
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

7 
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การด าเนินการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยน าภูมิปัญญาไทย 
สู่สากล กรณีศึกษาชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครขอน าเสนอข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 1.  ชุมชนตรอกข้าวเม่า 
 2.  ขนมไทย 
 3.  กระบวนการผลิต 
 4.   บรรจุภัณฑ์อาหาร 
 5.  ช่องทางการตลาด 
 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ชุมชนตรอกข้าวเม่า 
 
 ชุมชนบ้านข้าวเม่า หรือชุมชุมตรอกข้าวเม่า ตั้งอยู่หลังวัดสุทธาวาส หรืออยู่ในซอยอิสรภาพ 
47 (ตรอกข้าวเม่า 1) และซอยอิสรภาพ 49 (ตรอกข้าวเม่า 2) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ มีบ้านเรือนประมาณ 610 หลังคาเรือน  
มีประชากรประมาณ 2,784 คน (อนุชา เกื้อจรูญ, 2557, สัมภาษณ์) โดยเป็นคนดั้งเดิมประมาณร้อยละ 
50 คนใต้ร้อยละ 35 และคนจากสุพรรณบุรีร้อยละ 15 บ้านข้าวเม่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ผู้คนต่างอพยพ
มาจากกรุงศรีอยุธยาภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมีวิถีชีวิตท าสวน
เดิมเรียกว่าบ้านสวน ต่อมามีการท าข้าวเม่ากันมากและท าสืบกันมา จึงเรียกกันว่า “บ้านข้าวเม่า”
เพราะเกือบทุกหลังคาเรือนท าข้าวเม่าขาย โดยมีข้าวเปลือกมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง 
ชัยนาทและนครชัยศรี ซึ่งจะน ามาทางเรือ เนื่องด้วยการคมนาคมใช้ทางน้ าเป็นหลักสามารถพายเรือ
จากเส้นทางคลองบางกอกน้อยไปคลองบางขุนศรี ออกคลองบ้านขมิ้นได้เดินทางไปวัดยางสุทธาราม 
วัดดงมูลเหล็ก วัดอัมพวา  เมื่อมีการตัดถนนซอยเล็กเข้ามาในพื้นที่บ้ านข้าวเม่า จึงเรียก  
“ตรอกข้าวเม่า” ในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณบ้านข้าวเม่าเป็นพ้ืนที่บ้านสวน 
มีคลองลัดวัดทองโอบทางทิศเหนือและทิศตะวันตก โดยมีล าปะโดงแยกจากคลองลัดวัดทองด้าน
ตะวันตกไหลผ่านกลางชุมชน ท าให้พื้นที่บ้านข้าวเม่าเป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การท าสวนแบบยกร่อง  
ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ ได้แก่ สวนทุเรียน มังคุด มะปราง ขนุน มะม่วง มะไฟ ละมุด ชมพู่ กระท้อน 
ส้มโอ มะพร้าว กล้วย และอ้อย (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ และคณะ, 2554) โดยนิยมน าไปขายที่
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ตลาดท่าเตียนหรือบ้างก็หาบไปข้ามเรือที่ท่าวังหลังหรือท่ายายโกย  นอกจากนี้ยังมีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผลไม้อีกด้วย บุรุษในสมัยก่อนนั้นจะมีอาชีพรับราชการเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกลุ่มสตรีจะ
ประกอบอาชีพท าสวนและท าขนม อาทิ ผลิตข้าวเม่าดิบ ข้าวเม่าราง สภาพสังคมในอดีตของย่านนี้ 
มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่ดีควบคู่กับวิถีชาวสวน  ในภายหลังมีการท าขนมกวนขึ้นมาอีกมากมาย  
แต่อาหารที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นคือ กาละแม ข้าวเหนียวแดง และกระยาสารท ซึ่งกะลาแมของ
บ้านข้าวเม่าจะกวนตั้ งแต่ เมล็ดข้าวเหนียวไม่ ได้ ใช้แป้ งข้าวเหนียวเหมือนที่ อื่ นจึงเรียกว่า  
“กาละแมเม็ด” จะมีรสชาติที่อร่อยกว่าแต่มีวิธีกวนที่ยากกว่า ภายหลังบ้านเมืองเจริญขึ้นมีการตัด
ถนนพรานนก อิสรภาพ การคมนาคมทางน้ าจึงลดบทบาทลง การต าข้าวเม่าซึ่งต้องอาศัยน้ าคลองเป็น
หลักในการแช่ข้าวล้างข้าว และวิธีการที่ยุ่งยากในปัจจุบันจึงค่อยๆ หมดไป ซึ่งในช่วงสงคราม 
มหาเอเชียบูรพา โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2488 ชาวบ้านต่างพากันอพยพหนีภัยทางอากาศที่ 
ฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดย่านบางกอกน้อยและบ้านข้าวเม่า ชาวบ้านบ้านข้าวเม่าหลายคนได้รับ
บาดเจ็บและเสียชีวิตภายหลังสงครามยุติ ชาวบ้านกลับคืนสู่บ้านข้าวเม่าดังเดิม แต่ความนิยมในการ
รับประทานข้าวเม่าและขนมกวนเริ่มน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงหลัง พ.ศ. 2500 คลองลัดวัดทองและ
คลองเล็กที่ผ่านชุมชนเริ่มเน่าเสีย การใช้น้ าท าข้าวเม่าเริ่มมีปัญหา ท าให้ชาวบ้านท าข้าวเม่าน้อยลง 
จนเหลือเพียงไม่กี่หลัง ซึ่งบ้านของลุงเป๊ียก เป็นบ้านหลังสุดท้ายที่ยังรางข้าวเม่าอยู่ เมื่อลุงเป๊ียกถึง 
แก่กรรมใน พ.ศ. 2540 บ้านข้าวเม่าหมดสิ้นการท าข้าวเม่าที่สืบสานกันมาช้านาน 
 
