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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

ขนมไทยเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมประชาติ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความ
ละเอียดออนประณีตตั้ งแตการคัดเลือกวัตถุดิบ ข้ันตอนการทํา ตลอดจนวิธีการ
รับประทาน  ขนมไทยมีสวนประกอบหลัก คือ แปง น้ําตาล และมะพราว เปนตน  
ขนมไทยมีรสชาติ สีสัน ความสวยงาม กลิ่นหอม ชุมชนตรอกขาวเมา เปนชุมชนโบราณท่ี
เคยเปนแหลงผลิตขาวเมาท่ีมีชื่อเสียง การเรียกชื่อชุมชนสันนิษฐานวาอาจเริ่มจากคนนอก
เรียก แตจะเริ่มเรียกเม่ือใดไมปรากฏชัด เนื่องจากพระสมหมายแหงวัดสุทธาวาส ซ่ึงเกิดท่ี
ชุมชนแหงนี้เลาวา ในอดีตคนเฒาคนแกรุนปูยาตายายไมมีการเรียกวาบานขาวเมา หรือ
ตรอกขาวเมา จะเรียกวัดสุทธาวาสวา “วัดลูกศิษย” และจะเรียกซอยหรือตรอก 
บานขาวเมาวา “ตรอกยายจวน” (ซอยอิสรภาพ 49 หรือตรอกขาวเมา 2) “ตรอก 
ยายพลอย” (ซอยอิสรภาพ 47 ตรอกขาวเมา 1) และ “ตรอกวัดลูกศิษย” (ตรอกหลังวัด
สุทธาวาส) บานเรือนสวนใหญตั้งอยูหางๆ กระจายไปตามขนัดสวน เปนบานไมเรือน 
ชั้นเดียวยกพ้ืนสูง ชาวบานสวนใหญลวนเปนคนไทยแท ประกอบอาชีพทําสวน รับราชการ 
และทําขาวเมาการทําขาวเมาท่ีกลายเปนเอกลักษณและท่ีมาของชื่อบานขาวเมานี้นาจะ 
ทํากันมานานกวา 200 ป นับแตสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ชาวบานเชื่อวาคงมีการทํา
ขาวเมาตั้งแตแรกตั้งชุมชน คือ ในสมัยกรุงธนบุรี หรืออยางนอยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตน อาจเริ่มจากการทําเพ่ือใชในการทําบุญและรับประทานกันในครัวเรือนภายใน
ชุมชนกอน เม่ือเปนท่ีรูจักมากข้ึนจึงกลายเปนการประกอบอาชีพ ชุมชนบานขาวเมาจึงมี
อาชีพทําขาวเมากันเกือบทุกครัวเรือนทําใหคนภายนอกเรียกชุมชนแหงนี้วา บานขาวเมา 
ในขณะท่ีคนบานขาวเมามักเรียกบานตัวเองวา “บานสวน” ขาวเมาเปนภูมิปญญาของคน
ไทยในท่ีการแปรรูปขาวมีอยูในรองสวนและทองนามาทําขาวเมาเพ่ือใชทําขนมตางๆ ไดแก  
กระยาสารท ขาวเมาหม่ี ขาวเมาน้ํากะทิ (ใสน้ําแข็ง) ขาวเมาคลุก และขาวเมาทอด  
เปนตน  สําหรับในเขตบางกอกนอย บานขาวเมาเปนชุมชนแหงเดียวท่ีทําขาวเมา ขาวเมา
ทําจากเมล็ดขาว อาจใชขาวเหนียวหรือขาวเจาก็ได แตชาวบานบานขาวเมานิยมใช 
ขาวเหนียว เพราะใหความเหนียวและนุมกวาขาวเจา อาจใชท้ังเม็ดขาวออนหรือเม็ด 
ขาวแกก็ได ทําใหการทําขาวเมาสามารถทําไดตลอดท้ังป (สุภาภรณ จินดามณีโรจน และ
คณะ, 2554) 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
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 ผลิตภัณฑขนมไทยของชุมชนตรอกขาวเมา เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร มี

จํานวน  4 ชนิด ไดแก กะละแม กระยาสารท ขาวเมาหม่ี และขาวเหนียวแดง ซ่ึงสวนมาก

ยังประสบปญหาทางดานการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหผานเกณฑการพิจารณา 

ขออนุญาตข้ึนทะเบียนอาหารอยางถูกตองจากหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ เชน 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขาดระบบการบริหารและการจัดการท่ีดี ขาด 

บรรจุภัณฑท่ีดี และขาดการขอรับการคุมครองภายใตกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

