุณคาทาง
โภชนาการ นอกจากจะไดรับสารอาหารที่เปนประโยชนแลว
ยังเปนการเพิ่มคุณคาของผักหวานปาอีกดวย
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่ อ พั ฒนาสูต รการทํา ผลิต ภัณ ฑคุก กี้เนยเสริม
ผักหวานปา
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต อ คุ ก กี้ เ นยเสริ ม
ผักหวานปา
3. สมมติฐานของการวิจัย
คุก กี้ เ นยเสริม ผั ก หวานปา ที่ พั ฒนาสูต รใหม ได รั บ
ความพึงพอใจในระดับมาก
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย

คุกกี้เนยเสริม
ผักหวานปา
ที่พัฒนาสูตร
ใหม

1. สูตรผลิตภัณฑคุกกี้
เนยเสริมผักหวานปา
2. ความพึงพอใจที่มี
ตอคุกกี้เนยเสริม
ผักหวานปา

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ภาพที่ 2 ภาพกรอบแนวคิดการวิจัย
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจั ยในครั้งนี้ เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณ ฑ
คุกกี้เนยเสริมผักหวานปาโดยผูว จิ ัยไดมีการดําเนินการวิจยั
ดังตอไปนี้
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู
นักเรียน และนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จํานวน 150 คน
5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครู
นักเรีย นและนักศึกษา สาขาวิช าอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โดยวิธีทําการเปดตาราง
สัดสวนสุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie &
Morgan, 1970, pp. 607-610) ที่ ร ะ ดั บ ความเชื่ อ มั่ น
รอยละ 95 โดยการสุมตัวอยางแบบงาย ไดกลุมตัวอยาง
ตามสัดสวนจํานวนครู นักเรียนและนักศึกษา สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ จํานวน 60 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5.2.1 ผลิ ต ภั ณ ฑ คุ ก กี้ เ นยเสริ ม ผั ก หวานป า ที่
พัฒนาสูตรขึ้นใหม
5.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค
ที่ มี ผลิ ตภั ณฑคุกกี้เนยเสริมผักหวานปา โดยแบ งเป น 2
ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป นแบบตรวจสอบรายการ
(checklist) เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบถาม จํานวน
4 ขอ ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และสถานภาพ

ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(rating scale) ชนิด 5 ระดับ มีรายการประเมิน 5 ขอ
5.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผู วิ จั ยได ดํ าเนิ นการสร างเครื่ องมื อตามขั้ นตอน
ดังตอไปนี้
5.3.1 ศึ ก ษาเอกสาร ตํ า ราและงานวิจ ัย ที่
เกี่ยวของ
5.3.2 ดําเนินการจัดทําผลิตภัณฑคุกกี้เนยเสริม
ผักหวานปาที่พัฒนาสูตรใหม โดยนําองคความรูที่ไดจาก
การศึ ก ษาค น คว า และขอคํ า แนะนํ า จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มาประกอบการดํา เนิน การ และปรั บ ปรุง แก ไ ขจนได
ผลิตภัณฑที่สมบูรณ แลวนําไปศึกษาความพึงพอใจจาก
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
5.3.3 ดําเนินการจัดสรางเครื่องมือแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีตอคุกกี้เนยเสริมผักหวานปา จํ านวน
รายการประเมิน 5 ขอ
5.3.4 นํ า เครื่ อ งมื อที่ ป รั บปรุ ง แก ไขแล ว ให
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
(validity) ของรายการประเมินความพึงพอใจ เพื่อหาความ
สอดคล องในดานโครงสร างความเที่ ยงตรงในด านเนื้ อหา
และความถูกตองของการใชภาษา แลวนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคล องของเครื่ องมื อ (index of item objectives
congruence : IOC) มีผลอยูระหวาง 0.66 - 1.00
5.3.5 นํา เครื่องมื อที่ไดป รั บปรุงจากคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ แลวไปทดลองใช (try Out) กับกลุม
ตัวอยาง ที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชจริง จํานวน 30 คน
แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) พบวา มีคาเชื่อมั่นเทากับ 0.94
5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ไ ด ดํ า เนิ น การรวบรวมข อมู ล โดยใช
แบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากใชทดลองชิมคุกกี้เนย
เสริมผักหวานปาจากกลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
จํานวน 60 คน
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5.5 การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล สํ า หรั บ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
5.5.1 ทํ า ก าร วิ เ คร า ะ ห ข อ มู ล ด วย เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
5.5.2 วิ เคราะ ห โดยการแจ กแจ งค ว า มถี่
(frequency) และรอยละ (percentage)
5.5.3 วิเคราะหระดับความพึงพอใจที่มีตอไสอั่ว
พริกแกงเขียวหวานราชาเห็ด โดยการนํามาหาคาเฉลี่ย
( mean ห รื อ x แ ล ะ ส ว น เ บี่ ย ง เ บ นมา ต ร ฐา น
(Standard deviation หรือ S.D.) จําแนกเปนรายขอ
โดยใชเกณฑการแปลความหมายของเบสต (Best, 1981,
p. 195)
5.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยโดยใชสถิติในการวิจัย ไดแก สถิติที่
ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ และสถิติพื้นฐาน

