
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

(1) 
 

การวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยน าภูมิปัญญาไทยสู่สากล  
กรณีศึกษาชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
ศศิอาภา  บุญคง ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ บุษกร สุทธิประภา  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชน 
ตรอกข้าวเม่า ซึ่งมีการผลิตขนมไทย 4 ชนิด ได้แก่ กาละแมเม็ด ข้าวเหนียวแดง กระยาสารท และ
ข้าวเม่าหมี่ พบว่า สภาพปัญหาในการผลิตและและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมไทยแบ่งเป็น 2 ด้าน 
คือ ด้านการผลิต และด้านการจ าหน่าย ส่วนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชน 
ตรอกข้าวเม่าด้านสถานประกอบการสามารถพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหารมากขึ้น ส่วน
พฤติกรรมการบริโภคขนมไทย พบว่า ผู้บริโภคเลือกซื้อขนมไทยในด้านรสชาติมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และซื้อฝาก ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่
ต้องการให้มีการพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มากที่สุด นอกจากนี้ผู้บริโภคต้องการให้มี  
การพัฒนารูปลักษณ์ของกาละแมและข้าวเหนียวแดงให้มีขนาดชิ้นพอค า และฉลากผลิตภัณฑ์ 
นอกจากนี้การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทยภายใต้ ตราสัญลักษณ์ “ขนมไทย 
บ้านข้าวเม่า” อย่างไรก็ตามการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ณ อุณหภูมิห้อง พบว่า ผลิตภัณฑ์
กระยาสารทและข้าวเม่าหมี่ควรเก็บรักษาด้วยถุง PA และผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่ควรเก็บรักษาด้วย 
ถุง PE ส่วนการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ได้ 
ทั้ง 3 ชนิด แต่ส าหรับกาละแมควรเก็บรักษาด้วยถุง PA มากที่สุด แม้ว่าผลของเชื้อจุลินทรีย์ 
ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และการพัฒนาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมไทย ควรมีการส่งเสริม
ให้มีศักยภาพการผลิต โดยมีทั้งช่องทางการจัดจ าหน่ายตรง และช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอ้อม เช่น 
ร้านสะดวกห้างสรรพสินค้า ร้านค้าในแหล่งซื้อ ร้านค้าของผู้ผลิต ช่องทางการสั่งซื้อผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และร้านค้าปลีกขนมไทยที่มีชื่อเสียง 
 
ค ำส ำคญั :  ขนมไทย  ชุมชนตรอกข้าวเม่า 
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Abstract 

 
The objectives of this study were the problem of production and distribution of  
Thai dessert in Trokkaomow community, that it produce 4 kinds of Thai dessert 
including Thai caramel, red sticky rice with coconut cream and Khao Mao Mee.  
The results showed that the problem of production and distribution of Thai dessert 
is divide into 2 sides, production and distribution. The development of product 
standards in Trokkaomow community to establishment will implement the food 
sanitation. Consumer’s behaviors on the consumption of Thai desserts that the most 
of consumer decision to buy Thai dessert is taste followed by the product 
reputation, tangible product, packaging and souvenirs, respectively. Most of 
consumer would prefer to have their products distributed. In Additional, the 
consumer would prefer to develop of Thai caramel and red sticky rice with coconut 
cream into small bite size and product labels. Moreover, the development and 
packaging design of Thai dessert product under the brand “ Thai dessert in 
baankaomow” . However, the study of the shelf life of the product at room 
temperature. The results showed that Kra-ya-sart and Khao Mao Mee could be keep 
in PA packaging and Khao Mao Mee could be keep in PE packaging, The three 

product could be keep in all packaging at 4 C but Thai caramel could be keep in PA 
packaging. Although, the microbiological quality isn’t standard. And to development 
of distribution of Thai dessert should be to potential production for encouraging, 
direct and indirect distribution channels including convenience store, department 
store, local shopping, manufacturers, e-commerce, and the famous Thai dessert 
retailers. 
 
Keywords :  Thai dessert, Trokkaomow community 




