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ชื่อเร่ือง  ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 
ผู้วิจัย  นายนพรุจ  แขพิมาย นางสาวปิ่นญาภา  แนบทางดี 
ที่ปรึกษา อาจารย์อารยา  มุสิกา 
หน่วยงาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
ปีการศึกษา 2561 
 

บทคัดย่อ 
 การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสูตรข้าวเกรียบเห็ดท้ัง 2 สูตร  คือ 
สูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ และสูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง เพื่อศึกษา
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรใดท่ีคนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน และ เพื่อศึกษาแนวทางการ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ท าการทดลองท่ีบ้านเลขท่ี 9 หมู่ 9   หมู่บ้านตะลุงเก่า  ต. 
โคกม้า อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 โดยตอนท่ี 1 หา
ค่าร้อยละ ค่า x̄ และค่า sd. ส่วนตอนท่ี 2 ใช้แผนการทดลองแบบ t-test โดยทดลองเปรียบเทียบ 2 
ส่ิงการทดลอง คือ (T1 : ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ) และ (T2 : ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสม
กล้วยหอมทอง) ผลการทดลองพบว่า 

ตอนท่ี 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.0 มีอายุระหว่าง 21- 25 ปี 
ร้อยละ 54.0 อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 56.0 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 52.0 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยทานข้าวเกรียบท้ัง 2 สูตรมาก่อน ร้อยละ 82.0 มีความคิดเห็ดว่าข้าว
เกรียบมีความแปลกใหม่ ร้อยละ 42.0 และผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ร้อยละ 
98.0  

ตอนท่ี 2 คะแนนความชอบข้าวเกรียบด้านสี ด้านกล่ิน ด้านความกรอบ ความหนา ความ
หวาน ความมัน และความชอบรวม ของข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง เฉล่ีย 4.52 , เฉล่ีย 
4.36 , เฉล่ีย 4.46 เฉล่ีย 4.36 , เฉล่ีย 4.14, เฉล่ีย 4.10 , เฉล่ีย 4.38 มากกว่า ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ เฉล่ีย 4.12 , เฉล่ีย 3.88 , เฉล่ีย 3.46 เฉล่ีย 3.30 , เฉล่ีย 3.18, เฉล่ีย 3.40 , เฉล่ีย 3.50
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง ท้ังด้านสี กล่ิน 
ความกรอบ ความหนา รสหวาน รสมัน และความชอบรวม มากกว่า ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมัน
เทศ โดยท้ัง 2 สูตร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ค าส าคัญ : ผู้บริโภค, เห็ดนางฟ้า, มันเทศ, กล้วยหอมทอง 
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Abstract 
 This test has a purpose for education comparison mushroom product recipe 
the two recipes are mushroom cracker with sweet potato and mushroom cracker with 
banana. Study Products mushroom which formula is popular. and study value dded 
approach Per product mushroom. Experiment at 9 moo 9 Bantalongkao, Kokma 
subdistrict, Prakonchai district, Buriram province,Thailand. Between August and 
September 2561. Chapter 1 find the percentage average and Sd. Chapter 2 Use a trial 
plan t – test Compare 2 experiments are ( T1: mushroom cracker with sweet potato ) 
and  ( T2 : mushroom cracker with banana ). The results showed that. 
 Chapter 1 The majority of respondents were female percent  60.0 Age 
between 21-25 years percent 54.0 Undergraduate percent 56.0 Occupation Student 
percent 52.0. Respondents never eat mushroom products percent 82.0. Have a 
comment that is an exotic product percent 42.0 and Product Accepters percent  98.0.  
 Chapter 2 Likes score color side smell frame thickness sweetness taste it and 
overall liking. mushroom cracker with banana average 4.52, average 4.36 average 4.46 
average 4.36 average 4.14 average 4.10 average 4.38 more mushroom cracker with 
sweet potato average 4.12, average 3.88 average 3.46 average 3.30 average 3.18 
average 3.40 average 3.50 respectively. So it will be seen most people like to eat is 
mushroom cracker with banana. color side smell frame thickness sweetness taste it 
and overall liking. more mushroom cracker with sweet potato. Both formulas are 
different. 
 
Keyword : customer, mushroom, potato, banana 
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เห็ดนางฟ้า  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์อารยา มุสิกา ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการท าวิจัยครั้งนี้ ซึ่ง
ท่านได้ให้ความรู้ให้ค าแนะน าและแนวทางการท าปัญหาพิเศษ ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ  จนท าให้ปัญหาพิเศษเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี 
 ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณ คุณก้อยแก้ว  แนบทางดี ท่ีได้ความอนุเคราะห์สถานท่ีท าวิจัย และยัง
ช่วยเหลืองานต่างๆให้ค าปรึกษาเสมอมา คอยให้ก าลังใจผลักดันในการท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ท้ังนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ผู้ประเมิน พ่อแม่พี่น้อง ตลอดจนเพื่อนๆทุกคนท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าปัญหาพิเศษในครั้งนี้ สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ 
ท่ีนี้ 
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บทท่ี1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 เห็ด เป็นราชนิดหนึ่งท่ีไม่ได้จัดว่าเป็นพืชหรือสัตว์ ไม่มีคลอไรฟิลล์ เห็ดจึงไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงได้ และไม่ต้องใช้แสงแดดในการเจริญเติบโตวงจรชีวิตของเห็ดทุกชนิดนั้นมีลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกัน โดยเริ่มจากสปอร์ และเริ่มสร้างตัวเป็นกลุ่มรา แล้วโตต่อไปเป็นกลุ่มก้อนของดอกเห็ด 
เมื่อเห็ดเจริญเติบโตแล้วก็จะสร้างสปอร์ซึ่งจะปลิวและงอกใหม่เป็นใยรา หมุนเวียนเช่นนี้ตลอดไป 
มนุษย์รู้จักเห็ด และน ามาบริโภคเป็นอาหารเป็นเวลานานแล้ว ท่ัวโลกมีเห็ดอยู่ประมาณ 38,000 สาย
พันธุ์ โดยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ เห็ดท่ีรับประทานได้ และเห็ดท่ีมีพิษ 
 เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดสกุลเดียวกับเห็ดเป๋าฮื้อ มีลักษณะดอกเห็ดคล้ายเห็ดเป๋าฮื้อและเห็ด
นางรม เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดเป๋าฮื้อ ดอกเห็ดนางฟ้าจะมีสีขาวอ่อนกว่า ด้านบนของดอกจะมีสี
นวลๆ ถึงสีน้ าตาลอ่อน หมวกดอกเนื้อแน่นสีคล้ า ก้านดอกสีขาว ขนาดยาวไม่มีวงแหวนล้อมรอบ 
ครีบดอกสีขาวอยู่ชิดติดกันมากกว่าครีบดอกเห็ดเป๋าฮื้อ เส้นใยค่อนข้างละเอียด เห็ดนางฟ้ามีกล่ิน
หอม เนื้อแน่น รสหวาน น าไปปรุงอาหารได้หลายชนิด และยังน ามาแปรรูปได้หลากหลายชนิด เช่น
เห็ดนางฟ้าชุบแป้งทอด ข้าวเกรียบเห็ด แหนมเห็ด เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน
เห็ดท่ีแปรรูปมากขึ้น เนื่องจากสามารถเก็บไว้ได้หลายวัน จึงได้ท าการแปรรูปจากเห็ดนางฟ้า มาเป็น
ข้าวเกรียบเห็ดท่ีมี 2 สูตร คือ สูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ และสูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอมทอง ซึ่งคิดว่าท้ัง 2 สูตรนี้สามารถดึงดูดผู้บริโภค และสามารถเสริมสร้างรายได้อีกด้วย 
 ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเรื่องการแปรรูปข้าวเกรียบจากเห็ดนางฟ้า เพื่อเปรียบเทียบข้าวเกรียบ
ท้ัง 2 สูตร คือ  สูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ และสูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอม
ทอง ศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรใดท่ีคนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน และศึกษาแนว
ทางการเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ในการท าวิจัยครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจ ช่วย
เพิ่มมูลค่าของข้าวเกรียบเห็ด และยังสามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้อีกด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงค์  
 1.2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสูตรข้าวเกรียบเห็ดท้ัง 2 สูตร  คือ สูตรข้าวเกรียบเห็ด
นางฟ้าผสมมันเทศ และสูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง 
 1.2.2 เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรใดท่ีคนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน 

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 
 
1.3 สมมติฐำน  
 H0 : ชนิดของข้าวเกรียบ 2 สูตร คือ สูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ และสูตรข้าว
เกรียบเห็ดนางฟ้ากล้วยหอมทอง ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อลักษณะปรากฏของข้าวเกรียบ 
 H1 : ชนิดของข้าวเกรียบ 2 สูตร คือ สูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ และสูตรข้าว
เกรียบเห็ดนางฟ้ากล้วยหอมทอง ท่ีไม่แตกต่างกันมีผลต่อลักษณะปรากฏของข้าวเกรียบ 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.4.1 ทราบถึงข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าสูตรใด ท่ีคนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน 
 1.4.2 ช่วยเพิ่มมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า  

1.4.3 สามารถน ามาประกอบอาชีพเสริมได้ 
 
1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1.5.1 ศึกษาการแปรรูปเห็ดนางฟ้า เป็นข้าวเกรียบเห็ดท้ัง 2 สูตร คือ   สูตรข้าวเกรียบเห็ด
นางฟ้าผสมมันเทศ และสูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง 
 1.5.2 ศึกษาลักษณะปรากฏของข้าวเกรียบเห็ดท้ัง 2 สูตร คือ  สูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ และสูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 
1.6 ตัวแปรที่ศึกษำ 
 1.6.1 ตัวแปรอิสระ  
  T1 : สูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ 
  T2 :  สูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอม 
 1.6.2 ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ 
  1.6.2.1 ปัจจัยคุณภาพ 
   - ลักษณะปรากฏ 