 ปัจจุบันถ้าจะท าขนมที่ใช้ข้าวเม่า เช่น ข้าวเม่าหมี่หรือกระยาสารท ชาวบ้านจะใช้วิธีซื้อ
ข้าวเม่าจากที่อื่น ส่วนขนมกวน เช่น ข้าวเหนียวแดงและกาละแม ซึ่งเป็นขนมที่นิยมเตรียมส าหรับงาน
วันสงกรานต์ ปัจจุบันยังคงสืบทอดต่อมาและเหลือท าอยู่เพียง 2 บ้านเท่านั้น แต่เป็นการท าเป็น 
ครั้งคราวเพ่ือขายและช่วงเทศกาล และท าในปริมาณที่น้อยมาก ประกอบกับปัจจุบันน้ าตาลและกะทิ
แพงมาก จนเป็นปัญหาในการขายขนม ข้าวเหนียวแดงและกาละแม บ้านข้าวเม่าที่มีภูมิปัญญาในการท า
ข้าวเม่าก าลังเหลือแค่ชื่อ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ชาวบ้านข้าวเม่าน าโดย 
คุณอนุชา เกื้อจรูญ โดยความร่วมมือของเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ประชาคมตรอกข้าวเม่าและสมาชิก
สภากรุงเทพฯ ร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่าขึ้นใต้อาคารศาลาการเปรียญของ 
วัดสุทธาวาส (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ และคณะ , 2554) ที่เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของย่านนี้ ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า
ขึ้น จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่เก็บของบริเวณชั้นล่างของศาลาการเปรียญให้เป็นสถานที่เก็บรวบรวม
เรื่องราวและสิ่งของภายในท้องถิ่น จัดแสดงเป็นนิทรรศการโดยการเชื่อมโยงกับข้อมูลประวัติศาสตร์
มรดกทางวัฒนธรรม ที่รวมทั้งแหล่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมการท าอาหาร งานช่าง งานฝีมือและเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลากหลายมิติ ที่ถูกผนวกไว้ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C


มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

9 
 

ขนมไทย 
 
 ขนมไทย ชื่อเรียก ข้าวนม, ข้าวหนม, เข้าหนม ล้วนเป็นที่มาของค าว่า “ขนม” ในปัจจุบัน 
นักคหกรรมศาสตร์หลายท่านตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากค าว่า “ข้าวนม” เนื่องจากมีอิทธิพลจาก
อินเดียที่ใช้ข้าวกับนมเป็นส่วนผสมที่ส าคัญ  แต่ขนมไทยนั้นจะใช้มะพร้าวและกะทิเป็นส่วนใหญ่ 
ส าหรับ “เข้าหนม” นั้น พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัลพรปฏิญาณ ได้ทรงตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่า 
“หนม” เพี้ยนมาจาก “เข้าหนม” เนื่องจากหนมนั้นแปลว่าหวาน แต่กลับไม่ปรากฎความหมายของ 
“ขนม” ในพจนานุกรมไทย เพียงแต่บอกไว้ว่าทางเหนือเรียกขนมว่า  “ข้าวหนม” ส่วนอีกข้อ
สันนิษฐานว่า “ขนม” อาจมาจากค าในภาษาเขมรว่า “หนม” หมายถึงอาหารที่ท าจากแป้งโดยมี
น้ าตาลและกะทิเป็นส่วนผสม (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2546) 
 
 ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่ามี 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวเม่าหมี่ กาละแม กระยาสารท และ 
ข้ าวเหนี ยวแดง ซึ่ งม าตรฐานผลิตภัณ ฑ์ ชุ มชน  (มผช .) หรือ  Thai Community Product  
Standard (s) ให้ความหมายของขนมไทยชนิดต่างๆ ดังนี้  
 
 ข้าวเม่า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าข้าวเปลือกมาท าความสะอาด อาจผสมน้ าคั้นจาก
พืช เช่น น้ าคั้นใบเตย น้ าคั้นดอกอัญชัน หรือสีผสมอาหาร เพื่อให้มีสีและกลิ่นตามต้องการ คั่วให้สุก
แล้วต าให้แบน แยกเอาแกลบออก ท าให้แห้ง ลักษณะโดยทั่วไปต้องแบน แห้ง อาจมีเศษแกลบหรือ
เมล็ดที่เกาะติดกันได้บ้างเล็กน้อย ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของข้าวเม่า ต้องมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติ
ของข้าวเม่า ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค ์เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน  
 
 ข้าวเม่าหมี่ หมายถึง อาหารว่างที่ท าจากข้าวเม่าคั่วให้พอง ผสมให้เข้ากันส่วนประกอบอื่น 
ที่ทอดกรอบ เช่น เต้าหู้ ขนมปัง กุ้งแห้ง กระเทียม แล้วปรุงรสด้วยน้ าตาล เกลือ อาจผสมเครื่องเทศ 
เช่น พริกไทย แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุ ลักษณะโดยทั่วไปต้องมีการกระจายตัวของส่วนประกอบที่ใช้
อย่างสม่ าเสมอ ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้  ไม่มีรอยไหม้ ต้องมีกลิ่นรสที่ดี 
ตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ มีรสหวานเค็มพอเหมาะอาจมีรสเผ็ดของ พริกไทย และปราศจาก
กลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นสาบ ลักษณะเนื้อสัมผัสต้องกรอบตามลักษณะของ
ส่วนประกอบที่ใช ้
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 กาละแม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเหนียวผสมแป้งชนิดอื่น 
เช่น แป้งถั่ว แป้งท้าวยายม่อม แป้งมัน มาผสมกะทิ น้ าตาล อาจเพิ่มกลูโคสไซรัป น าไปกวนที่
อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม อาจปรุงแต่งสีและกลิ่นรส เช่น ใบเตย สตรอเบอรี่ กาแฟ ชาเขียว 
เปลือกมะพร้าวเผา ล าไย กล้วย มะขามหวาน กวนต่อจนได้ลักษณะตามต้องการ พักไว้ให้เย็น อาจ 
ตัดเป็นชิ้น ห่อด้วยวัสดุต่างๆ เช่น พลาสติก ใบตอง และอาจแต่งหน้าด้วยส่วนประกอบต่างๆ เช่น งา  
ถั่วเขียวเลาะเปลือก ถั่วลิสง ลักษณะโดยทั่วไปต้องอยู่ตัว เนื้อเป็นมันเงา ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของ
กาละแม  ไม่ ไหม้ เกรียม  ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของกาละแม  ปราศจากกลิ่นรสอื่น 
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นหืน รสขม ต้องเหนียวนุ่ม ไม่ติดมือ 
 
 กระยาสารท หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าเมล็ดถั่วลิสง งา และข้าวเม่า ที่คัดเลือก
สิ่งเจือปนออกแล้วมาท าความสะอาด คั่วให้สุก ลอกเปลือกออก แล้วคลุกกับส่วนผสมของน้ า น้ าตาล
หรือน้ าอ้อย และแบะแซที่เคี่ยวจนมีความเหนียวพอเหมาะ อาจปรุงแต่งด้วยส่วนผสมอื่น เช่น 
มะพร้าว น้ าผัก น้ าผลไม้ สมุนไพร และอาจอัดเป็นแผ่น ตัดเป็นชิ้น หรือท าเป็นชิ้นรูปร่างต่างๆ  
กระยาสารทแต่ดั้งเดิมนั้นใช้เมล็ดถั่วลิสง งา ข้าวเม่า และข้าวตอก เป็นส่วนผสมหลัก ลักษณะ
โดยทั่วไปต้องมีความเหนียวพอเหมาะ ส่วนประกอบเกาะตัวกันดีและมีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ 
ถ้าตัดเป็นชิ้น แต่ละชิ้นต้องไม่ติดกันแน่นและแยกออกได้ง่ายด้วยมือโดยไม่เสียรูปทรง ต้องมีสีที่ดี 
ตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ ปราศจาก
กลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน รสขม ต้องเหนียวพอเหมาะ ไม่ร่วนหรือแข็งกระด้าง  
 
