
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

49 
 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากกล้วยนํ้าว้าโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เหมาะสม

สําหรับชุมชน เป็นแผนงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าจากกล้วยนํ้าว้า โดยใช้เทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหารที่เหมาะสมสําหรับชุมชน ได้แก่  กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล เครื่องด่ืมจากกล้วยนํ้าว้า
ผสมสมุนไพร น้ําส้มสายชูหมักจากกล้วยนํ้าว้า นํ้าสลัดและแซนวิชสเปรดจากนํ้าส้มสายชูกล้วย โดย
คาดหวังให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากกล้วยที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ
ภายในท้องถิ่น ช่วยเพ่ิมมูลค่าผลิตผลจากกล้วยนํ้าว้า สามารถนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมอาชีพ 
และพัฒนารายได้ของชุมชนในความดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การดําเนินงานตามแผน
งานวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

การดําเนินงานคร้ังน้ีประกอบด้วยโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย จํานวน 3 โครงการ ซึ่ง
ทุกโครงการเป็นการวิจัยประเภทการพัฒนาทดลอง (experimental development) โดยสามารถ
สรุปผลแต่ละโครงการวิจัยและภาพรวมของแผนงานวิจัยได้ ดังน้ี 
 

1.1 การพัฒนากล้วยกรอบเคลือบคาราเมล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
     1.1.1 การเตรียมกล้วยทอดกรอบ มีขั้นตอนดังน้ี ใช้กล้วยนํ้าว้าดิบ ระดับการสุกที่ 1 

ปอกเปลือก นํากล้วยไปแช่ในสารละลายกรดซิตริกเข้มข้น 1% เป็นเวลา 5 นาที สะเด็ดนํ้า ซับให้แห้ง 
แล้วห่ันกล้วยตามแนวยาวออกเป็น 4 ส่วน หั่นตามแนวขวาง เป็นช้ินหนาประมาณ 1.5 มิลลิเมตร 
ทอดในนํ้ามันปาล์มแบบ deep fry ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที  คนกล้วย
สม่ําเสมอเพ่ือไม่ให้ช้ินกล้วยติดกัน ได้กล้วยทอดกรอบที่มีลักษณะเป็นแผ่นแบนกรอบ มีสีเหลืองทอง
ปนนํ้าตาลอมแดง 

     1.1.2 สูตรกล้วยกรอบเคลือบคาราเมลท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย กล้วยทอดกรอบ 750 
กรัม ผสมกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง เมล็ดฟักทองอบแห้ง ลูกเกดดํา แครนเบอรี่อบแห้ง กีว่ี
อบแห้ง อย่างละ 100 กรัม คลุกผสมกับนํ้าเช่ือมคาราเมลที่ทําจากเนยสด นํ้าตาลทราย นมสด นํ้าผึ้ง 
และเกลือ ปริมาณ 200 150 20 20 และ 1.5 กรัม ตามลําดับ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้รับคะแนน
เฉลี่ยด้านความชอบโดยรวมในระดับชอบมาก (7.58 ± 0.41)  

 
1.2 การพัฒนาเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพจากกล้วยนํ้าว้าผสมสมุนไพร ได้สูตรผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม

เพ่ือสุขภาพจากกล้วยนํ้าว้าผสมสมุนไพร จํานวน 5 สูตร ได้แก่ เครื่องด่ืมจากกล้วยนํ้าว้า เครื่องด่ืม
จากกล้วยนํ้าว้าผสมเตยหอม เคร่ืองด่ืมจากกล้วยนํ้าว้าผสมฝาง เครื่องด่ืมจากกล้วยนํ้าว้าผสม
กระเจ๊ียบ และเคร่ืองด่ืมจากกล้วยนํ้าว้าผสมอัญชัน โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
      1.2.1 กระบวนการผลิตเครื่องด่ืมจากกล้วยนํ้าว้า มีขั้นตอนดังน้ี ใช้กล้วยนํ้าว้าสุก ระดับ
การสุกที่ 7-8 นํามาน่ึงทั้งเปลือกด้วยไอนํ้า เป็นเวลา 8.30 นาที ปอกเปลือก นําไปปั่นกับนํ้าหรือนํ้า
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สมุนไพรตามสูตร โดยใช้อัตราส่วนระหว่างเน้ือกล้วยนํ้าว้าต่อนํ้าที่ 1:4 กรอง เติมกรดซิตริก 0.3% 
และ CMC 0.3% ปรับระดับความหวานด้วยนํ้าตาลทราย ให้ได้ 12ºBrix นําไปพาสเจอร์ไรส์โดยให้
ความร้อนที่ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที บรรจุขณะร้อนลงในขวดแก้วที่สะอาด ปิดฝา และ
ทําให้เย็นทันที 
      1.2.2 การเตรียมนํ้าสมุนไพร ใช้สมุนไพรต่อนํ้า 2 ลิตร ดังน้ี เตยหอม 200 กรัม แก่นฝาง 
80 กรัม ดอกกระเจี๊ยบแห้ง 40 กรัม หรือดอกอัญชันแห้ง 20 กรัม ต้มจนเดือดและกรอง เพ่ือนําไป
ป่ันผสมกับเน้ือกล้วยสุกแทนนํ้าเปล่าตามสูตรข้างต้น ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้รับคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความชอบโดยรวมในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (7.54±1.34, 7.25±1.21, 7.31±1.41, 
7.42±1.17 และ 7.38±1.14 ตามลําดับ) 

 
1.3  ผลการพัฒนาน้ําสลัดและแซนวิชสเปรดจากน้ําส้มสายชูกล้วย สามารถสรุปผลการวิจัย

ได้ ดังน้ี 
     1.3.1 การหมักนํ้าส้มสายชูจากกล้วยนํ้าว้า มีขั้นตอนดังน้ี ใช้กล้วยนํ้าว้าสุกงอม ระดับ

การสุกที่ 8 ขึ้นไป สับเน้ือกล้วยสุกให้ละเอียดผสมกับนํ้าสะอาด ในอัตราส่วน 1:4  เติมนํ้าตาลทราย 1 
กิโลกรัม และกรดซิตริก 10 กรัม ต่อเน้ือกล้วย 1 กิโลกรัม หมักโดยใช้ยีสต์ผงสําหรับหมักไวน์ทาง
การค้า ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 9 วัน ได้ผลผลิตนํ้าหมักที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เฉลี่ย 10.2% สําหรับ
นําไปหมักนํ้าส้มสายชูโดยใช้ถาดสแตนเลสเป็นภาชนะในการหมัก มีส่วนประกอบนํ้าหมักต่อ 1 ถาด 
ดังน้ี นํ้ากล้วยที่อัตราส่วนเน้ือกล้วยสุกต่อน้ําสะอาด เท่ากับ 1:4 ปริมาณ 600 มิลลิลิตร หัวเช้ือ
น้ําส้มสายชู 100 มิลลิลิตร และนํ้าหมักแอลกอฮอล์ ปริมาณ 1,300 มิลลิลิตร (แบ่งใส่ครั้งที่ 1 
ปริมาณ 300 มิลลิลิตร และคร้ังที่ 2 ปริมาณ 1,000 มิลลิลิตร) หมักที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 7 วัน 
ได้ผลิตภัณฑ์นํ้าส้มสายชูหมักที่มีปริมาณกรดอะซิติกเฉล่ีย 5.05% ต้มฆ่าเช้ือ บรรจุขวดสะอาด 
ผลิตภัณฑ์นํ้าส้มสายชูหมักจากกล้วยนํ้าว้าที่ได้มีสีเหลืองอ่อน ใส มีกลิ่นฉุนของกรดอะซิติก 