   - เนื้อสัมผัส 
- รสชาติ   

1.6.2.2 ลักษณะเนื้อสัมผัส 
   - สีสันน่ารับประทาน 

   - มีกล่ินหอม ปราศจากส่ิงอันพึ่งประสงค์ 

   - ความกรอบ 

   - ความหนา 

   - รสหวาม 

   - รสมัน 
  1.6.2.3 ลักษณะท่ัวไป 

   - ความช้ืน แห้ง 

   - ไม่ใช้วัตถุกันเสีย 

   - ปลอดสารพิษ



บทท่ี 2 
ตรวจเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของเห็ดนำงฟ้ำ 
 เห็ดนางฟ้ามีช่ืออังกฤษว่า sajor- caju. มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า pieurotus sajor- caju. เป็น
เห็ดท่ีจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับเห็ดนางรมและเห็ดเป๋าฮื้อ มีลักษณะคล้ายกับเห็ดนางรมและเห็ด
เป๋าฮื้อ แต่ดอกสีขาวนวลถึงน้ าตาลอ่อน หมวกดอกหนาและแน่นกว่าเห็ดนางรม ช่ือเห็ดนางฟ้า เป็น
ช่ือต้ังขึ้นในเมืองไทย บางคนเรียกว่าเห็ดแขก เพราะเห็ดชนิดมีถ่ินก าเนิดแถบภูเขาหิมาลัย ประเทศ
อินเดีย ในสภาพธรรมชาตินั้นเห็ดนางฟ้าชอบเจริญอยู่ตามตอไม้ผุ ในบริเวณท่ีมีอากาศช้ืนและเย็น 
แต่เมื่อน ามาเพาะเห็ดนางฟ้าสามารถเจริญเติบโตได้ดีในขี้เล่ือยไม้เนื้ออ่อน ฟางข้าวสับละเอียด ซัง
ข้าวโพดป่น ไส้นุ่น ไส้ฝ้าย ปุ๋ยหมัก แม้แต่เศษฟางท่ีใช้เพาะเห็ดฟางไปแล้ว ยังสามารถน ามาตากให้
แห้งและป่นให้ละเอียดแล้วน าตากแห้งและป่นให้ละเอียดแล้วน าไปใช้เพาะเห็ดนางฟ้าได้ 
 (เติมพงษ์ แสงปกรณ์กิจ, 2556) 
 2.1.1 ลักษณะทั่วไปของเห็ดนำงฟ้ำ 
  1. หมวกดอก ( Cap) หมวกดอกเป็นส่วนท่ีอยู่ปลายสุดของดอกท่ีเจริญเติบโตขึ้น
ไปในอากาศ มีหน้าท่ีปกป้องและเป็นที่ยึดของครีบดอก ดอกเห็ดนางฟ้าอาจจะออกมาเป็นดอกเด่ียวๆ 
หรือเป็นกลุ่มจ านวน 2 – 4 ดอก หมวกดอกมีสีขาวนวลถึงสีน้ าตาลอ่อนมีเนื้อแน่น หมวกดอกมี
ลักษณะแบบราบและกลางหมวกดอกจะเว้าเป็นแอ่ง ผิวเรียบ ด้านล่างของหมวกดอกจะมีครีบแผ่ไป
ท่ัวหมวกดอก เมื่อโตเต็มท่ีอาจเจริญเป็นแฉกแล้วม้วนเข้าท าให้ดูคล้ายกับหินปะการัง ถ้าเห็ดนางฟ้า
เติบโตในธรรมชาติตามขอนไม้ดอกจะขึ้นเรียงรายลดหล่ันกันเป็นช้ันๆ 
  2. ก้ำนดอก (Stalk ) ก้านดอกเป็นส่วนท่ีเช่ือมอยู่ระหว่างส่วนฐานกับหมวกดอก
เห็ด แล้วเป็นเนื้อเดียวกันกับหมวกดอกคล้ายเห็ดเห็ดนางรม ก้านดอกมีหน้าท่ีชูหมวกดอกเห็ดและ
ล าเลียงอาหารให้แก่หมวกดอกเห็ด ก้านดอกจะติดอยู่กับหมวกดอกท่ีบริเวณตรงกลางหรือด้านข้าง  
ก้านดอกมีสีขาว เนื้อแน่น ท่ีก้านดอกเห็ดนางฟ้าจะไม่มีวงแหวนและเปลือกหุ้มโคนก้านดอก ก้านดอก
ส่ัน  
  3. ครีบดอก (Gills ) ครีบดอกเป็นส่วนท่ีอยู่ใต้หมวกดอกมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆ 
วางเรียงกันอยู่จากจุดใกล้ก้านดอกเป็นรัศมีออกไปขอบหมวกดอก ครีบดอกของเห็ดนางฟ้ามีสีขาว มี
ลักษณะตรง ผิวเรียบ ยาวตลอด ครีบดอกติดกับก้านดอก แบบ ( decurrent ) บริเวณครีบดอกจะ
เป็นแหล่งท่ีสร้างสปอร์ของเห็ดนางฟ้า 
  4. เส้นใย (Mycelium) เส้นใยของเห็ดนางฟ้าจะมีลักษณะค่อนข้างละเอียด มีสี
ขาวกว่าเส้นใยของเห็ดนางรมเล็กน้อย และการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดนางฟ้าจะมีลักษณะคล้าย
เห็ดนางรม เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเส้นใยมีสีใส มีผนังกั้นแบ่ง ออกเป็นช่องๆ เส้นใยช้ัน
ท่ี 1 จะไม่มีแคลมพ์ คอนเนคช่ัน ส่วนเส้นใยช้ันท่ี 2 จะพบแคลมพ์ คอนเนคช่ัน ท่ีบริเวณผนังกั้น 
ลักษณะการสืบพันธุ์ทางเพศเป็นแบบผสมข้ามโดยมียีนส์ควบคุมการผสมแบบ tetrapolar (เติมพงษ์ 
แสงปกรณ์กิจ, 2556 ) 
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2.1.2 วงจรชีวิตเห็ดนำงฟ้ำ 

  วงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้าก็เป็นแบบเห็ดท าลายไม้ท่ัว ๆ ไป คือมีชีวิตอยู่ข้ามฤดู
อัตคัด ด้วยคลามีโดสปอร์ในท่อนไม้ พอถึงฤดูชุ่มช้ืนก็งอกออกมาเป็นเส้นใยแล้วสร้างดอกเห็ดขึ้น 
ปล่อยสปอร์ลอยไป สปอร์งอกเป็นเส้นใยแล้วเจริญไปบนอาหารจนสร้างดอกเห็ดอีก วนเวียนไปอย่าง
นี้เห็ดนางฟ้าเติบโตดีท่ี pH. 5 - 5.2 (คือเป็นกรดเล็กน้อย) อุณหภูมิท่ีเหมาะมากต่อเส้นใยคือ32 องศา
เซลเซียส และสร้างดอกเห็ดได้ดีท่ี 25 องศาเซลเซียส เส้นใยสีขาวจัด มีความสามารถ เช่ือมต่อเส้นใย
ได้ดี ใช้น้ าตาลในแง่ของอาหารคาร์โบไฮเดรตได้ดีกว่าพวก โพลีแซคคาไรค์ หรืออาหารซับซ้อนวงจร
ชีวิตเห็ดนางฟ้า 
  2.1.2.1 ดอกเห็ดนางฟ้าเมื่อโตเต็มท่ีจะสร้างสปอร์บริเวณครีบ โดยการปล่อยสปอร์
เมื่อแก่ออกเป็นระยะๆ  
  2.1.2.2 เมื่อดอกเห็ดปล่อยสปอร์ออกมาแล้ว สปอร์ก็ปลิวไปตามกระแสลม 
  2.1.2.3 เมื่อสปอร์ปลิวไปตกในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ก็จะงอกออกมาเป็นเส้น
ใยข้ันต้นมี นิวเคลียส  
  2.1.2.4 เส้นใยขั้นท่ี1 เมื่อเจริญเต็มท่ีแล้ว ก็จะมารวมตัวกัน ซึ่งอาจมาจากต่าง
สปอร์กันการรวมตัวของเส้นใยขั้นท่ี1 จะเป็นการเช่ือมกันแล้วถ่ายทอดนิวเคลียสมาอยู่ในเซลล์
เดียวกันกลายเป็นเส้นใยข้ันท่ี2  
  2.1.2.5 หลังจากเส้นใยขั้นท่ี 1 รวมตัวกันเป็นเส้นใยขั้นท่ี 2 แล้ว ก็จะเจริญเติบโต
และสร้างเส้นใยเห็ดเป็นเส้นใยข้ันท่ี 1 อย่างรวดเร็วบนอาหาร 
  2.1.2.6 เมื่อเส้นใยขั้นท่ี 2 เจริญบนอาหารและโตเต็มท่ีแล้ว จะสะสมอาหารแล้ว
รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อสร้างดอกเห็ดต่อไป  
  2.1.2.7 ดอกเห็ดนางฟ้าท่ีเกิดจากการรวมตัวของเส้นใยเห็ดขั้นท่ี 2 (อนันต์ มนี
จันทร์ และคณะ, ม.ป.ป)  
 2.1.3 วิธีกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ 
  2.1.3.1 โรงเรือน ส าหรับเห็ดนางฟ้าจะใช้โรงเรือนท่ีวางเป็นรูปตัวเอ และควรมี
อากาศถ่ายเทดีพอสมควร มีแสงตามความต้องการของเห็ด จะสังเกตได้คือ เมื่อเดินทางเข้าในโรงเห็ด
แล้วควรจะหายใจสะดวก ไม่อับช้ืนหรือร้อนเกินไปโครงสร้างของโรงเรือนท า ได้ 2 แบบ แบบแรก
เป็น โรงเรือนช่ัวคราว ใช้วัสดุไม่ถาวร ลงทุนไม่มาก เสาท า ด้วยไม้ไผ่ หรือเสาเข็ม หลังคามุงด้วยจาก
หรือหญ้าคา อายุการใช้งานประมาณ 3 – 4 ปีโรงเรือนถาวร เป็นโรงเรือนสังกะสีหรือกระเบื้องลอน 
แต่อาจมีปัญหาเรื่องความร้อน จึงควรท า หลังคาให้สูงขึ้น และควรมีท่อน้ าพาดบนหลังคาเพื่อปล่อย
น้ ารดลงมาในเวลาท่ีอุณหภูมิสูงมาก อายุการใช้งานประมาณ 10 ปีขึ้นไป 
  2.1.3.2 กำรจัดวำงก้อนเชื้อเห็ดนำงฟ้ำในโรงเรือน การวางเห็ดได้มาก นิยมใช้ไม้
ไผ่ประกอบกันเป็นรูปตัวเอ (A) หรือรูปสามเหล่ียมทรงสูง แล้ววางก้อนเช้ือซ้อนทับกันไป หันปากถุง
ออกทางด้านข้างช้ันท้ังสองด้าน ท าช่องระบายอากาศขนาด 40 x 60 เซนติเมตร จ านวน 1– 2 ช่อง 
ส าหรับระบายอากาศด้วยการวางถุงก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้าจะวางในแนวนอน เช่น การวางในแนวนอน
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โดยวางซ้อนกันบนแผงรูปตัวเอ ประมาณ 3 – 5 ก้อน หรือวางซ้อนกันบนพื้นโรงเรือน ดอกเห็ดจะ
โผล่ออกมาทางปากถุง 
  2.1.3.3 กำรดูแลและกำรเก็บเก่ียว การดูแล และเก็บเห็ดนางฟ้าจะใช้เวลา
ประมาณ 2-4 เดือน หรือจนหมดอายุอาหารในก้อนจึงน ารุ่นใหม่เข้ามาเพาะแทน รวมท้ัง ก้อนเช้ือ
บางก้อนท่ีเน่าเสียไปอย่างรวดเร็วกว่าก้อนอื่นๆให้แยกออกไปแล้วน า รุ่นใหม่เข้ามาแทนเช่นกัน ก้อน
เช้ือท่ีหมดสภาพหรือหมดอายุแล้ว จะมีน้ าหนักเบา บางก้อนจะเละมีสีด าคล้ า ถึงระยะนี้อาจน า
ออกมาท้ังหมด จากนั้นจึงล้างโรงเรือนให้สะอาดก่อนน า ก้อนเช้ือรุ่นใหม่เข้าไปเพาะต่อไป (บุญส่ง 
วงศ์เกรียงไกร, 2543) 
 2.1.4 ประโยชน์ของเห็ด  

 2.1.4.1 มีโปรตีน สูงกวาพืชผักอื่นๆ ยกเวน ถั่วเหลืองถั่วลันเตา 
 2.1.4.2 มีไขมันท่ีเปนประโยชนตอรางกาย (unsaturated fatty acid) 
 2.1.4.3 มีกรดอะมิโนท่ีจ าเปนตอรางกาย (essential amino acid ) 
 2.1.4.4 มีแคลอรี่ต่ า 
 2.1.4.5 มีวิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง บี1 (thiamine) บี2 (riboflavin) 

วิตามินซี 
(ascorbic acid) ไนอาซิน (niacin) ปริมาณแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของเห็ด 
 2.1.4.6 มีสวนประกอบของเย่ือใย (fiber) และคารโบไฮเดรต 
 2.1.4.7 เปนแหลงแรธาตุท่ีส าคัญ เชน โปแตสเซียม (K) ฟอสฟอรัส (P) 
โซเดียม (Na) แคลเซียม(Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ในปริมาณแตกตางกันไป ในเห็ด
สกุลนางรมจะมีปริมาณทองแดงมากกว่าเห็ดชนิดอื่นๆ และในเห็ดหอมจะมีปริมาณ
แคลเซียมมากท่ีสุดเปนตน (กรมวิชาการเกษตร, 2544) 