สําหรับ ผลิตภัณฑคุกกี้เนยเสริม ผักหวานปาที่พัฒนา
สู ต รขึ้ น นี้ ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น ถื อ ว า เป น
ผลิตภัณฑ คุกกี้เนยเสริมผักหวานปาทางเลือกใหม ที่มี
คุณคาทางโภชนาการ ดังแสดงในภาพที่ 4

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาสูตรที่ไดรับการยอมรับ คือ สูตร
ที่ 3 โดยมี ส ว นผสม ได แ ก แป ง สาลี 600 กรั ม
เนยสด 500 กรั ม น้ํ า ตาลไอซิ่ ง 300 กรั ม ไขไ ก
1 ฟอง นมผง 50 กรัม และผักหวานปาแหง 100
กรั ม ตามอั ต ราส ว นที่ ไ ด ม าตรฐาน โดยการผ า น
กระบวนการผลิตตามลําดับขั้นตอนดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปความพึงพอใจที่มีตอคุกกี้เนยเสริม
ผักหวานปา

เตรียมวัสดุตามอัตราสวน
ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน
ทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล สรุปผล อภิปรายผล
ภาพที่ 3 ภาพชั้นตอนการดําเนินการ

ภาพที่ 4 ภาพคุกกี้เนยเสริมผักหวานปา
6.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอคุกกี้เนยเสริม
ผักหวานปาของกลุมตัวอยาง มีรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 1

รายการประเมิน

𝐱

S.D.

1. ความคิดสรางสรรค
2. รูปแบบผลิตภัณฑ
3. รสชาติ
4. เนื้อสัมผัส
5. คุณคาทาง
โภชนาการ
รวมเฉลี่ย