     1.3.2 ผลิตภัณฑ์นํ้าสลัดที่พัฒนาขึ้น จัดเป็นชนิดนํ้าสลัดสุก ตามคํานิยามในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน นํ้าสลัด (มผช.672/2547) ประกอบด้วย นํ้ามันถ่ัวเหลือง 220 กรัม นํ้าส้มสายชู 75 
กรัม นํ้าตาลทราย 80 กรัม มัสตาร์ด 5 กรัม เกลือป่น 5 กรัม พริกไทยป่น 2.5 กรัม และไข่แดง 2 
ฟอง ป่ันผสมให้เน้ือเนียนข้น ทําให้สุกด้วยการตุ๋นบนนํ้าร้อน ประมาณ 5 นาที บรรจุขณะร้อนลงใน
ขวดแก้วที่สะอาด ปิดฝา และทําให้เย็นทันที ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านความชอบ
โดยรวมในระดับชอบมาก (7.75 ± 0.63)  

     1.3.3 ผลิตภัณฑ์แซนวิชสเปรดที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย นํ้าสลัดจากนํ้าส้มสายชูกล้วย 
820 กรัม แตงกวาดอง 130 กรัม และแครอทดอง 50 กรัม ผสมให้เข้ากัน บรรจุในขวดแก้วที่สะอาด 
ปิดฝาให้แน่น สูตรน้ีได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านความชอบโดยรวมในระดับชอบปานกลาง (7.46 ± 0.84)  

 
1.4 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น เป็นต้นทุนประมาณการที่เกิดจากค่า

วัตถุดิบรวมค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 20 ค่าบรรจุภัณฑ์และฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยสรุปได้ดังน้ี  
      1.4.1 ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมล บรรจุภัณฑ์เป็นถุงพลาสติกใสที่มีลักษณะ
เป็นซองต้ังได้และมีซิปล็อค ขนาดบรรจุ 150 กรัม มีต้นทุนประมาณการเท่ากับ 54.70 บาทต่อถุง 
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     1.4.2 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพจากกล้วยนํ้าว้าผสมสมุนไพร บรรจุภัณฑ์เป็นขวด
แก้วใส ทรงสูง ฝาโลหะสีดํา ปริมาตรบรรจุ 180 มิลลิลิตร สูตรไม่ผสมสมุนไพร สูตรผสมเตยหอม ฝาง 
กระเจี๊ยบ และอัญชัน มีต้นทุนประมาณการเท่ากับ 12.17, 12.60, 12.99, 13.03 และ 12.68 บาท
ต่อขวด ตามลําดับ  

     1.4.3 ผลิตภัณฑ์นํ้าสลัดและแซนวิชสเปรดจากนํ้าส้มสายชูกล้วย บรรจุภัณฑ์เป็นขวด
แก้วใส ปากกว้าง ฝาโลหะสีขาว ปริมาตรบรรจุ 180 มิลลิลิตร มีต้นทุนประมาณการเท่ากับ 29.32 
บาท และ 28.85 บาท ตามลําดับ  

 
1.5 การดําเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่ชุมชน แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยกรอบเคลือบคาราเมล การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพจากกล้วยนํ้าว้าผสมสมุนไพร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตนํ้าส้มสายชู
หมักจากกล้วยนํ้าว้า ผลิตภัณฑ์นํ้าสลัด และแซนวิชสเปรด โดยท้ัง 3 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมการอบรม
จํานวน 20 คน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสานมิตร เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้สนใจ
ทั่วไป มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดอบรมในด้านความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์ใน
การอบรม การถ่ายทอดและการตอบคําถามของวิทยากร เน้ือหาการอบรมเข้าใจได้ง่าย เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ การได้รับความรู้เพ่ิมข้ึนหลังการจัดอบรม 
การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และความสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้แก่ผู้อ่ืนได้ ในระดับ
มากที่สุดทุกกิจกรรม โดยทุกกิจกรรมได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดอบรมใน
ระดับมากที่สุด (4.65±0.49, 4.60±0.60 และ 4.70±0.47 ตามลําดับ) 