 2.1.5 คุณค่ำทำงอำหำร  
  เห็ดนางฟ้าจัดเป็นเห็ดท่ีมีรสชาติและยังสามารถน ามาปรุงอาหารได้หลายชนิด และ
ยังมีปริมาณวิตามินและแร่ธาตุสูง ส าหรับเห็ดนางฟ้า100 กรัม ให้พลังงาน 35 กิโลแคลอรี่ จะให้
ปริมาณพลังงานและแร่ธาตุดังนี้ 
  - โปรตีน 2.3 กรัม 
  - ไขมัน  0.3 กรัม 
  - คาร์โบไฮเดรต 5.7 กรัม 
  - ไนอะซีน 2.5 กรัม ( อภิชาติ ศรีสะอาด และ พัชรี ส าโรงเย็น, 2557) 
 
2.2 มันเทศ  
 มันเทศมีถ่ินก าเนิดเดิมอยู่บริเวณเขตร้อนของทวีปอเมริกา แต่มันเทศท่ีปลูกกันอยู่ในปัจจุบัน 
นักวิทยาศาสตร์ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่า มีวิวัฒนาการ มาจากพืชป่าชนิดใด อย่างไรก็ดีมนุษย์ก็รู้จัก
ปลูกมันเทศมานานนับพันปีแล้ว ในสมัยโบราณนั้นมันเทศ เป็นอาหารหลักของมนุษย์สองเขต คือ 
พวกอินเดียน ในอเมริกากลาง และบริเวณเทือกเขาแอนดีส ประเทศเปรู พวกอินเดียนท้ังสองแหล่งนี้
ปลูกข้าวโพด เพื่อใช้เป็นอาหารหลัก และในขณะเดียวกันก็ปลูกมันเทศด้วย อีกเขตหนึ่ง คือ ชนเผ่าโพ
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ลิเนเชียนท่ี อาศัยอยู่บนหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก และตอนเหนือของเกาะนิวซีแลนด์ เช่ือ
กันว่า มันเทศท่ีชาวโพลิเนเชียนปลูกกันในสมัยก่อนนั้น น ามาจากทวีปอเมริกาในคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๖ 
หลังจากชาวยุโรปค้นพบทวีปอเมริกา นักส ารวจชาวสเปน ได้น ามันเทศไปสู่ประเทศสเปน จาก
ประเทศสเปน ก็แพร่ต่อไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรป (สารานุกรมไทย ส าหรับเยาวชน , ม.ป.ป)
 2.2.1 ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของมันเทศ 
  มันเทศ เป็นพืชอายุยืน ไม่มีเนื้อไม้ รากแตกตามข้อและมีรากท่ีขยายใหญ่เพื่อสะสม
อาหาร มีรูปร่าง ขนาด จ านวนและสีของหัวต่างกัน ต้ังแต่สีขาว สีเหลือง สีน้ าตาล สีแดง และสีม่วง 
ใบเด่ียว ไม่มีหูใบ มีต่อมน้ าหวานสองต่อมตรงขั้วใบ ก้านใบด้านบนเป็นร่องลึก กลีบดอกรูปกรวยสีขาว
หรือสีม่วงแดง กลีบดอกในส่วนท่ีเป็นหลอดมีสีม่วง รังไข่ล้อมรอบด้วยต่อมน้ าหวานสีส้มเป็นพู ยอด
เกสรตัวเมียมี 2 พู สีขาวหรือสีม่วงอ่อน ผลเป็นแบบแคบซูล มันเทศท่ีหัวมีสีม่วงบางครั้งเรียกมันต่อ
เผือกด้วย (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2560 ) 
 2.2.2 กำรปลูกและกำรดูแลรักษำ  มันเทศเป็นพืชท่ีสามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้
ในเขตร้อนและกึ่งอบอุ่นท่ัวโลก สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกมันเทศมีดังนี 
  2.2.2.1 สภำพดิน มันเทศปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ดินท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ ดิน
ร่วนปนทรายระบายน้ าดี ซึ่งสะดวกในการเตรียมดินและท าให้มันเทศลงหัวได้ดี เก็บเกี่ยวผลผลิตง่าย  
ส่วนความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินท่ีเหมาะสม คือ 5.5-6.5 จึงปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย 
  2.2.2.2  สภำพภูมิอำกำศ ประกอบด้วย 
  -  อุณหภูมิอุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง 21-32 องศาเซลเซียส 
  - ปริมาณน้ าฝน มันเทศปลูกได้ในบริเวณท่ีมีปริมาณน้ าฝนต้ังแต่ 500-1,000 
มิลลิเมตรต่อป ี
  - .แสงแดด มันเทศต้องการแสงแดดตลอดวัน ถ้าได้รับแสงแดดไม่เพียงพอหรือมีร่ม
เงา ท าให้ต้นมีการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์และผลผลิตต่ า 
  2.2.2.3 กำรปฏิบัติดูแลรักษำมันเทศ  มันเทศเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ไม่จ าเป็นต้องดูแล
อย่างใกล้ชิดเหมือนกับการปลูกพืชผัก หรือพืชสวนบางชนิด เพียงแต่ในระยะแรกของการปลูก ต้องมี
การรดน้ า ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช ป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูมันเทศให้เจริญเติบโตแข็งแรง และ
ทอดยอดเล้ือยคลุมแปลงได้ (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2559 ) 
 2.2.3 ประโยชน์ของมันเทศ 
  มันเทศสีม่วงเป็นพืชท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต และยัง
อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุใยอาหารรวมถึงสารพฤกษเคมีจ าพวกแอนโทไซยานิน ท่ีช่วยส่งเสริม
สภาวะสุขภาพและการทา งานของร่างกายในด้านต่าง ๆ เช่น การยับยั้งการอักเสบ ลดความเส่ียง
ของโรคมะเร็ง ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ลดระดับ น้ า 
ตาลและไขมัน ในกระแสเลือด นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนามันเทศสีม่วงให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษา (กรรณิการ์ กุลยะณี, ม.ป.ป)  
2.3 กล้วยหอมทอง 

กล้วยหอมทอง มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Muse (AAA group ) พบได้ทุกภาค กล้วยหอมทองมี
ลักษณะล าต้นสูง 2.5 - 3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 20 เซนติเมตร กาบล าต้นด้านนอก 
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เขียว ก้านเครือมีขน ปลีรูปไข่ ค่อนข้างยาว ปลายแหลม ด้านบนสีแดงอมม่วง มีไขด้านในสีแดงซีด 
เครือหนึ่งมี 4 – 6 หวี  หวีหนึ่งมี  12 – 16  ผล  กว้าง  3 - 4  เซนติเมตร  ยาว 21 – 25 เซนติเมตร 
ปลายผลมีจุกเห็ดชัด เปลือกบาง เมื่อสุกเปล่ียนเป็นสีเหลืองทอง แต่ท่ีปลายจะมีจุกสีเขียว แล้วจะ
เปล่ียนสีภายหลัง เนื้อสีเหลืองเข้ม กล่ินหอม รสหวาน ( อภิชาติ ศรีสะอาด และ จันทรา อู่สุวรรณ, 
2556 ) 
 2.3.1 กำรปลูกกล้วยหอมทองและกำรดูแลรักษำ 
  2.3.1.1 เตรียมดิน เกษตรกรต้องเลือกพื้นท่ีให้เหมาะสม น้ าไม่ท่วม ดินร่วนซุย 
ระบายน้ าได้ดีหากดินตรงไหนเป็นแอ่งควรปรับดินให้มีความลาดเท เพื่อป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝน ถ้า
จะให้ดินมีแร่ธาตุ มีอินทรียวัตถุสูง เพิ่มธาตุอาหารในดินควรปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ ถ้าเป็นดิน
เหนียวควรท าการยกร่อง และปลูกบนสันร่องท้ัง 2 ข้าง ขุดหลุมขนาดกว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม. หน้า
ดินท่ีขุดกองตากไว้ 5-7 วัน เพื่อก าจัดวัชพืชและศัตรูพืชท่ีตกค้างในดิน หลังจากนั้นคลุกเคล้าปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมักกับดินช้ันบน แล้วจึงเอา หน่อ ท่ีเตรียมไว้วางกลางหลุม กลบดิน รดน้ า กดดินให้แน่น 
ระหว่างต้นระหว่างแถวแต่ละหลุมห่างกัน 2 เมตร เพื่อสะดวกในการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดใบ หมุนเวียน
อากาศได้ดีเมื่อต้นกล้วยมีอายุ 20-30 วัน ท าการปาดหน่อเพื่อให้ต้นและแตกใบเสมอกัน ต้นกล้วย
อายุได้ 4-6 เดือน จะเริ่มมีการแตกหน่อ หน่อท่ีเกิดมาเรียกว่า หน่อตาม ควรเอาหน่อออก เพื่อไม่ให้
หน่อแย่งอาหารจากต้นแม่เก็บหน่อไว้ประมาณ 1-2 หน่อเพื่อพยุงต้นแม่เมื่อมีลมแรงและเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในป ี
  2.3.1.2 กำรให้น้ ำ  ในพื้นท่ีปลูกขนาดใหญ่ จะใช้วิธีสูบน้ าจากบ่อบาดาล หรือบ่อ
กักเก็บท่ีอยู่ใกล้สวน สูบน้ าขึ้นมารดต้นกล้วย การให้น้ าแค่พอชุ่มช่ืน ในช่วงท่ีปลูกใหม่ๆ และขณะท่ี
กล้วยตั้งตัวและก าลังติดปลีติดผลดีแล้ว ไม่จ าเป็นต้องให้น้ าทุกวันเหมือนพืชชนิดอื่น 
  2.3.1.3 กำรให้ปุ๋ย กล้วยเป็นพืชท่ีต้องการธาตุอาหารมาก การติดผลจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับอาหารและน้ า ท่ีได้รับ ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ต้ังแต่เริ่มปลูก การปลูกกล้วยหอม
เพื่อส่งออกจะต้องเป็นการผลิตท่ีไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและไม่ฉีดพ่นสารเคมีโดยเด็ดขาด จะท าให้กล้วยหอมท่ี
ได้ปราศจากสารพิษปนเป้ือน 
  2.3.1.4 กำรเก็บเก่ียว ประมาณ 90-110 วัน กล้วยจะแก่พอดีก็จะท าการเก็บเกี่ยว 
สามารถสังเกตได้จากกล้วยหวีสุดท้ายเริ่มกลม สีผลจางลงกว่าเดิม ถ้าปล่อยให้แก่คาต้นมากเกินไปจะ
ท าให้เปลือกกล้วยแตก ผลเสียหาย (คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร, 2559 ) 
 2.3.2 ประโยชน์ของกล้วยหอมทอง 
 กล้วยหอมทองมีประโยชน์มากมายเป็นผลไม้ท่ีให้พลังงาน ซึ่งร่างกายสามารถน าไปใช้ได้ทันที 
นอกจากนี้กล้วยหอมทองยังช่วยลดอาการจุดเสียดแน่นท้องได้อีกด้วย เพราะมีสารลดกรดตาม
ธรรมชาติอยู่ในตัวของมันเอง (บ้านและสวน, 2561) 
 2.3.3 สรรพคุณของกล้วย 
 ข้อมูลทางด้านวิชาการในการรับประทานผลดิบ ช่วยแก้โรคท้องเสียสมานแผลในกระเพาะ
อาหาร ผลสุกใช้เป็นอาหาร กระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์สดใสและมีความสุข เป็นยา
ระบายส าหรับผู้ท่ีมีอุจจาระแข็ง ช่วยทุเลาอาการปวดท้อง ก่อนหรือขณะมีประจ าเดือนได้ สามารถ
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กระตุ้นความต่ืนตัวให้กับสมองได้ หรือแม้กระท้ังช่วยทุเลาจากอาการเมาค้างจากการด่ืมสุรา ของมึน
เมานอกจากนี้การกินกล้วยหอม 1 – 2  ค า ระหว่างมื้อเช้า เท่ียง และเย็น ยังทุเลาอาการแพ้ท้องได้ 

 นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยา โดย “ผล” ช่วยขับปัสสาวะ “ยางกล้วยจากใบ” ใช้ห้าม
เลือด “รากกล้วย” ใช้ต้มน้ าและด่ืมช่วยบรรเทาอาการปวดฟัน “เปลือกกล้วย” สามารถลดอาการคัน
หรือบวมจากบริเวณท่ีถูกยุงกันได้ โดยใช้เปลือกด้านใน หรือน าเปลือกกล้วยหอมมาต้มน้ าด่ืม พบว่า
สามารถ ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ นอกจากนี้ พบว่าหากเราใช้เปลือกด้านในของเปลือกกล้วย ถูเบาๆ
ท่ีมีรอยหยาบกร้านได้ ท้ิงไว้ประมาณ 15 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ าสะอาดตามปกติ จะท าให้ผิว
นุ่มช้ืน รอยหยาบกร้านก็จางหายไป (อธิชาติ ดาแหยม และคณะ, 2559 ) 
 
2.4 งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จริยา สุขจันทรา และ ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ (2558 ) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบ
แช่แข็งโดยการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับอาหารท้องถิ่น การ
วิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตหัวข้าวเกรียบแช่แข็งด้วยวิธี air-blast โดยการทดแทนแป้งมัน
ส าปะหลังด้วยแป้งสาคูในสูตรการผลิต 6 ระดับ คือ100:0, 80:20, 60:40, 40:60, 20:80 และ 0:100 
และการใช้สารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (STPP)เพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์แช่แข็งใน
ปริมาณร้อยละ 0.2, 0.3 และ 0.4 ของน้ าหนักส่วนผสมท้ังหมด พบว่า หัวข้าวเกรียบท่ีผลิตโดยใช้แป้ง
สาคูในปริมาณสูงขึ้นท าให้ปริมาณความช้ืนในผลิตภัณฑ์ลดลง (p<0.05) ค่าเนื้อสัมผัส (TPA) ได้แก่ 
Hardness และค่า fracturability มีแนวโน้มลดลง (p<0.05) แต่ไม่ส่งผลต่อค่า drip loss ผลการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสแสดงถึงอัตราส่วนของแป้งสาคูและแป้งมันส าปะหลังท่ีเหมาะสมคือ 40:60 
ซึ่งได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุดในด้านความชอบรวม และการเติม STPP ปริมาณร้อยละ 0.4 ท าให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีท่ีสุด จากปริมาณความช้ืน ค่า hardness และ fracturability ซึ่งมีค่าสูง 
(p<0.05) โดยไม่ส่งผลต่อค่า drip lossอัตราการขยายตัวหลังทอด และคะแนนการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส (p>0.05) เมื่อน าหัวข้าวเกรียบแช่แข็งมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ 
ปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า ใยอาหาร และคาร์โบไฮเดรต มีค่าเท่ากับร้อยละ 19.31, 17.96, 
13.18, 4.87, 0.11 และ 44.57ตามล าดับ จึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มข้าวเกรียบปลา 
 ชมพู่ ยิ้มโต และคณะ  ( 2555 ) ศึกษาการวิจัยหาธัญพืชท่ีเหมาะสมในการผลิตข้าวเกรียบงา 
จากการศึกษาพบว่าข้าวเหนียวขาวเป็น ธัญพืชท่ีเหมาะสมท่ีสุด ข้าวเกรียบงาเสริมข้าวเหนียวขาว
ประกอบด้วย แป้งข้าวเจ้าร้อยละ 22.79 งาด าร้อยละ 0.11 น้ าตาลปีบร้อยละ 28.21 เกลือร้อยละ 
0.38 น้ าร้อยละ 48.29 มะพร้าวหั่นซอยร้อยละ 0.22 และข้าวเหนียวขาวนึ่งร้อยละ 0.22 ผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบงาเสริมข้าวเหนียวขาวแห้งมีคุณภาพ ทางกายภาพ ดังนี้ ค่า aw= 0.63 ค่าสี L* a* b* 
เท่ากับ 69.57, 0.30 และ14.70 ส าหรับข้าวเกรียบงา เสริมข้าวเหนียวขาวปิ้ง มีค่า aw 0.45 ค่าสี L* 
a* b* เท่ากับ 32.93,14.57และ16.10 จากการประเมิน ความชอบของผู้บริโภคในคุณลักษณะด้าน
ลักษณะปรากฏ สี การกระจายตัวของธัญพืช กล่ิน ลักษณะเนื้อสัมผัสในด้านความกรอบ รสหวาน 
ความมัน รสชาติรวม และความชอบรวม พบว่า ผู้บริโภคให้ค่าคะแนนความชอบในระดับชอบปาน
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กลาง ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หากมี วางจ าหน่าย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแปลก
ใหม่ คุณค่าทางโภชนาการ และอร่อย  
 ณิชมน ธรรมรักษ์ และคณะ (2554 )  ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบถ่ัวแปจ่อโดยน า
ถั่วแปจ่อมาทดแทนแป้งมันส าปะหลังในข้าวเกรียบ พบว่าการเตรียมแป้งข้าวเกรียบแบบท่ี2 คือ แบ่ง
ส่วนผสมท้ังหมดออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกนาไปต้มกับน้ าเดือดและคนจนแป้งมันส าปะหลังมีสีขาวใส
แล้วจึงนามานวดให้เข้ากับส่วนผสมส่วนท่ี2 ให้แป้งขาวเกรียบท่ีมีความสุกสมาเสมอท้ังด้านนอกและ
ด้านใน สูตรขาวเกรียบท่ีมีค่าสี L* การพองตัว และคะแนนการยอมรับดานความกรอบ ดีท่ีสุด คือสูตร
ท่ี 1 ประกอบด้วย แป้งมันส าปะหลัง 100 กรัม น้ าตาล 5.30 กรัมกระเทียม 2.80 กรัม เกลือ 1.80 
กรัม พริกไทย 1.60 กรัม ผงฟู 1.00 กรัม และน้ า72 กรัม จากการทดลองเติมถ่ัวแปจ่อทดแทนแป้งมัน
ส าปะหลังท่ีร้อยละ 0 20 40 60 และ 80 พบว่าท้ังร้อยร้อยละของการทดแทนมากขึ้น จะท าให้ค่า L* 
ปริมาณไขมัน ความช้ืนหลังทอด  และการพองตัวลดลง  ในขณะท่ีค่า a* b* และปริมาณโปรตีน
เพิ่มขึ้น การทดแทนท่ีร้อยละ 80 ให้ค่าคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสต่ าท่ีสุด โดยคะแนน
ความชอบโดยรวมไม่มีความแตกต่างกนเมื่อทดแทนมากขึ้นสูงสุดถึงท่ีร้อยละ 60 การทดแทนท่ีระดับ
ต่างกันไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าออกซิเดชัน โดยออกซิเดชันมีค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเก็บ  
รักษา 1 เดือนท่ีอุณหภูมิห้อง  
 เสาวนีย์ ลาดน้อย และ อบเชย วงศ์ทอง (2560) ศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตและ
คุณภาพข้าวเกรียบงาจากปลายข้าวสินเหล็ก พบว่าข้าวเกรียบงาท่ีได้จากการพัฒนากระบวนการผลิต
มีอัตราส่วนผสมท่ีคงท่ีแน่นอน มีขนาดแผ่นเล็กลงแผ่นมีความสม่ าเสมอและกรอบ เมื่อทดแทนปลาย
ข้าวสินเหล็กลงในส่วนผสมข้าวเกรียบงา คุณลักษณะต่าง ๆของข้าวเกรียบงาทางด้านลักษณะปรากฏ 
สี เนื้อสัมผัส(Hardness (N), Crispnss) และความชอบโดยรวม ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพของข้าว
เกรียบงา ในด้านสี( L *a*และ b*) ท่าให้ข้าวเกรียบงาทดแทนปลายข้าวสินเหล็กมีสีเข้มขึ้นแต่มีค่า
เนื้อสัมผัส(Hardness (N), Crispnss) ลดลง อาจกล่าวได้ว่าเมื่อเพิ่มปริมาณปลายข้าวสินเหล็กส่งผล
ให้ปริมาณอะไมโลสข้าวเกรียบงาทดแทนปลายข้าวสินเหล็ก75% มีปริมาณลดลง นอกจากนี้ยังพบว่า
ข้าวเกรียบงาทดแทนปลายข้าวสินเหล็กมีค่าของพลังงาน คาร์โบไฮเดรตและไขมันมีปริมาณลดลง 
และพบว่าปริมาณใยอาหาร ไขมัน และเหล็กมีค่าเพิ่มขึ้น  
 ศิริภัทชรินทร มหาวีรวัฒน์  ( 2549) ศึกษาและพัฒนาการท าข้าวเกรียบพื้นบ้าน  ผล
การศึกษาพบว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการท าข้าวเกรียบพื้นบ้าน เป็นการถ่ายทอดจากคน
รุ่นหนึ่งไปยังอีกคนรุ่นหนึ่งมีการถ่ายทอดกันภายในครอบครัว การท าข้าวเกรียบพื้นบ้าน (ข้าวโป่ง) 
ท าจากข้าวเหนียว น้ าตาล และน้ าจากรากสมุนไพร ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้แป้งข้าวเหนียว
แทนข้าวเหนียว โดยแบ่งเป็น 3 สูตร ได้แก่ส่วนผสมของเครื่องเทศ สมุนไพร และสาหร่าย โดยแต่ละ
สูตรผสมให้เข้ากัน แล้วท าให้เป็นแผ่นบาง และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 2.5 เซนติเมตร 
น าไปตากแห้งและน ามาย่างได้สีเหลืองทอง เมื่อน าสามสูตรไปทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค สูตรท่ี
ผสมสาหร่ายได้การยอมรับมากท่ีสุด



บทท่ี 3 
วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 

 
3.1 วัสดุอุปกรณ์และ 
 3.1.1 วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ  
  1. มีด    
  2 .เครื่องปั่น   
  3. เคียง   
  4. ชาม    
  5. ช้อนตวง   
  6. ถาด  
  7. กระทะ 
  8. ตะหลิว 
  9. กระชอน 
  10. ถุงมือ 
  11. ถ้วยตวง   
 3.1.2 วัตถุดิบ 
  1. เห็ดนางฟ้า 
  2. มันเทศ 
  3. กล้วยหอมทอง 
  4. น้ าตาลทราย 
  5. ผงฟู 
  6. แป้งมันส าปะหลัง 
  7. น้ ามันพืช 
  8. น้ าเปล่า 
  9. งาด า 
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3.2 กำรวำงแผนกำรทดลองและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวางแผนทดลองโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่า x̄ 

และ  ค่า sd. 
 ตอนที่ 2 การวางแผนทดลองแบบ t-test และวิเคราะห์ข้อมูล 2 สูตร ด้วยการเปรียบเทียบ
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ spss. 
 
