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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมผักวอเตอร์เครสที่เป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภค  ประชากรคือผู้บริโภคคนไทยเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคโดยการ
สัมภาษณ์เบื้องต้นเป็นกลุ่มเป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกระจายตัวอย่างให้มีกลุ่มอายุ 4 
ช่วง คือ ต่่ากว่า 21 ปี ช่วง 21– 40 ปี ช่วง 41 – 60 ปี และมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ่านวนใกล้เคียงกัน 
รวมได้จ่านวนตัวอย่างทั้งหมด 40 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
สถิติที่ใช้ในงานวิจัยค่าเฉลี่ยและร้อยละ  ผลการวิจัยมีดังนี้ 

            จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมผักวอเตอร์เครส ปริมาณ 0 ,10 ,20 และ 30 กรัม ท่า
การทดสอบความชอบของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมผัก
วอเตอร์เครส ปริมาณ 20 กรัม มากกว่า 10 และ 30 กรัม อาจเป็นผลมาจากการเติมผักวอเตอร์เครส
ในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลให้เนื้อสัมผัสของขนมปังมีความแข็งเพ่ิมขึ้นและมีกลิ่นฉุนของผักมาก
เกินไปไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่ชอบทานผัก ท่าให้ผู้บริโภคไม่ยอมรับ อย่างไรก็ตามจากการทดสอบทางด้าน
ประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคหลังการทดสอบผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมผักวอเตอร์เครส 
พบว่าทุกคุณลักษณะผู้บริโภคให้ความชอบอยู่ในระดับชอบมากถึงชอบมากที่สุด ส่วนการยอมรับของ
ผู้บริโภคภายหลังจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมผักวอเตอร์เครสพบว่ามีการยอมรับอยู่ใน
ระดับยอมรับมากคิดเป็น 80%  จากการศึกษาคุณภาพทางจุลินทรีย์ จากการทดสอบลักษณะตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ชนมปังเสริมผักวอเตอร์เครสผลการวิเคราะห์(หน่วย)พบว่า จ่านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 
1.3x103cfu/g,Staphylococcus aureas ไม่พบ,Salmonella spp. ไม่พบ,C.perfringens ไม่พบ
,Bacillus cereus. ไม่พบ,E.coli<3.0MPN/g  ยีสต์และราทั้งหมด ไม่พบ  เมื่อเปรียบเทียบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.747/2555) ผลิตภัณฑ์ขนมปัง   ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก่าหนด  จากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมผักวอเตอร์เครสจึงเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะวิตามินและใย
อาหาร ซึ่งเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ  และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้วัตถุดิบจาก
ผลพลอยได้ทางการเกษตร 
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Abstract 
The objectives of this research are In order to develop the watercress 

supplement bread product that is acceptable to consumers  The population is Thai 
consumers.  The criteria for selecting the sample group by interviewing in primary 
groups are specific sampling.  By distributing the sample to 4 age groups which are 
under 21 years, 21- 40 years, 41-60 years and more than 60 years, the same amount 
The total number of samples is 40 persons.  Research tools Satisfaction assessment 
questionnaire Statistics used in research, the mean and percentage The research 
results are as follows 

From the development of 0, 10, 20, and 30 grams water cress vegetable bread 
supplement, consumer preferences were tested.  It was found that consumers rated 
the preference for 20 grams of water- flavored vegetable bread more than 10 and 30 
grams.  May be the result of adding too much watercress, which will increase the 
texture of the bread and the pungent smell of vegetables, not suitable for those who 
do not like to eat vegetables.  Causing consumers to not accept However, from the 
sensory tests and consumer acceptance after testing the watercress bread supplement 
Found that all consumer characteristics gave preference to the most like to the most. 
As for the consumer acceptance, after testing the Watercress supplement bread 
product, it was found that the level of acceptance was at a very acceptable level, 
representing 80%.  From the study of microbial quality From the characterization of 
samples of the Chompangpang products with watercress, the results of the analysis 
(unit)  showed that Total microbial count 1. 3x103cfu /  g, Staphylococcus aureas not 
found, Salmonella spp. Not found, C.perfringens Not found, Bacillus cereus. Not found, 
E.coli <3.0MPN / g Not all yeast and mold are found. When comparing the standard of 



community products (PhorChor. 747/2555) bread products Not over the standard value 
specified From the development of water-based vegetable bread products, it is an 
added nutritional value, especially vitamins and fiber. Which is an option for consumers 
who love health And creating added value for raw materials from agricultural by-
products 

 