จึงถูกแขงขันอยางไมเปนธรรมในตลาดเปาหมาย ทําใหผลิตภัณฑจากชุมชนขาดอํานาจ

ตอรองในเชิงทางการคาในตลาด ซ่ึงบรรจุภัณฑ (Package) ชวยปกปองผลิตภัณฑ ใหมี

ความสะอาด และปลอดภัยตอการบริโภค รวมท้ังยืดอายุถนอมอาหารใหสามารถบริโภคได

นอกฤดูกาล นอกจากนี้บรรจุภัณฑยังมีประโยชนในดานอ่ืน เชน ดานการสื่อสาร ดานการ

ปกปอง คุมครอง ดานของการตลาดและอ่ืน ๆ ท้ังนี้ผลิตภัณฑท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑท่ี

สวยงาม และสะดุดตาพรอมดวยขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ จะชวยสรางภาพลักษณ

ท่ีดีอันเปนปจจัยท่ีสําคัญในการแขงขันการจําหนายผลิตภัณฑ ท้ังภายในประเทศ และเพ่ือ

การสงออก ท้ังยังสามารถชวยสงเสริมการขายใหกับผลิตภัณฑรวมท้ังบรรจุภัณฑยังสราง

โอกาสทางการตลาดโดยสามารถกระจายผลิตภัณฑของชุมชนไปสูตลาดภายนอกไดเปน

อยางดี ดังนั้นโครงการวิจัยในครั้งนี้จึงมุงเนนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑขนมไทย 

บรรจุภัณฑและการตลาดของกลุมผูผลิตชุมชนตรอกบานขาวเมา เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และเสริมสรางสังคมฐานความรู ไดเห็นถึง

ความสําคัญของการอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนทองถ่ิน ภูมิปญญา และอาชีพเดิมของชุมชน

ตรอกขาวเมาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาของชุมชนตรอกขาวเมาใหมีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับและเปนท่ีนิยมแกผูบริโภคตอไป  

 

 ดังนั้นคณะวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑขนมไทยเปน

การอนุรักษภูมิปญญาของทองถ่ินใหคงอยู จึงมุงเนนการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ 

ขนมไทย บรรจุภัณฑและชองทางการตลาดของกลุมผูผลิตชุมชนตรอกบานขาวเมา  

เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวย 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการวิจัยการ

พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑขนมไทยของชุมชนตรอกขาวเมา เขตบางกอกนอย

กรุงเทพมหานคร 2) โครงการวิจัยการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมไทยของ

ชุมชนตรอกขาวเมา เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร และ 3) โครงการวิจัยการพัฒนา
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ชองทางการตลาดผลิตภัณฑขนมไทยชุมชนตรอกข าว เม า  เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน และเสริมสรางสังคมฐานความรู ไดเห็นถึง

ความสําคัญของการอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนทองถ่ิน ภูมิปญญาของชุมชนตรอกขาวเมาใหมี

คุณภาพเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑขนมไทยของชุมชน 

ตรอกขาวเมา 

 2. เพ่ือพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑขนมไทยของชุมชนตรอกขาวเมา 

 3. เพ่ือพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมไทย 

 4. เพ่ือศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 

 5. เพ่ือศึกษาชองทางการตลาดของผลิตภัณฑขนมไทย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 ดานประชากร 

 

 1) การศึกษาสภาพปญหาในการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑขนมไทยของ

ชุมชนตรอกขาวเมา เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ชนิด ไดแก ขาวเมาหม่ี 

กาละแม ขาวเหนียวแดง และกระยาสารท จากผูผลิต 

 2) การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค โดยผูบริโภคท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป จํานวน 

400 คน ในบริเวณแหลงทองเท่ียว ตลาดนัด ตลาดน้ําท่ีชุมชนตรอกขาวเมานําผลิตภัณฑ

ขนมไทยไปออกรานจําหนาย และบริเวณใกลเคียงชุมชนตรอกขาวเมา 

 3) การศึกษาความพึงพอใจดานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ 

ขนมไทย 4 ชนิดของกลุมผูบริโภคเปาหมาย จํานวน 100 คน 

 4) การศึกษาทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาของชุมชนและพัฒนาชองทางการ

จัดจําหนายไดตรงกับความตองการของผูบริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 

400 คน 
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 ดานเนื้อหา 
 

 1) มาตรฐานผลิตภัณฑขนมไทย 

  1.1) ศึกษาสภาพปญหาในการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑขนมไทยของ

ชุมชนตรอกขาวเมา เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ชนิด ไดแก  

ขาวเมาหม่ี กาละแม ขาวเหนียวแดง และกระยาสารท จากผูผลิต 

  1.2) ศึกษาการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑขนมไทยของชุมตรอกขาวเมาโดย

การปรับปรุงสถานท่ีผลิต 

  1.3) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑขนมไทยของชุมชนตรอกขาวเมา 

ใหกลุมบริโภคชาวไทยบริเวณการออกรานจําหนาย โดยนําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณของขอมูล แลวนําไปวิเคราะหผล   
 

 2) การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ 

  ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ  ในบรรจุภัณฑ 3 ชนิด ไดแก โพลีเอมายน 

