
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดนชัย เครื่องเงิน หลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

PLC การสร้างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน (กรณีศึกษากล้วยไข)่

danchai.kpru@gmail.com
Tel. 081 595 2908



เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการน า
ความรู้ทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม มาใช้ในการ
พัฒนาเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์

เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป

เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป



วิสัยทัศน์

การเติบโต

ความคิด การสร้างแนวคิด 
การคัดเลือก การออกแบบ

การสร้างต้นแบบ

การพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจ



แนวโน้มการรับประทาน
อาหารของคนในปัจจุบัน

✓ มีคุณค่าทางโภชนาการ

✓ เน้น/ส่งเสริม ให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดีขึ้น เช่น
ไขมันต่ า หวานน้อย หรือ มีพลังงานต่ า

✓ ประเภทของอาหารจะอยู่ในลักษณะที่ผ่านการผลิต
มาแล้ว (Processed Food) อาหารพร้อม
รับประทาน (Ready to Eat) หรือ อาหารพร้อม
ปรุง (Ready to Cook) 







เหตุผลที่ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

• ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
• ความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้บริโภคและตลาดเปลี่ยนไป
• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
• การแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
• กฎระเบียบใหม่ๆ
• แรงผลักดันต่างๆ เช่น ความต้องการรายได้เพิ่มขึ้น มีของเหลือ

ใช้ต้องการน ามาเพิ่มมูลค่า ต้องการเพิ่มยอดขาย เพิ่มก าไร 
ต้องการเป็นผู้น าตลาด  



หมายถึงการคิดริเริ่มการผลิต
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ
หรือการปรับปรุง คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้ดีขึ้น
ในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพทาง
ปร ะส าทสั มผั ส คุณค่ า ท า ง
โภชนาการ ความสวยงาม ความ
ปลอดภัย ความสะดวกในการใช้ 
เป็นต้น เพื่อสร้างความพอใจ
ให้กับผู้บริโภค

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป กรณีศึกษาจากกล้วยไข่



ประโยชน์จากทุกส่วนของกล้วยไข่



 หลักส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (การบูรณาการทุกศาสตร์)

ความต้องการของผู้บริโภค การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการแปรรูป

การออกแบบผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบ/ การทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ส่วนผสม

ส ารวจตลาด ทดลองตลาด

ผลิตภัณฑ์จัดจ าหน่าย

PLC จะอยู่ตรงไหน ได้บ้าง



 หลักส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ความต้องการของผู้บริโภค หลักการของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการแปรรปู

การออกแบบผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบ/ การทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ส่วนผสม

ส ารวจตลาด ทดลองตลาด

ผลิตภัณฑ์



หลักส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (การบูรณาการทุกศาสตร์)
เครื่องมือทางการแปรรูป เน้นความสะดวก 

ประหยัดเวลา ลดของเสีย ลดต้นทุน สะอาดปลอดภัย 
เช่น เครื่องตัด เครื่องหั่น เครื่องแยก ตู้อบ ฯลฯ

สวยงาม ปกป้อง เน้นใช้สอย สะดวก ปลอดภัย 

จากแนวคิด จากกระดาษสู่การผลิตจริง

การตลาด การบัญชี ต้นทุน ก าไร โปรโมชัน ออนไลน์ 

สื่อสาร การตลาด ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน

PLC จะอยู่ตรงนี้ได้



แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่

✓ คัดเลือกพันธุ์
✓ คัดเลือกส่วนที่จะน ามาแปรรูป
✓ คัดเลือกความแก่ของกล้วยไข่
✓ ประโยชน์จากทุกส่วนของกล้วย

ไข่
✓ ผลิตภัณฑ์ของเหลือใช้จากกล้วย

ไข่
✓ ฯลฯ



พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กรณีศึกษาการแปรรูปกล้วยไข่
วัตถุประสงค์ของการแปรรปู
✓เพื่อการถนอมอาหาร 
✓เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยต่อบริโภค เพราะกระบวนการต่างๆที่ใช้เพื่อการแปรรูปอาหารตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ เช่น การล้าง