 ข้าวเหนียวแดง หมายถึง ข้าวเหนียวที่กวนกับกะทิและน้ าตาลหม้อ มีสีแดงคล้ายสนิมเหล็ก
(พจนานุกรม ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร) เป็นขนมที่ใช้ในประเพณีสงกรานต์ งานตรุษสงกรานต์  
ซึ่งคนไทยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังใช้ในพิธีตั้งศาลพระภูมิด้วย ลักษณะโดยทั่วไป 
ต้องอยู่ตัว ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของข้าวเหนียวแดง ไม่ไหม้เกรียม ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติ
ของข้าวเหนียวแดง ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค ์เช่น กลิ่นหืน รสขม ต้องเหนียวนุ่ม ไม่ติดมือ  
 
 กาละแมและข้าวเหนียวแดงเป็นขนมหลักในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานประเพณีขึ้นปีใหม่
ไทย บางคนเรียกตรุษสงกรานต์ เพราะช่วงก่อนวันสงกรานต์เป็นวันตรุษ ถือเป็นวันสิ้นปีทางแบบ
จันทรคติ ตรงกับวันแรม 15 ค่ า เดือน 4 (บางปีก็มีแค่วันแรม 14 ค่ า) ค าว่า “ตรุษ” แปลว่า ตัด หรือ 
ขาด คือตัดปี ขาดปี จึงหมายถึงวันสิ้นปี ส่วนวันสงกรานต์เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง พระอาทิตย์
ผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปในจักรราศีใดราศีหนึ่ง เรียกว่า สงกรานต์เดือน ยกเว้นแต่เมื่อเคลื่อนเข้าสู่
ราศีเมษ จะเรียกว่า มหาสงกรานต์ แต่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า “สงกรานต์” โดยจะมีการกวนกาละแม
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และข้าวเหนียวแดงก่อนถึงวันสงกรานต์ 2-3 วัน เพื่อเตรียมน าไปท าบุญถวายพระ ฝากญาติผู้ใหญ่ 
และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน การกวนกาละแมเป็นการร่วมแรงร่วมใจเพื่องานบุญ เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วย
การมอบน้ าใจไมตรีแก่กัน 
 
กระบวนการผลิต 
 
 การผลิตขนมไทยมีหลากหลายขั้นตอน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน เพื่อให้ได้รสชาติและ 
เนื้อสัมผัสที่ถูกใจผู้บริโภค   
 
 1) กาละแม  
 
  กาละแมที่กวนกันมี 2 ชนิด คือ กาละแมเม็ด และกาละแมแป้ง กาละแมเม็ดเป็น 
วิธีท าแบบโบราณและใช้เวลากวนนาน เริ่มจากน าเอาเมล็ดข้าวเหนียวดิบที่ซาวสะอาดแล้วมาต้มใน
กระทะกับน้ าคล้ายกับการหุงข้าว ช่วงแรกต้องใช้ไฟแรงเต็มที่เพื่อให้น้ าเดือด เมื่อน้ าเดือดแล้วต้องใช้
ความช านาญดูเมล็ดข้าวไม่ให้บานเกินไป แต่ไม่เป็นไต คือพอเริ่มแตก นิ่มแต่ไม่เละ ช่วงนี้เรียกว่า
เปรียบข้าว หลังจากนั้นใส่กะทิลงไป ตอนใส่กะทินี่แหละถ้าข้าวบานเกินไปกาละแมจะเละ แต่ถ้าใส่
กะทิตอนข้าวยังไม่บาน กะทิจะรัดเมล็ดข้าวไม่ให้บานต่อ แล้วใส่น้ าตาลมะพร้าวหรือน้ าตาลอ้อย  
ช่วงนี้น้ าในกระทะจะงวดลงเรื่อยๆ คนกวนต้องราไฟและเผลอไม่ได้ กวนจนเนื้อขนมแห้งงวด สังเกต
ได้จากเวลากวนเนื้อกาละแมบริเวณขอบๆ จะล่อนจากกระทะและกวนกลิ้งเป็นลูกมะพร้าวได้ และมี
น้ ามันจากกะทิที่ใส่ผสมซึมอยู่ในเนื้อขนมก็ใช้ได้ บางต าราก็ใช้กาบมะพร้าวเผาไฟผสมน้ า กรองด้วย 
ผ้าขาวบางใส่ลงในกระทะเพื่อให้ขนมเป็นสีด า 
 