3.3 กำรบันทึกข้อมูล 
 - ส ารวจแบบสอบถาม โดยสุ่มการสอบถามจากบุคคล 50 คน 
      วันเก็บข้อมูล 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 สิงหาคม 2561 
 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 13 กันยายน 2561 
 
3.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 สูตรที่ 1 ขั้นตอนการท าข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ 
 สูตรที ่2 ขั้นตอนการท าข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  
 3.4.1 สูตรที่ 1 ขั้นตอนกำรท ำข้ำวเกรียบเห็ดนำงฟ้ำผสมมันเทศ 

วัตถุดิบอัตรำส่วน 
  1. มันเทศบด   350   กรัม    
  2. เห็ดนางฟ้าบด  60     กรัม  
  3. แป้งมันส าปะหลัง  200   กรัม 
  4. น้ าตาลทราย    5     กรัม  
  5. ผงฟู     4     กรัม    
  6. เกลือ    1     กรัม 
  7. งาด า 

 ขั้นตอนวิธีกำรท ำ 
  1. น าเห็ดนางฟ้าไปนึ่งหรือต้มให้สุก พอเห็ดสุกแล้วพักไว้ให้เย็น เห็ดเริ่มเย็นแล้ว
ต้องท าการบดเห็ดให้ละเอียดโดยการน าไปป่ัน พอปั่นเห็ดเสร็จเรียบร้อยตักเห็ดออกแล้วใส่ชามพักไว้ 
  2. น ามันเทศไปต้มให้สุก พอสุกแล้วพักไว้ให้เย็น มันเทศเริ่มเย็นต้องท าการบดให้
ละเอียดโดยการน าไปป่ัน พอปั่นเสร็จเรียบร้อยตักมันเทศออกแล้วใส่ชามพักไว้  
  3. น ามันเทศบดแล้ว 350  กรัม เห็ดนางฟ้าบดแล้ว  60    กรัม แป้งมันส าปะหลัง 
โต๊ะ 200  กรัม ผงฟู  4  กรัม น้ าตาลทราย 5  กรัม โรยงาด าพอประมาณ จากนั้นน าส่วนผสมท้ังหมด
มาใส่ชามขนาดใหญ่รวมกัน แล้วท าการนวดคลึงส่วนผสมท้ังหมดให้คลุกเคล้ากัน เมื่อส่วนผสม
คลุกเคล้ากันแล้วปั้นเป็นก่อนได้ พักไว้สัก 2 – 3 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมจับกันให้เป็นก่อน 
  4. น าส่วนผสมท้ังหมดท่ีจับกันเป็นก่อนปั่นเป็นรูปทรงกระบอกให้พอเหมาะแล้วน า
ถุงแร็ปมาพันไว้ให้มิด โดยไม่ให้มีลมเข้าได้ จากนั้นน าถุงท่ีใส่ส่วนผสมของข้าวเกรียบไปนึ่ง ประมาณ 
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5 – 10 นาที ให้ส่วนผสมสุกพอดี สังเกตดูว่าสุกแล้วน าถุงส่วนผสมของข้าวเกรียบมาพักไว้ให้เย็น เริ่ม
เย็นแล้วน ามาใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ 1 คืน เพื่อท่ีจะท าให้ส่วนผสมท้ังหมดจับตัวกันไม่ให้แตกเป็นก่อน 
  5. ขั้นตอนสุดท้ายน าส่วนผสมของข้าวเกรียบออกจากตู้เย็น แล้วน ามาหั่นเป็นช้ิน
บางๆไม่ต้องหนามาก หั่นเสร็จแล้วใส่ถาดแล้วน าไปตากแดดให้แห้งกรอบ เมื่อแห้งกรอบแล้วสามารถ
น าไปทอดได้เลย 
 3.4.2 สูตรที ่2 ขัน้ตอนกำรท ำข้ำวเกรียบเห็ดนำงฟ้ำผสมกล้วยหอมทอง  
 วัตถุดิบอัตรำส่วน 
  1. กล้วยหอมทอง  280  กรัม   
  2. เห็ดนางฟ้า    60    กรัม  
  3. แป้งมันส าปะหลัง    370   กรัม  
  4. น้ าตาลทราย     5     กรัม 
  5. ผงฟู      4     กรัม    
  6. เกลือ     1     กรัม 
  7. งาด า 
 ขั้นตอนกำรวิธีกำรท ำ 
  1. น าเห็ดนางฟ้าไปนึ่งหรือต้มให้สุก พอเห็ดสุกแล้วพักไว้ให้เย็น เห็ดเริ่มเย็นแล้ว
ต้องท าการบดเห็ดให้ละเอียดโดยการน าไปป่ัน พอปั่นเห็ดเสร็จเรียบร้อยตักเห็ดออกแล้วใส่ชามพักไว้ 
  2. น ากล้วยหอมทองไปบด พอบดแล้วพักใส่ชามไว้ 
  3. น ากล้วยหอมทองบดแล้ว  280  กรัม เห็ดนางฟ้าบดแล้ว  60   กรัม แป้งมัน
ส าปะหลัง 370  กรัม  ผงฟู  4  กรัม น้ าตาลทราย 5  กรัม โรยงาด าพอประมาณ จากนั้นน าส่วนผสม
ท้ังหมดมาใส่ชามขนาดใหญ่รวมกัน แล้วท าการนวดคลึงส่วนผสมท้ังหมดให้คลุกเคล้ากัน เมื่อ
ส่วนผสมคลุกเคล้ากันแล้วปั้นเป็นก่อนได้ พักไว้สัก 2 – 3 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมจับกันให้เป็นก่อน 
  4. น าส่วนผสมท้ังหมดท่ีจับกันเป็นก่อนปั่นเป็นรูปทรงกระบอกให้พอเหมาะแล้วน า
ถุงแร็ปมาพันไว้ให้มิด โดยไม่ให้มีลมเข้าได้ จากนั้นน าถุงท่ีใส่ส่วนผสมของข้าวเกรียบไปนึ่ง ประมาณ 
5 – 10 นาที ให้ส่วนผสมสุกพอดี สังเกตดูว่าสุกแล้วน าถุงส่วนผสมของข้าวเกรียบมาพักไว้ให้เย็น เริ่ม
เย็นแล้วน ามาใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ 1 คืน เพื่อท่ีจะท าให้ส่วนผสมท้ังหมดจับตัวกันไม่ให้แตกเป็นก่อน 
  5. ขั้นตอนสุดท้ายน าส่วนผสมของข้าวเกรียบออกจากตู้เย็น แล้วน ามาหั่นเป็นช้ิน
บางๆไม่ต้องหนามาก หั่นเสร็จแล้วใส่ถาดแล้วน าไปตากแดดให้แห้งกรอบ เมื่อแห้งกรอบแล้วสามารถ
น าไปทอดได้เลย 
 
3.5 ขั้นตอนกำรดูแลรักษำ 
 1. ควรเก็บไว้ในท่ีร่มและแห้งเพื่อป้องกันการเกิดเช่ือรา  
 2. ควรน าไปใส่กระปุกหรือถุงพลาสติก ปิดไว้ให้มิดชิดไม่ให้ลมเข้าได้เพื่อรักษาความช้ืนและ
ยืดอายุการรับประทานได้  
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3.6 สถำนที่ท ำกำรทดลอง 
 บ้านเลขท่ี 9 หมู่ 9   หมู่บ้านตะลุงเก่า  ต. โคกม้า อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์  
 
3.7 งบประมำณ 

- ค่าวัตถุดิบ   450 บาท 
- ค่าอุปกรณ์  200 บาท  
- ค่าอื่นๆ      150 บาท 
รวมงบประมำณทั้งหมด   800 บำท (แปดร้อยบำทถ้วน)



      บทท่ี 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผลการทดลองเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 
จากข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร คือข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ และข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอมทอง โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการทดลอง ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร คือข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ 

และข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง 
  
ตอนที่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตำรำงที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ ำนวน   ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

20 
30 

40.0 
60.0 

รวม 50 100.0 
  

จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนผู้ประเมินมีท้ังหมด 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.0 ตามล าดับ 
 
ตำรำงที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ  

อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 
15-20 2 4.0 
21-25 27 54.0 
26-30 2 4.0 
31-35 4 8.0 
36-40 
41-45 

5 
7 

10.0 
14.0 

มากกว่า 50 ปี 3 6.0 
รวม 50 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนผู้ประเมินมีท้ังหมด 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วน

ใหญ่ อายุระหว่าง 21-25 คือ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 ช่วงอายุระหว่าง 41-45 จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.0  ช่วงอายุ  36-40  จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.0   ช่วงอายุระหว่าง  31-35  
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จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ช่วงอายุระหว่าง มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.0 ช่วงอายุ 15-20 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  และช่วงอายุ 26-30 จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 ตามล าดับ  
 
ตำรำงที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา 

กำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
มัธยมตอนต้น 3 6.0 
มัธยมตอนปลาย 7 14.0 
อนุปริญญา / ปวส. 3 6.0 
ปริญญาตรี 28 56.0 
ปริญญาโท 6 12.0 
ปริญญาเอก 3 6.0 
รวม 50 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนผู้ประเมินมีท้ังหมด 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 มัธยมตอนปลาย จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.0 ปริญญาโท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ12.0  และระดับการศึกษามัธยมตอนต้น 
ระดับอนุปริญญา / ปวส. ระดับปริญญาเอก ท าการประเมินเท่ากัน คือจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.0 ตามล าดับ 
 
ตำรำงที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

อาจารย์ / บุคลากรมหาวิทยาลัย    12 24.0 
นักเรียน / นักศึกษา    26 52.0 
ธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย 6 12.0 
รับจ้างท่ัวไป  5 10.0 
อื่นๆ 1 2.0 
รวม 50 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนผู้ประเมินมีท้ังหมด 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วน

ใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0  อาจารย์ / บุคลากรมหาวิทยาลัย 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  
รับจ้างท่ัวไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และอื่นๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
ตามล าดับ   
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ตำรำงที่ 4.5 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม เคยรับประทานข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าท้ัง 2 สูตร หรือไม่ 
กำรสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 
เคย 9 18.0 
ไม่เคย 41 82.0 
รวม 50 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนผู้ประเมินมีทั้งหมด 50 คน โดยการสอบถามว่าเคยรับประทาน
ข้าวเกรียบนางฟ้าท้ัง 2 สูตรหรือไม่ จากการสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ไม่เคยรับประทานข้าวเกรียบ
เห็ดนางฟ้า  จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 รองลงมา เคยรับประทาน จ านวน4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.0 ตามล าดับ 

 

ตำรำงที่ 4.6 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีมีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 
ควำมคิดเห็น จ ำนวน ร้อยละ 
คุณภาพไม่มีความแตกต่าง 5 10.0 
มีความแปลกใหม ่ 21 42.0 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ 15 30.0 
เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือก 9 18.0 
รวม 50 100.0 

 

 จากตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนผู้ประเมินมีทั้งหมด 50 คน ท่ีมีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบเห็ดนางฟ้า พบว่า ความคิดเห็นมีความแปลกใหม่มากท่ีสุดจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าจนใน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และ คุณภาพไม่มีความแตกต่าง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
ตามล าดับ 

 

ตำรำงที่ 4.7 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ในการยอมรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 
กำรยอมรับ จ ำนวน ร้อยละ 
ยอมรับ 49 98.0 

ไม่ยอมรับ 1 2.0 
รวม 50 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 50 คน ในการยอมรับผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบเห็ดนางฟ้า พบว่า ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าได้การยอมรับมากท่ีสุด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.0  รองลงมาไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 ผลการทดลอง ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตรคือ ข้าวเกรียบ เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ และ 
ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง 

  
ตำรำงที 4.8 แสดงลักษณะปรากฏด้านสี 

สูตรข้ำวเกรียบ ลักษณะ
ปรำกฏ 

N Mean Std. 
Deviation 

Std.Error 
Mean 

t Sig(2- 
tailed 

T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

สี 50 4.12 .718 .102 -3.140 .002 

T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมก ล้วยหอม
ทอง 

สี 50 4.52 .544 .077 
 
 

-3.140 .002 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า คะแนนความชอบข้าวเกรียบด้านสี ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 4.12 และคะแนน
ความชอบด้านสี ของข้าวเกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.52 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านสีของ
ข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .002 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าว
เกรียบด้านสี มีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน นั้ นคือ ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะ
ปรากฏด้านสีชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 
 
ตำรำงที่ 4.9 แสดงลักษณะปรากฏด้านกล่ิน 

สูตรข้ำวเกรียบ ลักษณะ
ปรำกฏ 

N Mean Std. 
Deviation 

Std.Error  
Mean 

t Sig(2- 
tailed 

T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

กล่ิน 50 3.88 .746 .106 -3.473 
 

.001 
 

 
T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

กล่ิน 50 4.36 .631 .089 
 
 

-3.473 
 

.001 
 

 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า คะแนนความชอบข้าวเกรียบด้านกล่ิน ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.88 และ
คะแนนความชอบด้านกล่ิน ของข้าวเกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.36 ทดสอบความแตกต่างของความชอบ
ด้านกล่ินของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .001 แสดงว่าลักษณะ
ปรากฏข้าวเกรียบด้านกล่ินมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนน
ลักษณะปรากฏด้านกล่ินชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 
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ตำรำงที่ 4.10 แสดงลักษณะปรากฏด้านความกรอบ 
สูตรข้ำวเกรียบ ลักษณะ

ปรำกฏ 
N Mean Std. 