การคัดคุณภาพ รวมทั้งกรรมวิธีการถนอมอาหาร เช่น การแปรรูปอาหารด้วยความร้อน การแช่เยือกแข็งอาหาร การท าแห้ง มี
เป้าหมายเพื่อให้อาหารปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากอันตายในอาหารได้แก่ อันตรายจากจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค สารเคมีที่อาจ
ปนเปื้อนมากับอาหาร ก าจัดสารพิษต่างๆที่มีอยู่ในอาหารตามธรรมชาติ ท าให้อาหารมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยในระดับชาติ เช่น อย. และระดับสากล เช่น GMP, HACCP, BRC เป็นต้น
✓เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยไข่ ท าให้ได้รับผลก าไรซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การเพิ่มมูลค่าอาจท าได้หลายมิติ 

เช่น 
❖ ด้านการผลิต อาจพิจารณาเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างคุ้มค่า เพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตด้วย การใชเ้ครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร
❖ ด้านการตลาดการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทีด่ึงดูดความสนใจ หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความแตกต่าง ส าหรับ

ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น
✓เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ ท าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางทั้งในวงกว้าง 

และตอบสนองผู้บริโภคกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เช่น อาหารส าหรับเด็ก อาหารส าหรับผู้รักสุขภาพ อาหารส าหรับนักกีฬา อาหาร
ส าหรับผู้บ่วยเฉพาะโรค
✓เพื่อสะดวกแกก่ารใช้งาน หรือบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปท าให้ผู้บริโภค ง่าย สะดวก รวดเร็ว ในสภาวะที่เวลาที่เร่งรีบ ลด

เวลาในการเตรียมอาหาร และการน าไปแปรรูปต่อ
✓การขนส่งและการเก็บรักษา เช่น เครื่องดื่มผง มีน้ าหนักเบา ขนส่งสะดวก และเก็บรักษาได้นานที่อุณหภูมิห้อง

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0528/thermal-processing-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0277/dehydration-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0352/good-manufacturing-practice-gmp
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0356/haccp-hazard-analysis-critical-control-point
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1702/brc-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2943/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-food-processing-equipment


การแปรรูปกล้วยไข่ในส่วนที่เป็นอาหาร



การแปรรูปกล้วยไข่



Minimally-processed food / อาหารแปรรูปต่ า

• อาหารแปรรูปต่ า (minimally-processed food, pre-cut, lightly processed, fresh-cut) คืออาหารที่ผ่าน
การแปรรูปเบื้องต้น เช่น การล้าง การลดขนาด การหั่น การซอย การเอาไส้ออก หรือเอาเมล็ดออก เพื่อให้สะดวก
ในการน ามาบริโภค เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อน อาหารแปรรูปต่ าจะต้องบรรจใุนบรรจุภัณฑท์ี่มิดชดิ และเพื่อ
ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า (cold storage)

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0495/size-reduction-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0725/cold-storage-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99


Minimally-processed food / อาหารแปรรูปต่ า



เอกลักษณ์ของพันธุ์กล้วยไข่

กล้วยไข่พันธุ์ก าแพงเพชรมีเปลือก
บางผิวตกกระ เนื้อแน่นเหนียว รสชาติ
หวาน ผลไม่เล็กไม่ใหญ่ผลไม่ใหญ่ไม่เล็ก 
ผิวเม่ือสุกแล้วสีเหลืองสดใส แก่จัดผิวจะตก
กระเป็นสีน้ าตาลด า รสชาติหวานวัดได้
ประมาณ 24 องศาบิค ไม่มีรสเปรี้ยว เนื้อ
แน่นเหนียวตลอดทั้งลูก เปลือกบางจึงไม่
เหมาะกับการส่งออก พันธุ์เกษตรศาตร์ 2พันธุ์พระตะบอง



สถานการณ์กล้วยไข่ ในก าแพงเพชร
(ไทยรัฐออนไลน์ 22 กย 2561)

ก ล้ ว ย ไ ข่ พั น ธ์ พื้ น เ มื อ ง
ก าแพงเพชร ต้นจะเล็ก สูงประมาณ 
2 เมตรถึง 2 เมตรครึ่ง ผิดกับพันธ์
อื่นๆ ซึ่งลูกใหญ่ที่ปลูกในจังหวัด
อื่นๆ เพื่อส่งออก แต่รสชาติต่างกัน
มากส่วนสาเหตุที่พื้นที่ เพาะปลูก
น้อยลง เนื่องจากกล้วยไข่จะตกเครือ
ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีพายุฝนลม
แรง จึงท าให้ลมพัดต้นกล้วยไข่หัก
เสียหาย ประกอบกับกล้วยไข่ให้
ผลผลิ ตปี ล ะครั้ ง  ถ้ า เ สี ยหายก็
ขาดทุนหมด เกษตรกรจึงหันไปปลูก
พืชอื่นทดแทน