(polyamide) เมทอลไลทฟลม (metalize film) และโพลีโพรพิลีน (polypropylene) 

โดยทําการเก็บรักษา 2 สภาวะ คือ เก็บท่ีอุณหภูมิหอง (RT) และอุณหภูมิ 5 องศา

เซลเซียส และตรวจสอบคุณภาพ ในวันท่ี 0 และทุกๆ 7 วัน ซํ้า 3 ครั้งเปนเวลาไมเกิน 1 

เดือน (28 วัน) พรอมท้ังการออกแบบตราสัญลักษณ การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
 

 3) ชองทางการตลาด 

  ศึกษาสภาพปญหาในการจัดการดานการจัดจําหนายของชุมชนดวยการ

สัมภาษณเชิงลึก เลือกกลุมตัวอยางแบบสโนวบอลล (snowball sampling) และศึกษา

ความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาของชุมชนกับชองทางการจัด

จําหนาย จากกลุมในกรุงเทพมหานคร  

 

 ดานพ้ืนท่ี 

 

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดานพ้ืนท่ี คือ ชุมชนตรอก

ขาวเมา กรุงเทพมหานคร  
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 ดานระยะเวลา 

 

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดานเวลา คือ ศึกษาในชวงเดือน

ธันวาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2559 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบตรา 

การสรางตราสินคาของ

ผลิตภัณฑจะเปนสวนหนึ่ง

ในการจัดจําหนายใหดีขึ้น 

ซ่ึ ง ไ ด จ า ก ก า ร ร ว ม กั น

ออกแบบตราสินคาโดย

ผูผลิต จากนั้นสอบถาม

ผูบริโภคเปาหมาย จํานวน 

100 คน  

ชองทางการตลาด 

การสรางชองทางการตลาด

เปนส่ิงจําเปนในการอนุรักษ

ใหผลิตภัณฑของชุมชนคงอยู 

เนื่องจากผูผลิตสามารถจัด

จําหนายไดดี ทําใหสามารถ

สรางรายไดและอาชีพ โดย

การศึกษาเอกสารและขอมูล

วิจัยที่ เกี่ ย วของและแหล ง 

ป ฐ ม ภู มิ  แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า

ความสัมพันธระหวางทัศนคติ

ของผูบริโภคที่มี สินคาของ

ชุ มชนกับช อ งทา งการจั ด

จําหนายจากผูบริโภค จํานวน 

400 คน 

สภาพปญหาในการผลิตและจาํหนาย 

สภาพปญหาในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑขนมไทย

ของชุมชนตรอกขาวเมา โดยการพบปะพูดคุยกับผูผลิต 

เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาใหดีขึ้น 

พฤติกรรมผูบริโภค 

การพัฒนาผ ลิตภัณฑ ของชุ มชน โดยการ

สอบถามพฤติกรรมผูบริโภค จํานวน 400 คน ใน

บริเวณแหลงทองเที่ยว ตลาดนัด ตลาดน้ําที่

ชุมชนตรอกขาวเมานําผลิตภัณฑขนมไทยไปออก

รานจําหนาย และบริเวณใกลเคียงชุมชนตรอก

ขาวเมา เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑของชุมชนตรอกขาวเมา 

ประกอบดวย กะละแม กระยาสารท 

ขาวเหนยีวแดง ขาวเมาหมี ่

คุณภาพของผลิตภัณฑ 

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ 

ไดแก 1) บรรจุภัณฑ ซ่ึงบรรจุดวยโพลีเอ

มายน  (polyamide) เมทอลไลทฟลม 

(metalize film) และโพลีโพรพิลีน 

(polypropylene) และ 2) อายุการเก็บ

รักษา โดยเก็บรักษา 2 สภาวะ ไดแก 

อุณหภูมิหอง (RT) และอุณหภูมิ 5  

องศาเซลเซียส และตรวจสอบคุณภาพ

ทุกๆ 7 วัน (ไมเกิน 1 เดือน) ซ่ึงจะทําให

ผลิตภัณฑเก็บรักษาไดนานขึ้น  

มาตรฐานผลิตภัณฑขนมไทยของชุมชน 

การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑขนมไทยของ

ชุมชนตรอกขาวเมา เพื่อใหผลิตภัณฑที่ทํา

การผลิตมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ 

เชน สถานที่การผลิต บรรจุภัณฑ และการ

เก็บรักษา 
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ประโยชนท่ีไดรับ 

 

 1. การอนุรักษสงเสริมการผลิตขนมไทยเปนผลิตภัณฑทองถ่ิน และสรางรายได

เพ่ิมใหแกคนในชุมชน 

 2. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑขนมไทยของชุมชนตรอกขาวเมาใหมีคุณภาพ 

มีบรรจุภัณฑท่ีทันสมัยและมีอายุการเก็บรักษาไดนานข้ึน และเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 

 3. ผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑขนมไทยมีชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย

และสามารถแขงขันในทองตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




