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บทที่ 5 
 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 
 งานวิจัยคุณภาพของผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไมพรอมดื่ม กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเขตธนบุรี  
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคใน
เขตธนบุรี และเพ่ือศึกษาคุณภาพทางดานกายภาพ เคมีและจุลินทรียของผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผัก
ผลไมพรอมดื่มตอความปลอดภัยของอาหาร โดยมีการดําเนินการ 2 ข้ันตอน คือ การศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตธนบุรี และการศึกษาคุณภาพ
ทางดานกายภาพ เคมีและจุลินทรียของผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไมพรอมดื่มตอความปลอดภัย
ของอาหาร ซ่ึงสามารถสรุปผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง รวมท้ังมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
 
5.1  สรุปและอภิปรายผล  
 
 5.1.1  จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไมพรอมดื่มของ 
ผูบริโภคในเขตธนบุรี พบวาตลาดในพ้ืนท่ีเขตธนบุรีในป พ.ศ. 2557 มีจํานวน 6 ตลาด คือ ตลาด 
วัดกลาง ตลาดดาวคะนอง ตลาดโกวบอ ตลาดสี่แยกบานแขก ตลาดใหมสําเหร และตลาดรัชดาภิเษก 
(ตลาดพลู) และสามารถจําแนกขนาดตลาดตามจํานวนแผงท่ีพบไดเปน 2 ขนาด คือ ตลาดขนาดเล็ก
และตลาดขนาด ซ่ึงมีจํานวน 2 ตลาดท่ีมีการจําหนายน้ําผักผลไมพรอมดื่ม คือ ตลาดสี่แยกบานแขก 
และตลาดใหมสําเหร 
          ผลจากการสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตธนบุรี จํานวน 600 คน พบวา สวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 30 ป สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา และประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัวมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 10,001 – 15,000 บาท โดยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือน้ําผักผลไม
พรอมดื่ม ผูบริโภคใหความสําคัญในดานรสชาติมากท่ีสุด สวนใหญเลือกซ้ือน้ําสมมากท่ีสุด (รอยละ 
21.8) นอกจากนี้ผูบริโภคสวนใหญเลือกดื่มน้ําผักผลไมเพ่ือสุขภาพท่ีดี (รอยละ 39.3) บริโภคจํานวน 
1 ขวด/กลอง (รอยละ 65.8) สวนคาใชจายในการเลือกซ้ือน้ําผักผลไมพรอมดื่มประมาณ 21 – 30 
บาท และผูบริโภคตองการใหมีการพัฒนาน้ําผักผลไมพรอมดื่มท่ีมีขายตามทองตลาดในดานคุณคา 
ทางอาหารมากท่ีสุด (รอยละ 36.7) ซ่ึงสอดคลองกับณัฏฐา ศศิธร (2549) ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคน้ําผักผลไมพรอมดื่มเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา คือ ขนาด 
บรรจุภัณฑท่ีนิยมซ้ือ คือ กลองเล็กบรรจุ ประมาณ 200 – 300 ปริมาณในการซ้ือแตละครั้ง เม่ือแยก
ตามขนาดบรรจุภัณฑแลว นิยมซ้ือ 1 – 2 กลองเล็กมากท่ีสุด คาใชจายในการซ้ือแตละประมาณ 10 – 
40 บาท และปจจัยทางดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือคือ ความสะอาด และความปลอดภัย 
รองลงมาคือ รสชาติ การรับรองคุณภาพ คุณคาทางโภชนาการความสดใหมในดานรูปแบบบรรจุภัณฑ
ท้ังแบบกลองและแบบขวดพลาสติกจะมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือในระดับมาก แตปญหาท่ีพบโดยสวน
ใหญของผูบริโภคคือ มีราคาแพง และน้ําผักผลไมเนาเสียงาย และสอดคลองกับวิภาวี  สุริโย (2548) 
ในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือน้ําผัก – ผลไมพรอมดื่มของผูบริโภคเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคใหความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