นายปรารถ คันธวัน เกษตร
อ าเภอคลอง ขลุง เปิดเผยว่า เดิม
จังหวัดก าแพงเพชร มีเกษตรกร
ปลูกกล้วยไข่มากถึง 40,000 ไร่ มี
รายได้เข้าจังหวัดประมาณ 200 
ล้านบาท แต่ปัจจุบันลดลงมาเหลือ
แค่ 4,000 ไร่เท่านั้น โดยกระจาย
อยู่ในเขต อ.เมือง คลองขลุง โกสัม
พีและคลองลาน แต่ยังสามารถท า
เงินให้เกษตรกรได้ไม่ต่ ากว่า 60 
ล้านบาท 



1) ดิบ สารแทนนิน
2) ห่าม โพแทสเซียม
3) สุก สารเพคติน หรือ
ใยอาหาร
4) งอม สารแอนตี้ออก
ซิแดนซ์ TNF

คัดเลือกความแก่ของ
กล้วย และสารส าคัญ

ประโยชน์จากกล้วยไข่ 4 วัย



สารแทนนิน และใยอาหารในกล้วยไข่

Utilized

สารแทนนิน 

แทนนินเป็นสารให้รสฝาด (astringency) และรสขม (bitter) 
สรรพคุณทางยา : มีสมบัติเป็นสารตกตะกอนโปรตีน มีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญ
ของแบคทีเรียและเชือ้ราได้ ใช้เป็นยาแก้ท้องร่วง แก้บิด สมานแผล แผล
เปื่อย แก้ปวดท้อง แก้โรคกระเพาะ

แทนนิน มี 2 ชนิด คือคอนเดนส์แทนนิน (condensed tannins) หรือ
เรียกว่า โปรแอนโทรไซยานิน (proanthrocyanin) หรือ flavan-3-ols
สารไฮโดรไลซ์แทนนิน (hydrolysable tannins) คือแทนนินที่สามารถถูก
แยกออกเป็นโมเลกุลเล็กๆ ได้แก่ glycosylated gallic acids,
catechin, gallo catechin, epicatechinn, epigallocatechin, 
kaempferol, querectin เป็น

เส้นใยอาหาร (dietary fiber) ไม่ถูกย่อยในระบบทางเดินอาหาร จึงไม่ให้พลังงาน 
ปริมาณที่ควรได้รับ Thai Recommended Daily Intake (Thai RDI) ได้ก าหนด 
ปริมาณเส้นใยอาหารที่ร่างกายควรรับเท่ากับ 25-30 กรัมต่อวัน 
ประโยชน์ของเส้นใยอาหาร เส้นใยอาหารเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน แต่เป็นมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ จัดเป็น functional food เหมาะเป็นอาหารส าหรับคนทั่วไป และอาหารผู้ป่วย
เฉพาะโรค เช่น อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ประโยชน์ของเส้นใยอาหารต่อสุขภาพคือ เป็นพริไบโอติก (prebiotic) ลดไขมันในเลือด 
ลดน้ าตาลในเลือด ป้องกันการเกิดมะเร็งล าไส้ ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ช่วยควบคุม
น้ าหนักตัว การใช้เป็นส่วนผสมอาหาร

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/002377/astringency-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/003100/%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A1-bitter
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/001189/protein-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/000197/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2-bacteria
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/003146/catechin-%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/002535/thai-recommended-daily-intakes-thai-rdi
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/002189/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/000781/prebiotic


TNF (Tumor Necrosis Factor ) ก็คือสารที่จะไปท าให้เซลล์มะเร็งตายได้ << กลไกการท างานของ TNF คือ >>
❑ การเกาะของ TNF กับเซลล์มะเร็งจะเป็นพิษโดยตรงกับเซลล์มะเร็งโดยการเกิดอนุมูลอิสระที่ไปท าลาย

เซลล์มะเร็งที่ไม่มีเอนไซม์ มีการท าลายโปรตีน โครงสร้าง ของเซลล์มะเร็ง
❑ TNF ท าให้ก้อนมะเร็งตาย โดยท าให้เส้นเลือด ที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งอุดตัน ก้อน มะเร็งที่ขาดเลือดจึงเน่าตายไป 

อย่างไรก็ตาม TNF ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปส าหรับทุกคนเพราะTNF ที่ท าให้เกิดอนุมูล อิสระขึ้นมาก็ย่อมจะก่อให้เกิด
อาการอักเสบต่อผู้ที่ป่วยเป็น โรคข้ออักเสบ "รูมาตอยด"์ จะมีสาร TNF นี้สูงซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดการอักเสบมากขึ้น