4.52
3.94
4.09
4.06
4.16

0.50
0.64
0.68
0.66
0.67

4.20 0.63

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา ความพึ งพอใจตอคุกกี้เนย
เสริ มผัก หวานปา โดยภาพรวมมี ค วามพึง พอใจอยู ใ น
ระดับมาก (x = 4.20 และ S.D.= 0.63) เมื่อพิจารณา
รายขอ โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา
ดานนความคิดสรางสรรค เปนลําดับ แรก อยู ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา ไดแก ดานคุณคาทางโภชนาการ
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ดานรสชาติ ดานเนื้อสัมผัส และดานรูปแบบผลิตภัณฑ
อยูในระดับมาก ตามลําดับ
7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ผลการพัฒนาคุกกี้เนยเสริมผักหวานปาไดสูตรที่
มีสวนผสมประกอบดวย แปงสาลี เนยสด น้ําตาลไอซิ่ง
ไขไก นมผง และผักหวานปาแหง มีกระบวนการผลิต
ตามลําดับขั้นตอนทางโภชนาการ ทําใหคุกกี้มีสีเหลืองทอง
มีกลิ่นหอมของเนย เนื้อสัมผัสแนนกรอบ รวนนอยและมี
รสชาติเค็มเล็กนอย
7.2 ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอคุกกี้เนย
จากผักหวานปา โดยภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก
8. อภิปรายผลการวิจัย
8.1 จากผลการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้เนย
จากผักหวานปา เป นไปตามวัตถุประสงค โดยใชสูตร
ที่พัฒนาขึ้นใหม คื อ แปงสาลี 600 กรัม เนยสด 500
กรัม น้ําตาลไอซิ่ง 300 กรัม ไขไก 1 ฟอง นมผง 50 กรัม
และผั ก หวานปา แห ง 100 กรั ม ตามอั ต ราสว นที่ไ ด
มาตรฐาน โดยมีผลทําใหคุกกี้เนยที่ไดมีสีเหลืองทอง กลิ่น
หอมของเนย เนื้ อ สั ม ผั ส แน น กรอบ ร ว นน อ ยและ
มีรสชาติเค็มเล็กนอยมีคุณคาทางโภชนาการไดสารอาหาร
ประเภทโปรตีนจากผักหวาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของนราธิป ปุณเกษม (2559) ที่ไดการพัฒนาคุกกี้เนย
สดเสริมใยอาหารจากอัลเบโดของสมโอพบวา การเสริม
อั ล เบโดไม มี ผ ลต อ คา ความแข็ ง ของคุก กี้ คา ความสวา ง
เพิ่ มขึ้ น แตมี คา สีแ ดง และคา สีเ หลือ งลดลงคุกกี้เสริม
อัลเบโดมีปริมาณไขมันและคารโบไฮเดรตลดลงและเพิ่ม
ปริมาณใยอาหารในผลิตภัณฑอัลเบโดไมมีผลตอปริมาณ
จุลิน ทรี ย ทั้ งหมด ยีส ตแ ละราตามมาตรฐานผลิตภัณ ฑ
ชุมชนเชนเดียวกับคฑามาศ เขาเมืองและนอมจิตต สุธบี ุตร
(2563) ที่ พั ฒนาผลิต ภัณ ฑคุก กี้ เ นยสดเสริม งาขี้ มอนก็
ไดผลการพัฒนาในดานคุณคาทางโภชนาการ เพิ่มมูลคา
ของผลิต ภั ณ ฑ คุ ก กี้ มากขึ้ น ซึ่ ง ผลิต ภัณ ฑคุก กี้ เนยจาก
ผักหวานปาในครั้งนี้ ก็สามารถเกิดผลลัพธใน ดานของ
รู ป ลั ก ษณ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ คุ ก กี้ ที่ คุ ณ ค า ทางโภชนาการ
และเพิ่มมูลคาเพิ่มขึ้นเชนกัน

8.2 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
ที่ มี ต อ คุ ก กี้ เ นยเสริ ม ผั ก หวานป า โดยภาพรวม พบว า
มี ความพึ งพอใจอยูใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ
โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานดาน
ความคิดสรางสรรค เปนลําดับแรก อยูในระดับมากที่สุด
รองลงมา ไดแก ดานคุณคาทางโภชนาการ ดานรสชาติ
ดานเนื้อสัมผัส และดานรูปแบบผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก
ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะสวนผสมที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้
ไดเพิ่มความแปลกใหม และการนําใชพืชผักที่มีประโยชน
และเสริมคุณคาทางโภชนาการในสวนผสม ซึ่งหลักการที่
สําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตองคํานึงถึงความตองการ
ความแปลกใหม และคุณ คา ที่เพิ่มขึ้น (ศจี สุวรรณศรี,
2551) ไดสงผลใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในระดับมาก
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว
9. ขอเสนอแนะ
9.1 กระบวนการผลิตตองทําเปนขั้นตอน เพื่อใหได
ผลิตภัณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อ.ย.)
9.2 ควรศึ ก ษาระยะเวลาในการเก็ บ รั ก ษาจาก
ผักหวานปาเพราะผลิตภัณฑไมไดใสสารกันบูด
9.3 ควรมีการพัฒนาตอยอดโดยการใชผักตาง ๆ ที่มี
คุณคาทางโภชนาการโดยเฉพาะผักที่มีตลอดทั้งปเพื่อเปน
การลดตนทุน
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