 
2. อภิปรายผล 

ผลการดําเนินงานคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
2.1 ในขั้นตอนการเตรียมกล้วยทอดกรอบ มีการนํากล้วยที่ปอกเปลือกแล้วไปแช่ใน

สารละลายกรดซิตริกเข้มข้น 1% เป็นเวลา 5 นาที เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดสีนํ้าตาล (browning 
reaction) ที่มีสาเหตุมาจากปฏิกิริยา oxidation ของสารประกอบฟีนอล ไปเป็น o-quinone และ
เกิดพอลิเมอร์ไรซ์ต่อจนได้สารเชิงซ้อนสีนํ้าตาล โดยมีเอนไซม์ polyphenol oxidase ที่มีอยูในกล้วย
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งสามารถป้องกันได้โดยขัดขวางหรือยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ กําจัดหรือลด
ปริมาณออกซิเจน หรือเติมสารที่มีผลต่อเอนไซม์และซับสเตรต เป็นต้น สมฤดี ไทพาณิชย์ และปราณี 
อ่านเปร่ือง (2556) ศึกษาการป้องกันการเกิดสีนํ้าตาลของผลิตภัณฑ์เนื้อกล้วยหอมตีป่นพาสเจอไรซ์ 
โดยการให้ความร้อนด้วยไอนํ้าเดือดกับผลกล้วยหอมทั้งผล จนมีอุณหภูมิ 85ºC นาน 3 นาทีร่วมกับ
การเติมกรดซิตริก หรือกรดแอสคอร์บิคปริมาณร้อยละ 1.50 หรือการให้ความร้อนนาน 5 นาที
ร่วมกับการเติมกรดซิตริกปริมาณร้อยละ 2.00 หรือกรดแอสคอร์บิคปริมาณร้อยละ 0.50 ถึง 3 ทั้งน้ี
ต้องคํานึงถึงความเข้มข้นของกรดที่ใช้ซึ่งอาจส่งผลต่อรสเปรี้ยวของผลิตภัณฑ์จนไม่เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค ทั้งน้ีอาจแก้ปัญหาด้วยวิธีพ้ืนบ้านอย่างง่าย ๆ  ด้วยการแช่กล้วยที่ปอกเปลือกแล้วในนํ้าเกลือ 
หรือนํ้ามะนาวได้ 
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2.2 กล้วยทอดกรอบท่ีได้มีลักษณะอมนํ้ามันเล็กน้อย ทั้งน้ีเน่ืองจากผิวหน้าของกล้วยยังมีไอ
นํ้าเหลืออยู่ตามธรรมชาติ เมื่อปล่อยให้ช้ินกล้วยเย็นลง เกิดการควบแน่นของไอนํ้าที่ผิวกล้วยเกิด 
สภาวะสุญญากาศ ทําให้นํ้ามันที่เกาะอยู่ที่ผิวซึมเข้าสู่ช้ินกล้วย โดยสามารถลดการอมนํ้ามันโดยกําจัด
นํ้ามันหลังการทอด เช่น ใช้การเขย่า การซับด้วยกระดาษซับมัน หรือการอบกล้วยในตู้อบลมร้อน ซึ่ง
แต่ละวิธีมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับการลงทุน 

 
2.3 ในการพัฒนาเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพจากกล้วยนํ้าว้า พบว่า สูตรที่ได้รับการคัดเลือกมี