คุณค่าทางโภชนาการของกล้วยไข่สุก (100 กรัม) 

เบต้าแคโรทีน 
270 ไมโครกรัม

ไนอะซิน 1.4 
มิลลิกรัม

วิตามินเอ 82 
ไมโครกรัมพลังงาน 110 กิโล

แคลอรี

วิตามินซี 10 
มิลลิกรัม

วิตามินอี 0.475 
มิลลิกรัม

น้ า 62.8 กรัม

ไขมัน 0.2 กรัม

โปรตีน 1.5 กรัม

ใยอาหาร 1.9 
กรัม

คาร์โบไฮเดรต 
34.8 กรัม

เถ้า 0.7 กรัม
แคลเซียม 4 
มิลลิกรัม

ธาตุเหล็ก 1 
มิลลิกรัม

ฟอสฟอรัส 23 
มิลลิกรัม

วิตามินบี 1 0.03 
มิลลิกรัม

วิตามินบี 2 0.05 
มิลลิกรัม



ตัวอย่างการด าเนินการให้บริการวิชาการ





การท าคุ๊กกี้เพื่อทดสอบทางประสาทสัมผัส





ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยไข่

แป้งกล้วยไข่ พัพกล้วยไข่ ขนมปังกล้วยไข่ กล้วยไข่บวชชีส าเร็จรูป

กล้วยไข่อบเนย กล้วยไข่เชื่อม ซาลาเปาแป้งกล้วยไข่ ข้าวเม่ากล้วยไข่

ข้าวเกรียบกล้วยไข่ กล้วยไข่อบคาราเมล ลูกซุปกล้วยไข่ เฟรนฟรายด์กล้วยไข่

แยมกล้วยไข่ กล้วยไข่เคลือบชอคโกแลต เอแคลร์กล้วยไข่ ปอเปี้ยะกล้วยไข่

นมกล้วยไข่ กราโนล่ากล้วยไข่ ทองม้วนกล้วยไข่ ซอสกล้วยไข่

ท๊อปฟี่กล้วยไข่ โดนัทกล้วยไข่ ขนมถ้วยฟูกล้วยไข่ ขนมเปี๊ยะกล้วยไข่

โยเกิร์ตกล้วยไข่ โมจิกล้วยไข่ กล้วยไข่ม้วนคาราเมล เค้กกล้วยไข่ชอคโกแลต

พายกล้วยไข่ แซนวิชกล้วยไข่ ไอศกรัมกล้วยไข่ คัสตาร์ทกล้วยไข่

คุกกี้กล้วยไข่ กลวยไข่แผ่น พุดดิ้งกล้วยไข่ ซาลาเปาไส้กล้วยไข่

เค้กกล้วยไข่ ครัวซองกล้วยไข่ คอนเฟลกซ์กล้วยไข่ เจลลี่กล้วยไข่



ตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยไข่

กล้วยไข่แผ่น ลูกอมกล้วยไข่ เส้นก๋วยเต๋ียวกล้วยไข่ กล้วยตากกล้วยไข่

กล้วยไข่ดอง กล้วยไข่ความดันสูง เส้นหมี่กล้วยไข่ แกงกล้วยไข่ส าเร็จรูป

กล้วยไข่แช่อิ่ม กล้วยไข่ตัดแต่ง ขนมจีนกล้วยไข่ พิชช่ากล้วยไข่

ขนมชั้นกล้วยไข่ กล้วยไข่ฟรีซดราย วุ้นเส้นกล้วยไข่ ขนมหม้อแกงกล้วยไข่

แหนมกล้วยไข่ ชากล้วยไข่ น้ าสลัดกล้วยไข่ ขนมไทยกล้วยไข่

ไวน์กล้วยไข่ กล้วยไข่ผงพร้อมชง ครีมกล้วยไข่ น้ าพริกกล้วยไข่

สาโทกล้วยไข่ ชาเปลือกกล้วยไข่ ครีมเทียมกล้วยไข่ ลาบกล้วยไข่

กะหรี่ปั้บกล้วยไข่ กล้วยไข่อัดเม็ด เวเฟอกล้วยไข่ เต้าหู้กล้วยไข่

ขนมฟูกล้วยไข่ กล้วยไข่แคปซูล น้ ากล้วยไข่พร้อมดื่ม ซีสกล้วยไข่

เยลลี่กัมมี่กล้วยไข่ สแน็คกล้วยไข่ กล้วยไข่อบแห้ง น้ าสลัดกล้วยไข่



ผลิตภัณฑ์ใหม่

1. ผลิตภัณฑ์ใหม่แท้ (original product) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเป็น
ครั้งแรก  ยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันนี้เสนอต่อตลาดมาก่อน  ไม่ว่าจากบริษัทใด  

2. ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่(improved product) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีขึ้นมา โดยการ
แก้ไขผลิตภัณฑ์เดิมให้ถูกใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  ซึ่งอาจรวมไปถึงการเพิ่มประโยชน์หรือ
ลักษณะต่างๆ ที่ผู้บริโภคต้องการให้กับผลิตภัณฑ์เดิม

3. New brand product หมายถึงผลิตภัณฑ์เดิมที่ถูกปรับปรุงใหม่หรือดัดแปรแล้วใช้ตรา
ใหม่ในการน าออกเสนอต่อตลาด

4. Cost reduced product หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงในการผลิต  เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าลง  โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่
ได้ยังคงมีทุกอย่างเหมือนเดิมมากที่สุด



Company Logowww.themegallery.com

ตัวอย่างการคัดเลือกความคิดผลิตภัณฑ์

ขั้นที่ 1

การคดัเลือกความคิดผลติภัณฑ์

สร้างความคิดผลิตภัณฑ์โดยการระดมสมอง

ประเมินเชิงลึก

ตรวจเช็คอย่างเร็ว ประเมินด้านการเงิน

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3



การคัดเลือกขั้นที่ 1 การตรวจเช็คอย่างรวดเร็ว โดยวิธีผ่าน/ไม่ผ่าน

• ด้านการตลาด ผลิตออกมาขายได้หรือไม่ 
• ด้านการผลิต ปัจจุบันผลิตได้หรือไม่
• ด้านการเงิน มีเงินทุนพอหรือไม่
• ด้านเทคนิค มีความรู้ ความช านาญ มี

ประสบการณ์เพียงพอหรือไม่



Company Logowww.themegallery.com

• เป็นการประเมินในระดับที่ลึกกว่าขั้นแรก
• ต้องการข้อมูลด้านการตลาด และกระบวนการ

ผลิตเพ่ิมเติม เพื่อให้แน่ใจว่าในการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์จริง ๆ นั้น คุ้มค่ากับก าลังคน เงิน และ
เวลาที่ทุ่มเทให้

• เพ่ือเรียงล าดับความส าคัญ และคัดเลือกความคิด
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่แท้จริง

การคัดเลือกข้ันที่ 2 การประเมินเชิงลึก



Company Logowww.themegallery.com

• พิจารณาให้คะแนน  ดังเช่นตารางต่อไปนี้

การคัดเลือกขั้นที่ 2 การประเมินเชิงลึก



Company Logowww.themegallery.com

การคัดเลือกข้ันที่ 3 การประเมินด้านการเงิน

• เพื่อตรวจสอบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกให้ผลตอบแทนตามที่
บริษัทต้องการหรือไม่
• ในขั้นตอนนี้เพียงต้องการข้อมูลการให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน

อย่างคร่าวๆ
• เมื่อพัฒนาออกมาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์จริงๆ จึงจะมีข้อมูลพอให้

วิเคราะห์ผลตอบแทนของการลงทุนได้ชัดเจนขึ้น



ล าดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปัจจัยคัดเลือก ผลการพิจารณา
ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านเทคนิค

1 กลาโนล่ากล้วยไข่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 กระยาสารทกล้วยไข่  ✓ ✓  

3 ข้าวเกรียบกล้วยไข่  ✓ ✓  

4 กล้วยไข่อบแดด ✓  ✓  

5 ทองม้วนกล้วยไข่ ✓  ✓  

6 แป้งกล้วยไข่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 แป้งกล้วยไข่ไม่ปอกเปลือก ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 ชากล้วยไข่  ✓ ✓  

9 วุ้นเหง้ากล้วยไข่   ✓  

10 น้ าพริกกล้วยไข่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 ไส้เมี่ยงกล้วยไข่  ✓ ✓  

12 ขนมปังกล้วยไข่   ✓  

13 ทาร์ตกล้วยไข่  ✓ ✓  

14 แกงกล้วยไข่  ✓ ✓ ✓ 

15 ชาปลีกล้วยไข่  ✓ ✓ ✓ 









การพัฒนาผลติภัณฑ์
ชาเปลือกกล้วยเพื่อสขุภาพ



ขอบคุณครับ