Deviation 
Std.Error 

Mean 
t Sig(2- 

tailed 
T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

ความกรอบ 50 3.46 1.034 .146 -5.647 0.00 

T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

ความกรอบ 50 4.46 .706 .100 
 
 

-5.647 0.00 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า คะแนนความชอบข้าวเกรียบด้านความกรอบ ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.46 

และคะแนนความชอบด้านความกรอบ ของข้าวเกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.46 ทดสอบความแตกต่าง
ของความชอบด้านความกรอบของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ 
.000 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านความกรอบมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่
เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านความกรอบชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 
 

ตำรำงที่ 4.11 แสดงลักษณะปรากฏด้านความหนา 

สูตรข้ำวเกรียบ ลักษณะ
ปรำกฏ 

N Mean Std. 
Deviation 

Std.Error 
Mean 

t Sig(2- 
tailed 

T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

ความหนา 50 3.30 1.111 .157 -5.940 0.00 

T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

ความหนา 50 4.36 .598 .085 
 
 

-5.940 0.00 

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า คะแนนความชอบข้าวเกรียบด้านความหนา ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.30 
และคะแนนความชอบด้านความหนา ของข้าวเกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.36 ทดสอบความแตกต่างของ
ความชอบด้านความหนาของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .000 
แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านความหนามีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน 
โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านความหนาชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 
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ตำรำงที่ 4.12 แสดงลักษณะปรากฏด้านความหวาน 
สูตรข้ำวเกรียบ ลักษณะ

ปรำกฏ 
N Mean Std. 

Deviation 
Std.Error 

Mean 
t Sig(2- 

tailed 
T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

ความ
หวาน 

50 3.18 .896 .127 -5.203 
 

0.00 

T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

ความ
หวาน 

50 4.14 .948 .134 
 
 

-5.203 
 

0.00 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า คะแนนความชอบข้าวเกรียบด้านความหวาน ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.18 
และคะแนนความชอบด้านความหวาน ของข้าวเกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.14 ทดสอบความแตกต่าง
ของความชอบด้านความหวานของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ 
.000 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านความหวานมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่
เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านความหวานชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 
 

ตำรำงที่ 4.13 แสดงลักษณะปรากฏด้านความมัน 
สูตรข้ำวเกรียบ ลักษณะ

ปรำกฏ 
N Mean Std. 

Deviation 
Std.Error 

Mean 
t Sig(2- 

tailed 
T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

ความมัน 50 3.40 1.010 .143 -3.564 
 

.001 

T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

ความมัน 50 4.10 .953 .135 
 
 

-3.564 
 

.001 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า คะแนนความชอบข้าวเกรียบด้านความมัน ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.40 
และคะแนนความชอบด้านความมัน ของข้าวเกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.10 ทดสอบความแตกต่างของ
ความชอบด้านความมันของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .001 
แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านความมันมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน 
โดยผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านความมันชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 
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ตำรำงที่ 4.14 แสดงลักษณะปรากฏด้านความชอบรวม 
สูตรข้ำวเกรียบ ลักษณะ

ปรำกฏ 
N Mean Std. 

Deviation 
Std.Error 

Mean 
t Sig(2- 

tailed 
T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

ความชอบ
รวม 

50 3.50 .953 .135 -5.610 
 

.000 

T2 : เห็นางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

ความชอบ
รวม 

50 4.38 .567 .080 
 
 

-5.610 
 

.000 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า คะแนนความชอบข้าวเกรียบด้านความชอบรวม ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 

3.50 และคะแนนความชอบด้านความชอบรวม ของข้าวเกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.38 ทดสอบความ
แตกต่างของความชอบด้านความชอบรวมของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่า
นัยส าคัญ คือ .000 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านความชอบรวมมีความแตกต่างกัน เพราะผู้
ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านความมันชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 

 
ตำรำงที่ 4.15 สรุปคะแนนผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  คือ T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ
และ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง   
 

สูตรข้ำวเกรียบ ลักษณะ
ปรำกฏ 

N Mean Std. 
Deviation 

Std.Error 
Mean 

t Sig(2- 
tailed 

T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

สี 50 4.12 .718 .102 -3.140 .002 

T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

สี 50 4.52 .544 .077 
 
 

-3.140 .002 

T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

กล่ิน 50 3.88 .746 .106 -3.473 .001 

T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

กล่ิน 50 4.36 .631 .089 
 
 

-3.473 .001 

T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

ความ
กรอบ 

50 3.46 1.034 .146 -5.647 .000 

T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

ความ
กรอบ 

50 4.46 .706 .100 -5.647 .000 
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ตำรำงที่ 4.15 (ต่อ) สรุปคะแนนผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  คือ T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ
และ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง   
 
สูตรข้ำวเกรียบ 
 

ลักษณะ
ปรำกฏ 

N Mean Std. 
Deviation 

Std.Error 
Mean 

t Sig(2- 
tailed 

T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

ความหนา 50 3.30 1.111 .157 -5.940 .000 

T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

ความหนา 50 4.36 .598 .085 -5.940 .000 

T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 
 

ความ
หวาน 

50 3.18 .896 .127 -5.203 .000 

T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

ความ
หวาน 

50 4.14 .948 .134 -5.203 .000 

T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

ความมัน 50 3.40 1.010 .143 -3.564 .001 

T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

ความมัน 50 4.10 .953 .135 -3.564 .001 

T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ 

ความชอบ
รวม 

50 3.50 .953 .135 -5.610 .000 

T2 : เห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอม
ทอง 

ความชอบ
รวม 

50 4.38 .567 .080 -5.610 .000 

 
จากตารางท่ี 4.15 คะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด

นางฟ้า 2 สูตร  คือ T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่า 
คะแนนความชอบข้าวเกรียบด้านสี ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 4.12 และคะแนนความชอบด้านสี ของข้าวเกรียบ
ชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.52 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านสีของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .002 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านสี มีความ
แตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านสีชนิดท่ี 2 
มากกว่าชนิดท่ี 1 
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คะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  คือ 
T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่าคะแนนความชอบข้าว
เกรียบด้านกล่ิน ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.88 และคะแนนความชอบด้านกล่ิน ของข้าวเกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 
4.36 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านกล่ินของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .001 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านกล่ินมีความแตกต่างกัน เพราะผู้
ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านกล่ินชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 
 คะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  คือ 
T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่าคะแนนความชอบข้าว
เกรียบด้านความกรอบ ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.46 และคะแนนความชอบด้านความกรอบ ของข้าวเกรียบ
ชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.46 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านความกรอบของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ี
ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .000 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านความ
กรอบมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้าน
ความกรอบชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี1 
 คะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  คือ 
T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่าคะแนนความชอบข้าว
เกรียบด้านความหนา ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.30 และคะแนนความชอบด้านความหนา ของข้าวเกรียบชนิด
ท่ี 2  เฉล่ีย 4.36 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านความหนาของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .000 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านความหนามี
ความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านความหนา
ชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 
 คะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  คือ 
T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่าคะแนนความชอบข้าว
เกรียบด้านความหวาน ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.18 และคะแนนความชอบด้านความหวาน ของข้าวเกรียบ
ชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.14 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านความหวานของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ี
ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .000 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านความ
หวานมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดยผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้าน
ความหวานชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 
 คะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  คือ 
T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่า คะแนนความชอบข้าว
เกรียบด้านความมัน ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.40 และคะแนนความชอบด้านความมัน ของข้าวเกรียบชนิดท่ี 
2  เฉล่ีย 4.10 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านความมันของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .001 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านความมันมีความ
แตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านความมันชนิดท่ี 
2 มากกว่าชนิดท่ี 1 
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คะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  คือ 
T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่า คะแนนความชอบข้าว
เกรียบด้านความชอบรวม ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.50 และคะแนนความชอบด้านความชอบรวม ของข้าว
เกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.38 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านความชอบรวมของข้าวเกรียบ2 
ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .000 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้าน
ความชอบรวมมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏ
ด้านความมันชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 



บทท่ี 5 
สรุปผลกำรทดลอง 

 
5.1 สรุปผลกำรทดลอง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 เพศของผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาเป็นเพศชายจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
ตามล าดับ 

อายุของผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 
21-25 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาช่วงอายุระหว่าง 41-45 จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.0 ช่วงอายุระหว่าง 36-40 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  ช่วงอายุระหว่าง 31-35 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ช่วงอายุระหว่าง มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.0 ช่วงอายุ 15-20 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  และช่วงอายุ 26-30 จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 ตามล าดับ 

การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปริญญาตรีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาระดับมัธยมตอนปลาย จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.0 ระดับปริญญาโท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ12.0  และระดับการศึกษามัธยม
ตอนต้น ระดับอนุปริญญา / ปวส. ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
ตามล าดับ 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 50 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน 
/ นักศึกษา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา อาจารย์ / บุคลากรมหาวิทยาลัย จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  รับจ้างท่ัวไป 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และอื่นๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 
50 คน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยรับประทานข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้ามาก่อน  จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 82.0 รองลงมา เคยรับประทานข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้ามาก่อน  จ านวน4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 
ตามล าดับ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร ของผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ัง 50 คน พบว่า ความคิดเห็นมีความแปลกใหม่มากท่ีสุดจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.0 รองลงมา เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 เป็นผลิตภัณฑ์
ทางเลือกใหม่ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และ คุณภาพไม่มีความแตกต่าง จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 50 คน พบว่า ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าได้การยอมรับมากท่ีสุด จ านวน 49 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.0 รองลงมาไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.0 ตามล าดับ 



25 
 
 