อัตราส่วนระหว่างเน้ือกล้วยนํ้าว้าต่อนํ้าเท่ากับ 1:4 โดยนํ้าหนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Moneshkumar (2001) ที่พบว่า อัตราส่วนระหว่างเน้ือกล้วยต่อนํ้าเท่ากับ 1:4 โดยน้ําหนัก ได้รับ
คะแนนความชอบจากผู้ทดสอบสูงที่สุด ทั้งน้ี เพคตินเป็นสารที่พบมากในกล้วยนํ้าว้าสุกละลายกับนํ้า 
หรือแขวนลอยทําให้เครื่องด่ืมจากกล้วยมีความหนืด ซึ่งปริมาณนํ้าน้อยทําให้เครื่องด่ืมกล้วยมีความ
หนืดมากไปไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ส่วนระดับความหวานท่ีเหมาะสมในการผลิตเคร่ืองด่ืมจาก
กล้วยนํ้าว้าเท่ากับ 12ºBrix สอดคล้องกับปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน (2556) กล่าวว่า การเติมนํ้าตาลเพ่ือ
ปรับระดับความหวานของเคร่ืองด่ืม โดยทั่วไปจะเติมไม่เกิน 13ºBrix  

 
2.4 ปัญหาที่พบในการผลิตเครื่องด่ืมจากกล้วย คือ การเกิดสีนํ้าตาลในผลิตภัณฑ์ สาเหตุ

เน่ืองมาจากการทํางานของเอนไซม์ polyphenol oxidase ในกล้วย ดังน้ัน ในขั้นตอนการเตรียมเน้ือ
กล้วยจึงมีการนํากล้วยนํ้าว้ามานึ่งทั้งเปลือกก่อน เพ่ือเป็นการยับย้ังการการทํางานของเอนไซม์ ส่วน
การประยุกต์ใช้สีจากพืชสมุนไพร ช่วยให้เครื่องด่ืมที่ได้มีสีสันสวยงาม และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
เน่ืองจากมีสารพฤกษเคมีที่มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ แต่เน่ืองจากนํ้าสมุนไพรมีค่า pH ค่อนข้างสูง 
ดังน้ัน จึงต้องเติมกรดซิตริกลงไปเพ่ือเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมที่มีความเป็นกรดสูง (pH ตํ่า) 
และเสริมสารฟีนอลิกจากธรรมชาติ โดยในแต่ละสูตรจะควบคุมปริมาณกรดซิตริกให้มีความเข้มข้น
เท่ากัน เพ่ือควบคุมรสชาติให้มีความเปร้ียวใกล้เคียงกัน ส่วนเครื่องด่ืมจากกล้วยนํ้าว้าผสมกระเจ๊ียบ
แดงมีรสชาติเปร้ียวอยู่แล้วตามธรรมชาติ ดังน้ัน ในข้ันตอนการผลิตเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพจากกล้วย
นํ้าว้าผสมกระเจ๊ียบแดง จึงไม่เติมกรดซิตริกเน่ืองจากจะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรสชาติเปร้ียวเกินไป 

 
2.5 ผลิตภัณฑ์นํ้าสลัดที่พัฒนาขึ้น จัดเป็นชนิดนํ้าสลัดสุก โดยมีการนําส่วนผสมไปตุ๋นในหม้อ

นํ้าร้อน จนได้อุณหภูมิประมาณ 75 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ตามวิธีของ วสาวี พิชัย (2550) เพ่ือ
เป็นการพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งการพาสเจอร์ไรส์ช่วยทําลายจุลินทรีย์ก่อโรคทั้งหมด จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิด
การเน่าเสียบางส่วน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพด้านจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐาน  

 
2.6 ผลิตภัณฑ์แซนวิชสเปรดที่พัฒนาขึ้น ได้รับคะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมที่ระดับชอบ