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ในดานผลิตภัณฑเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาไดแกดานราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
และปจจัยดานการดูแลรักษาสุขมภาพ และปจจัยดานประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ 
ยกเวนดานราคาโดยในดานพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคมีวัตถุประสงคเพ่ือซ้ือบริโภคเอง นิยมซ้ือ
น้ําสม รองลงมาคือ น้ําผักผลไมรวม โดยนิยมซ้ือน้ําผัก-น้ําผลไม 100 เปอรเซ็นต เหตุผลเพ่ือดื่มแก
กระหาย รองลงมาคือเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 
 5.1.2 จากศึกษาคุณภาพทางดานกายภาพ เคมีและจุลินทรียของผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักผลไม
พรอมดื่มตอความปลอดภัยของอาหาร ผลการสุมคุณภาพของน้ําผักผลไมพรอมดื่ม จํานวน 4 ชนิด 
พบวา น้ําสม น้ํามะตูม น้ําวานใบเตย และน้ํากระเจี๊ยบมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ  
3.03 – 4.08, 6.79, 7.73 และ 3.19 ตามลําดับ ซ่ึงน้ําสมท้ัง 3 แหลง คือ รานท่ี 2 จากตลาดใหม
สําเหร รานท่ี 2 จากตลาดสี่แยกบานแขก และรานท่ี 1 จากตลาดใหมสําเหรมีการตรวจพบสีซันเซ็ต
เย็ลโลวเอ็ฟ ซี เอ็ฟ เทากับ 4.12 - 35.16 มก./กก. ตามลําดับ และน้ําวานใบเตย ตรวจพบสีตาร 
ตราซีน และสีบริลเลียนทบลูเอ็ฟ ซี เอ็ฟ เทากับ 4.69 และ 0.83 มก./กก. ตามลําดับ อยางไรก็ตาม
น้ําผักผลไมพรอมดื่มท้ัง 4 ชนิด ไมพบวัตถุกันเสีย แตมีปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 356) พ.ศ. 2556 นอกจากนี้น้ําผักผลไมพรอมดื่มท้ัง 4 ชนิด ไมพบ 
เชื้อรา เชื้อ Escherichai coli และเชื้อโรคอาหารเปนพิษ แตน้ําสมจากท้ัง 2 ราน น้ํามะตูมและ 
น้ํากระเจี๊ยบในตลาดใหมสําเหร ตรวจพบเชื้อยีสตและกลุมโคลิฟอรม  ซ่ึงมีผลตอการเสื่อมเสียในน้ํา
ผลไม และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 356) พ.ศ. 2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนิท ปริมาณยีสต และราตองนอยกวา 1 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร และตองไมตรวจพบ 
เชื้อโรคอาหารเปนพิษ ซ่ึงการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียของเชื้อจุลินทรียของน้ําสมเกิดข้ึนจาก
จุลินทรียท่ีมีอยูตามธรรมชาติของผลไม และระหวางการค้ันน้ําสม พบเชื้อจุลินทรียท้ังหมด เชื้อ  
E. coli และเชื้อ Lactobacillus plantarum (Pao, S. and C. L. Davis, 2000) 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 
 5.2.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
      1) ดานความปลอดภัยตอผูบริโภค ควรใหความรูเก่ียวกับกระบวนการผลิต และการ
สุขาภิบาลอาหาร ตลอดจนกฎหมายอาหารเพ่ือความปลอดภัยแกผูบริโภค และผูผลิตน้ําผักผลไม
พรอมดื่มแกผูประกอบการรายยอย เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑน้ําผักผลไมพรอมดื่มท่ี
เปนไปตามมาตรฐาน 
  
 5.2.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 
      1) ควรศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑน้ําผักผลไม หรือเครื่องดื่มท่ีบรรจุดวยบรรจุภัณฑ 
แบบตางๆ ท่ีจําหนายในทองตลาด เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค 
      2) ควรศึกษาอายุการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสมตอผลิตภัณฑในการจัดจําหนาย 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต และเพ่ิมรายไดใหแกผูผลิต 
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