ตอนที่ 2 ผลคะแนนควำมชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบเห็ดนำงฟ้ำ 2 
สูตร คือ T1 : เห็ดนำงฟ้ำผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนำงฟ้ำผสมกล้วยหอมทอง   
 ผลคะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  
คือ T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่า คะแนนความชอบ
ข้าวเกรียบด้านสี ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 4.12 และคะแนนความชอบด้านสี ของข้าวเกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 
4.52 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านสีของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า 
ค่านัยส าคัญ คือ .002 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านสี มีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้
คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านสีชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1  
 ผลคะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  
คือ T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่าคะแนนความชอบ
ข้าวเกรียบด้านกล่ิน ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.88 และคะแนนความชอบด้านกล่ิน ของข้าวเกรียบชนิดท่ี 2  
เฉล่ีย 4.36 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านกล่ินของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 
0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .001 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านกล่ินมีความแตกต่างกัน 
เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านกล่ินชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 
1 
 ผลคะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  
คือ T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่าคะแนนความชอบ
ข้าวเกรียบด้านความกรอบ ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.46 และคะแนนความชอบด้านความกรอบ ของข้าว
เกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.46 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านความกรอบของข้าวเกรียบ2 
ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .000 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้าน
ความกรอบมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏ
ด้านความกรอบชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี1 
 ผลคะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  
คือ T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่าคะแนนความชอบ
ข้าวเกรียบด้านความหนา ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.30 และคะแนนความชอบด้านความหนา ของข้าวเกรียบ
ชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.36 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านความหนาของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ี
ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .000 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านความหนา
มีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านความหนา
ชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 
 ผลคะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  
คือ T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่า คะแนนความชอบ
ข้าวเกรียบด้านความหวาน ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.18 และคะแนนความชอบด้านความหวาน ของข้าว
เกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.14 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านความหวานของข้าวเกรียบ2 
ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .000 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้าน
ความหวานมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดยผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้าน
ความหวานชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 



26 
 
 

 ผลคะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตร  
คือ T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่า คะแนนความชอบ
ข้าวเกรียบด้านความมัน ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.40 และคะแนนความชอบด้านความมัน ของข้าวเกรียบชนิด
ท่ี 2  เฉล่ีย 4.10 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านความมันของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับ
นัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .001 แสดงว่าลักษณะปรากฏข้าวเกรียบด้านความมันมีความ
แตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนนลักษณะปรากฏด้านความมันชนิดท่ี 2 
มากกว่าชนิดท่ี 1 
 ผลคะแนนความชอบรวมในแต่คุณลักษณะของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 
สูตร  คือ T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศและ T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  พบว่า คะแนน
ความชอบข้าวเกรียบด้านความชอบรวม ชนิดท่ี 1 เฉล่ีย 3.50 และคะแนนความชอบด้านความชอบ
รวม ของข้าวเกรียบชนิดท่ี 2  เฉล่ีย 4.38 ทดสอบความแตกต่างของความชอบด้านความชอบรวม
ของข้าวเกรียบ2 ชนิด ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยส าคัญ คือ .000 แสดงว่าลักษณะปรากฏ
ข้าวเกรียบด้านความชอบรวมมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ชิมให้คะแนนไม่เท่ากัน โดย ผู้ชิมให้คะแนน
ลักษณะปรากฏด้านความมันชนิดท่ี 2 มากกว่าชนิดท่ี 1 
 
5.2 อภิปรำยผลกำรทดลอง 
 คะแนนความชอบข้าวเกรียบท้ัง 2 สูตร ในด้านสี พบว่าผู้ประเมินให้คะแนนความชอบด้านสี
มากท่ีสุด คือ  ชนิดท่ี 2 (T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง) เฉล่ีย 4.52 มากกว่า (T1 : เห็ดนางฟ้า
ผสมมันเทศ)  เฉล่ีย 4.12 เนื่องจากใส่ส่วนผสมท่ีไม่เท่ากันคือ ใส่แป้งมันส าปะหลังของข้าวเกรียบเห็ด
นางฟ้าผสมมันเทศในปริมาณมากเกินไปเพื่อให้เกิดความกรอบจึงท าให้สีของมันเทศลดลง และท าให้
สีของข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทองโดดเด่นกว่าข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ 
 คะแนนความชอบข้าวเกรียบท้ัง 2 สูตร ในด้านกล่ิน พบว่าผู้ประเมินให้คะแนนความชอบ
ด้านกล่ินมากท่ีสุด คือ  ชนิดท่ี 2 (T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง) เฉล่ีย 4.36 มากกว่า (T1 : เห็ด
นางฟ้าผสมมันเทศ)  เฉล่ีย 3.88 เนื่องจากข้าวเกรียบผสมมันเทศ มีส่วนผสมจากแป้งมันส าปะหลังใน
ปริมาณท่ีมากจึงท าให้กล่ินของมันเทศลดลง หรือแค่ได้กล่ินอ่อนๆแต่กล้วยหอมทองจะมีกล่ินท่ีเด่นชัด
กว่ากล่ินของมันเทศ  
 คะแนนความชอบข้าวเกรียบท้ัง 2 สูตร ในด้านความกรอบ พบว่าผู้ประเมินให้คะแนน
ความชอบด้านความกรอบมากท่ีสุด คือ  ชนิดท่ี 2 (T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง) เฉล่ีย 4.46 
มากกว่า (T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ)  เฉล่ีย 3.46 เนื่องจาก ใส่เนื้อมันเทศมากเกินไป ในตอนทอดจึง
ท าให้ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศไม่กรอบเท่าท่ีควร   
 คะแนนความชอบข้าวเกรียบท้ัง 2 สูตร ในด้านความหนา พบว่าผู้ประเมินให้คะแนน
ความชอบด้านความหนามากท่ีสุด คือ  ชนิดท่ี 2 (T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง) เฉล่ีย 4.36 
มากกว่า (T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ) เฉล่ีย 3.30 เนื่องจากปริมาณแป้งมันส าปะหลังของข้าวเกรียบ
เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศไม่เกาะตัวกัน จึงมีผลต่อการหั่น และท าให้หั่นยาก และท าให้ข้าวเกรียบเห็ด
นางฟ้าผสมมันเทศมีความหนามากกว่าข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง  
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คะแนนความชอบข้าวเกรียบท้ัง 2 สูตร ในด้านความหวาน พบว่าผู้ประเมินให้คะแนน

ความชอบด้านความหวานมากท่ีสุด คือ  ชนิดท่ี 2 (T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง) เฉล่ีย 4.14 
มากกว่า (T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ) เฉล่ีย 3.18 เนื่องจากใส่ปริมาณแป้งมันส าปะหลังท่ีผสมกับมัน
เทศมากเกินไป จึงท าให้ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศมีความหวานน้อยกว่าข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
ผสมกล้วยหอมทอง 
 คะแนนความชอบข้าวเกรียบท้ัง 2 สูตร ในด้านความมัน พบว่าผู้ประเมินให้คะแนน
ความชอบด้านความมันมากท่ีสุด คือ  ชนิดท่ี 2 (T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง) เฉล่ีย 4.10 
มากกว่า (T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ) เฉล่ีย 3.40 เนื่องจากความมันของกล้วยมีลักษณะโดดเด่นกว่า
มันเทศ เพราะว่ามันเทศต้องน าไปต้มให้สุกก่อนแล้วน ามาผสมกับแป้งมันส าปะหลัง จึงท าให้ความมัน
ของข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศลดลง ในขณะท่ีกล้วยหอมทองไม่ต้องน าไปต้ม จึงท าให้ความ
มันของกล้วยหอมทองคงตัว 
 คะแนนความชอบข้าวเกรียบท้ัง 2 สูตร ในด้านความชอบรวม พบว่าผู้ประเมินให้คะแนน
ความชอบด้านความชอบรวมมากท่ีสุด คือ  ชนิดท่ี 2 (T2 : เห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง) เฉล่ีย 
4.38 มากกว่า (T1 : เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ) เฉล่ีย 3.50  จากการสอบถามผู้ประเมินท้ัง 50 คน ส่วน
ใหญ่ให้ค าตอบความชอบข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง ท้ังด้าน สี กล่ิน ความกรอบ ความ
หนา รสหวาน รสมัน และความชอบรวม มากกว่าข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ  
 
5.3 ปัญหำที่พบในกำรทดลอง 
 1. ไม่มีอุปกรณ์หม้อนึ่งแป้งข้าวเกรียบถ้าใช้กระทะหรือหม้อต้มแทนการนึ่ง ต้องใช้เวลานาน 
หากต้มไม่นานอาจท าให้แป้งข้าวเกรียบไม่สุกได้ 

 2. ใส่เนื้อมันเทศมากจนเกินไป จึงท าให้เวลาทอดท าให้แป้งแข็ง ไม่ฟู และท าให้ไม่สุกได้ 
 3. ปัญหาสภาพแวดล้อม แดดเป็นปัจจัยหลักในการตากข้าวเกรียบ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะท่ีท ำกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรลดปริมาณเนื้อมันเทศลง เพื่อให้เกิดความกรอบ 
 2. ควรหั่นให้เป็นชิ้นบางๆ ไม่ควรหั่นหนา 
 3. สามารถศึกษาหาวัตถุดิบชนิดอื่นๆแทนได้ในการท าข้าวเกรียบ 
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ภาคผนวก ก 
ภาพประกอบวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

  ภาพที ่1 มีด     ภาพที่ 2 เครื่องปั่น 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 3 เขียง     ภาพที่ 4 ชาม 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 5 ช้อนตวง    ภาพที่ 6 ถุงมือ 
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ภาพที่ 7 ถ้วยตวง           ภาพที่ 8 ครก / สาก 

 

 

 

 

 

 

         

ภาพที ่9 กระทะ         ภาพที่ 10 ตะหลิว 

 

 

 

 

 

 

        

 

                  ภาพที่ 11 กระชอน 
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ภาพประกอบวัตถุดิบ 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพที่ 1 เห็ดนางฟ้า     ภาพที่ 2 มันเทศ 

 

 

 

 

 

    

ภาพที่ 3 กล้วยหอม        ภาพที่ 4 น ้าตาลทราย 
                             

 

 

 

 

    

ภาพที่ 5 ผงฟู     ภาพที่ 6 แป้งมันส้าปะหลัง   
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 ภาพที่ 7 งาด้า      ภาพที่ 8 น ้ามันพืช 
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ภาคผนวก ข 

ภาพประกอบวิธีการขั นตอนการทดลอง
 

สูตรที่ 1 ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. น้าเห็ดนางฟ้าไปนึ่งจนสุกประมาณ 
3 – 5 นาที 10 นาที แล้วน้าไปปั่นให้
ละเอียด  

  
 
 
     
 
 
 

 
 
2. น้ามันเทศไปต้มให้สุกประมาณ 5 – 
10 นาที แล้วน้าไปป่ันให้ละเอียด 

 
 
 
 
     
 
 

 
 
 
3. น้าเห็ดนางฟ้าปั่น 60 กรัม และมัน
เทศปั่น 350 กรัมมาใส่ชามพักไว้แล้ว 
โรยแป้งมันส้าปะหลัง 200 กรัม ผงฟู 4 
กรัมน ้าตาลทราย 5 กรัม และเกลือ 2 
กรัม น้าส่วนผสมทั งหมดคลุกเคล้าให้
เข้ากันจนสามารถปั่นเป็นรูปคล้าย
ทรงกระบอกได้ แล้วโรยงาด้ามากน้อย
เพียงใดตามใจชอบ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. เมื่ อคลุกเคล้าส่วนผสมแล้ว ปั่ น
คล้ายรูปทรงกระบอก แล้วพันด้วย 
ถุงพลาสติกแร็ปให้มิดชิด ไม่ให้ลมเข้า
ได้ จากนั นน้าไปนึ่งประมาณ 30 – 45 
นาที จนแป้งแข็งตัวจับกัน นึ่งเสร็จแล้ว
พักไว้ให้อุ่นๆ แล้วน้าไปแช่ตู้เย็นทิ งไว้ 1 
คืน 
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5. เมื่อแช่ตู้เย็นไว้แล้ว 1 คืน สามารถ    
น้ามาหั่นเป็นชิ นบางๆ แล้วน้าไปตาก
แดดให้แห้งกรอบ แล้วน้ามาทอด
รับประทานได้เลย                                                                                              
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สูตรที่ 2 ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง 
 