ปานกลาง (7.46 ± 0.84) โดยคุณลักษณะที่ผู้ทดสอบชิมเห็นว่าควรปรับปรุงมากที่สุด คือ ด้านความ
ข้นหนืด ซึ่งในงานวิจัยน้ีหมายถึงลักษณะในการปาดทาแซนวิชสเปรดลงบนขนมปัง โดยพบว่า
ผลิตภัณฑ์แซนวิชสเปรดมีลักษณะค่อนข้างเหลวกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในท้องตลาด 
เน่ืองจากการเติมผักดอง ทั้งน้ี อาจปรับปรุงโดยการเติมสารที่เพ่ิมความหนืด เช่น แป้ง หรือสาร
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แขวนลอยอ่ืน ๆ เช่น เพคติน กัวร์กัม แซนแทนกัม (บุศราภา ลีละวัฒน์ และคณะ, 2560; Alben 
Ercelebi และ Ibanoglu, 2008) หรือทําการปรับเปลี่ยนวิธีการผสมนํ้าสลัดจากการผสมกรดกับไข่
แดงและเครื่องเทศเข้าด้วยกันก่อนใส่นํ้ามัน มาเป็นการผสมโดยใส่กรดหลังจากตีนํ้ามันกับไข่แดงแล้ว 
ซึ่งวิธีหลังเป็นวิธีที่ช่วยปรับปรุงความข้นของนํ้าสลัดให้ดีขึ้น (อรพิน คนเที่ยง, 2554) 

 
2.7 ผลการคํานวณต้นทุนเป็นเพียงต้นทุนประมาณการที่คํานวณจากค่าวัตถุดิบรวมค่า

สาธารณูปโภคร้อยละ 20 ค่าบรรจุภัณฑ์และฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยเป็นราคาวัตถุดิบจาก
ร้านค้าปลีก ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลหรือเง่ือนไขทางการตลาด นอกจากน้ีการสั่งซื้อ
บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ฉลากจํานวนน้อย ทําให้มีต้นทุนสูง ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีเพ่ือการค้า 
เป็นการผลิตจํานวนมากซึ่งจะทําให้ต้นทุนรวมลดลงได้ ทั้งน้ี ผู้ผลิตต้องคํานึงถึงต้นทุนดําเนินการอ่ืน ๆ 
ด้วย ได้แก่ ค่าอุปกรณ์และเคร่ืองมือ ค่าพลังงาน เช่น ไฟฟ้า แก๊ส ค่านํ้าใช้ ค่าแรงงาน ค่าพาหนะ 
ค่าจ้างตรวจคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือการขอฉลากอาหาร ค่าดําเนินการขออนุญาตใช้
ฉลากอาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สามารถใช้ประโยชน์จากกล้วยนํ้าว้า หรือความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกล้วยนํ้าว้าเป็นจุดเด่นเพ่ือการส่งเสริมการขาย 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ 
     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปผลิตเป็นสินค้าชุมชนที่มีการปลูกกล้วย

นํ้าว้าในพ้ืนที่ หรือชุมชนที่เป็นแหล่งค้ากล้วยนํ้าว้า เพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นทางเลือกใน
การสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับชุมชน  รวมถึงสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
เพ่ือเพ่ิมความหลายหลายได้ เช่น กล้วยทอดกรอบปรุงรสหรือผสมสมุนไพร เครื่องด่ืมจากกล้วยนํ้าว้า
ผสมสมุนไพรชนิดอ่ืน ผลิตภัณฑ์จากนํ้าส้มสายชูหมักจากกล้วยนํ้าว้า เช่น นํ้าจ้ิม นํ้าปรุงรส นํ้าดองผัก 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นํ้าสลัดและแซนวิชสเปรด เช่น แซนวิช สลัดผัก เป็นต้น 

 
3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งต่อไป 
     3.2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้า เช่น การวิเคราะห์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ โอกาสทางการตลาด งบประมาณในการลงทุนและการดําเนินการ เป็นต้น 
รวมถึงข้อกําหนดเกี่ยวกับการขอสถานที่ผลิตและฉลากเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย. สามารถ
พัฒนาเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพสามารถเข้าสู่การดําเนินงานการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ไทย หรือการประเมินระดับดาวสําหรับผลิตภัณฑ์ได้  

     3.2.2 ควรมีการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และคุณลักษณะทางคุณภาพต่าง 
ๆ ตามมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

     3.2.3 ควรพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับ
ผู้สูงอายุ ตามแนวโน้มความต้องการของตลาดในปัจจุบัน  
 
 