 

 

 

 

   
 

1. น้าเห็ดนางฟ้าไปนึ่งจนสุกประมาณ 
3 – 5 นาที 10 นาที แล้วน้าไปป่ันให้
ละเอียด     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. น้าเห็ ดนางฟ้ าปั่น  60 กรัม  และ
กล้วยหอมทองปั่น 280 กรัมมาใส่ชาม
พักไว้แล้ว โรยแป้งมันส้าปะหลัง 370 
กรัม ผงฟู 4 กรัมน ้าตาลทราย 5 กรัม 
และเกลือ 2 กรัมน้าส่วนผสมทั งหมด
คลุกเคล้าให้เข้ากันจนสามารถปั่นเป็น
รูปคล้ายทรงกระบอกได้ แล้วโรยงาด้า
มากน้อยเพียงใดตามใจชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. น้ากล้วยหอมทองไปต้มให้สุก
ประมาณ 5 – 10 นาที แล้วน้าไปป่ันให้
ละเอียด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เมื่ อคลุกเคล้าส่วนผสมแล้ว ปั่ น
คล้ายรูปทรงกระบอก แล้วพัน ด้วย
ถุงพลาสติกแร็ปให้มิดชิด ไม่ให้ลมเข้า
ได้ จากนั นน้าไปนึ่งประมาณ 30 – 45 
นาที จนแป้งแข็งตัวจับกัน นึ่งเสร็จแล้ว
พักไว้ให้อุ่นๆ แล้วน้าไปแช่ตู้เย็นทิ งไว้ 1 
คืน 
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5. เมื่อแช่ตู้เย็นไว้แล้ว 1 คืน สามารถ
น้ามาหั่นเป็นชิ นบางๆ แล้วน้าไปตาก
แดดให้แห้งกรอบ แล้วน้ามาทอด
รับประทานได้เลย          
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ภาคผนวก ค 
ภาพตัวอย่างการเก็บรวมรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง       
ตัวอย่างแบบสอบถาม 

เร่ือง ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า  
ส่วนที่ 1   ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค้าแนะน้า แบบสอบถามตอนนี เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถา 
โปรดท้าเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่อง    หน้าข้อความท่ีตรงกับความจริง เพียงค้าตอบเดียว 
1. เพศ 
   ชาย     หญิง    
2. อายุ  
  15 – 20    21 – 25       26 – 30                 31 – 35 
  36 – 40    41 – 45         มากกว่า 50 ปีขึ นไป 
3. การศึกษา 

  มัธยมตอนต้น  มัธยมตอนปลาย  อนุปริญญา / ปวส.  
       ปริญญาตร ี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

4. อาชีพ 
  อาจารย์ / บุคลากรมหาวิทยาลัย    นักเรียน / นกัศึกษา  
       ธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย        รับจ้างท่ัวไป    อื่นๆ(โปรดระบุ)…………… 

ส่วนที่ 2   ความรู้สึก/ทัศนคติ/ความคิดเห็นท่ีมีต่อ “  ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตรคือ 
ข้าวเกรียบ เห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ และ ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง” 
ค้าแนะน้า แบบสอบถามตอนนี เป็นความรู้สึก / ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 
สูตรคือ ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมมันเทศ และ ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง โปรดท้า 
เครื่องหมาย ( / ) ลงในช่อง   หน้าข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
5. ท่านเคยรับประทานข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าทั ง 2 สูตรหรือไม่  

  เคย          ไม่เคย 
6. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตรคือ ข้าวเกรียบเห็ด
นางฟ้าผสมมันเทศ และ ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง 

  คุณภาพไม่มีความแตกต่าง       มีความแปลกใหม่ 
  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ          เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ส้าหรับผู้บริโภค  

7. เม่ือท่านมองลักษณะปรากฏของ “ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า 2 สูตรคือ ข้าวเกรียบเห็ด
นางฟ้าผสมมันเทศ และ ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าผสมกล้วยหอมทอง” ท่านยอมรับหรือไม่ 

 ยอมรับ เพราะ…………………………………………………………………………………………………………… 
      ไม่ยอมรับ เพราะ…………………………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที่ 3  กรุณาชิมตัวอย่างตามล้าดับการน้าเสนอแล้วให้คะแนนความชอบในแต่คุณลักษณะของ
ตัวอย่างตามสเกลท่ีก้าหนดให้ 
ค้าชี แจง     5 คือ ชอบมาก     4  คือ ชอบปานกลาง  3 คือ เฉยๆบอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 
      2 คือ ไม่ชอบ        1  คือ ไม่ชอบมาก 
 

ปัจจัยคุณภาพ 
สูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า

ผสมมันเทศ 
สูตรข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า

ผสมกล้วยหอมทอง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 
ลักษณะปรากฏ 

 

สี 
 

          

 
กล่ิน 

          

 
 

เนื อสัมผัส 

 
ความกรอบ 

          

 
ความหนา / 

ขนาดของแผ่น 

          

 
 

รสชาติ 

 
รสหวาน 

          

 
รสมัน 

          

ความชอบรวม           
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ 
              (นายนพรุจ แขพิมาย และ นางสาวปิ่นญาภา  แนบทางดี) 

         สาขาเกษตรศาสตร์ ปี 4 หมู่ 2 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
          Frequencies 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

          Frequency Table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Statistics 

  sex age edacation caree ever comment acceptance 

N Valid 50 50 50 50 50 50 50 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.60 3.38 3.72 2.16 1.82 2.56 1.02 

Std. Deviation .495 1.968 1.213 1.037 .388 .907 .141 

Sum 80 169 186 108 91 128 51 

sex 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ชาย 20 40.0 40.0 40.0 

หญงิ 30 60.0 60.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

age 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 15-20 2 4.0 4.0 4.0 

21-25 27 54.0 54.0 58.0 

26-30 2 4.0 4.0 62.0 

31-35 4 8.0 8.0 70.0 

36-40 5 10.0 10.0 80.0 

41-45 7 14.0 14.0 94.0 

มากกว่า50 ปี 3 6.0 6.0 100.0 

     

Total 50 100.0 100.0  
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ever 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid เคย 9 18.0 18.0 18.0 

ไม่เคย 41 82.0 82.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 
 

edacation 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid มธัยมตอนตน้ 3 6.0 6.0 6.0 

มธัยมตอนปลาย 7 14.0 14.0 20.0 

อนุปริญญา/ปวส. 3 6.0 6.0 26.0 

ปริญญาตรี 28 56.0 56.0 82.0 

ปริญญาโท 6 12.0 12.0 94.0 

ปริญญาเอก 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

caree 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid อาจารย/์บุคลากรมหาวทิยาลยั 12 24.0 24.0 24.0 

นักเรียน/นักศึกษา 26 52.0 52.0 76.0 

ธุรกิจส่วนตวั 6 12.0 12.0 88.0 

รับจา้งทัว่ไป 5 10.0 10.0 98.0 

อื่นๆ 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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comment 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่มีความแปลกใหม ่ 5 10.0 10.0 10.0 

มีความแปลกใหม ่ 21 42.0 42.0 52.0 

เป็นผลิภณัฑท่ี์น่าสนใจ 15 30.0 30.0 82.0 

เป็นผลิภณัฑท์างเลือกใหม ่ 9 18.0 18.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 
 

acceptance 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ยอมรับ 49 98.0 98.0 98.0 

ไม่ยอมรับ 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Group Statistics 

 tredment N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

smell มนัเทศ 50 3.88 .746 .106 

กลว้ยหอมทอง 50 4.36 .631 .089 

 
 

T-Test 
Group Statistics 

 

 

Group Statistics 

 tredment N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

      

color มนัเทศ 50 4.12 .718 .102 

กลว้ยหอมทอง 50 4.52 .544 .077 

 

 

 

 

 

 tredment N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

      

color มนัเทศ 50 4.12 .718 .102 

กลว้ยหอมทอง 50 4.52 .544 .077 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

color Equal variances 

assumed 
.470 .495 -3.140 98 .002 -.400 .127 -.653 -.147 

Equal variances 

not assumed 
  -3.140 91.266 .002 -.400 .127 -.653 -.147 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

smell Equal variances 

assumed 
.233 .630 -3.473 98 .001 -.480 .138 -.754 -.206 

Equal variances 

not assumed 
  -3.473 95.378 .001 -.480 .138 -.754 -.206 

 
 

Group Statistics 

 tredment N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

frame มนัเทศ 50 3.46 1.034 .146 

กลว้ยหอมทอง 50 4.46 .706 .100 

 

 
 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

frame Equal variances 

assumed 
8.205 .005 -5.647 98 .000 -1.000 .177 -1.351 -.649 

Equal variances 

not assumed 
  -5.647 86.513 .000 -1.000 .177 -1.352 -.648 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

thickness Equal variances 

assumed 
17.519 .000 -5.940 98 .000 -1.060 .178 -1.414 -.706 

Equal variances 

not assumed 
  -5.940 75.184 .000 -1.060 .178 -1.415 -.705 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Group Statistics 

 tredment N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

thickness มนัเทศ 50 3.30 1.111 .157 

กลว้ยหอมทอง 50 4.36 .598 .085 

Group Statistics 

 tredment N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

sweet มนัเทศ 50 3.18 .896 .127 

กลว้ยหอมทอง 50 4.14 .948 .134 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

sweet Equal variances 

assumed 
.102 .750 -5.203 98 .000 -.960 .185 -1.326 -.594 

Equal variances not 

assumed 
  -5.203 97.698 .000 -.960 .185 -1.326 -.594 

 
 

 

Group Statistics 

 tredment N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

taste มนัเทศ 50 3.40 1.010 .143 

กลว้ยหอมทอง 50 4.10 .953 .135 

 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

taste Equal variances 

assumed 
.528 .469 -3.564 98 .001 -.700 .196 -1.090 -.310 

Equal variances 

not assumed 
  -3.564 97.669 .001 -.700 .196 -1.090 -.310 
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Group Statistics 

 tredment N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

total มนัเทศ 50 3.50 .953 .135 

กลว้ยหอมทอง 50 4.38 .567 .080 

 
 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

total Equal variances 

assumed 
10.099 .002 -5.610 98 .000 -.880 .157 -1.191 -.569 

Equal variances 

not assumed 
  -5.610 79.870 .000 -.880 .157 -1.192 -.568 
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ประวัติผู้ท ำวิจัย 

1. ช่ือ – สกุล นายนพรุจ  แขพิมาย 
วันเดือนปีเกิด วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ 2540 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขท่ี 121 หมู่ 6 บ้านโคกกระสังข์  ต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  
   31110 
การศึกษา  พ.ศ 2552 จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนวัดมหาโลก 
   (มหาโลกวิทยาคาร) หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านครัว อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270 
   พ.ศ 2555 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนบ้านโคกมะค่า  
   หมู่ท่ี 11 ต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 
   พ.ศ 2558 จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนางรองพิทยาคม  
   ต าบลนางรอง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  31110 
ปัจจุบัน  ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2. ช่ือ – สกุล นางสาวปิ่นญาภา  แนบทางดี 
วันเดือนปีเกิด วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ 2539 
ภูมิล าเนา  บ้านเลขท่ี 9 หมู่ 9 บ้านโคกม้า ต าบลโคกม้า อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 
การศึกษา  พ.ศ 2552 จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนวัดตะลุงเก่า  
   หมู่ท่ี 9 ต าบลโคกม้า อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 
   พ.ศ 2555 จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมตอนต้น จากโรงเรียนวัดตะลุงเก่า  
   หมู่ท่ี 9 ต าบลโคกม้า อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 
   พ.ศ 2558จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
   หมู่ท่ี 2 ต าบลประโคนชัย  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 
 ปัจจุบัน  ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 