  กาละแมแป้งนั้นกรรมวิธีการท าไม่แตกต่างกัน เพียงแต่ใช้แป้งข้าวเหนียวมากวนแทน
เมล็ดข้าว ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่า ส่วนใหญ่ที่เห็นในท้องตลาดจะเป็นกาละแมที่กวนมา
จากแป้งข้าวเหนียวส าเร็จรูปแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้มีกาละแมยุคใหม่มีการพัฒนารูปแบบให้ดูน่ากิน
มากขึ้น โดยผสมสีลงไปให้มีสีต่างๆ สวยงาม เช่น สีแดง สีเขียว สีเหลือง ซึ่งกาละแมใส่สีลงไปผสมได้นี้
เป็นกาละแมที่ไม่ได้ใช้น้ าตาลอ้อยหรือน้ าตาลมะพร้าว แต่จะใช้น้ าตาลทราย เนื้อแป้งจึงออกสีขาวง่าย
ต่อการผสมสีต่างๆ ห่อพลาสติกใสเป็นรูปสามเหลี่ยมทรงปิระมิดขนาดพอค า 
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  ลักษณะของกาละแมเม็ดจะมีลักษณะเป็นจุดๆ ปนอยู่บ้าง เนื้อขนมจะนุ่มเหนียวแต่มี
ความยืดหยุ่นในตัว กลิ่นหอมอ่อนๆ ส่วนกาละแมแป้งจะมีเนื้อเนียนกว่า เหนียวกว่า แต่ขาดความ
หยุ่นนุ่ม สีขนมใสกว่า ไม่คล้ าเท่ากับแบบแรก หากเก็บไว้นานเน้ือขนมจะแห้งแข็ง  
 
  กาละแมของตรอกข้าวเม่าเป็นการกวนแบบดั้งเดิม คือ กาละแมเม็ด สมัยก่อนการกวน 
กาละแมจะใช้น้ ามันขี้โล่ (หัวกะทิเดี่ยว) ใส่ แต่เดี๋ยวนี้ใช้กะทิอย่างเดียว และใช้น้ าตาลมะพร้าว 
ซึ่งสั่งพิเศษจากแม่กลอง ไม่ใช้น้ าตาลทราย เพราะจะท าให้ขนมเก็บได้ไม่นาน เนื้อจะร่อน หักง่าย  
รสชาติของกาละแมแท้ต้องหวานกลมกล่อม ไม่หวานจัด หอมมันกะทิ เวลาบิเนื้อขนมจะมีน้ ามันซึม
อยู่ในเนื้อกาละแม กาละแมของคนไทยและคนมอญนอกจากใส่ใบตองแล้วก็มีใส่กาบหมากที่ชาวมอญ
เรียกว่า กาบปูทะเล เช่นเดียวกับข้าวเหนียวแดงที่จะใส่ในวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น (ดรุณี สว่างกัลป์, 
2544) 
 
 2) ข้าวเหนียวแดง 
 
  ส่วนประกอบของข้าวเหนียวแดงก็คล้ายกับกาละแม ต่างกันที่ตัวหลัก คือ ข้าวเหนียว 
นึ่งสุก ส่วนที่เหลือคือกะทิและน้ าตาล น้ าตาลจะใช้น้ าตาลอ้อยหรือน้ าตาลมะพร้าวก็ได้ เพราะจะได้
ขนมที่หวานหอมกว่าน้ าตาลอย่างอื่น 
 
  ขั้นตอนการท าเริ่มจากเคี่ยวน้ าตาลกับกะทิในสัดส่วนที่พอดีกันจนเหนียว จากนั้นจึงใส่
ข้าวเหนียวนึ่งลงไปกวนให้เข้ากัน ในช่วงนี้ต้องราไฟให้อ่อนมากๆ เพื่อไม่ให้ขนมไหม้ กวนไปเรื่อยๆ 
จนข้าวเหนียวแห้งและมีสีน้ าตาลแดงจึงตักออกจากกระทะ จนได้ข้าวเหนียวแดงที่มีสีน้ าตาลแดง  
สมชื่อ รสชาติหวานหอม เมล็ดข้าวเหนียวกรุบกรอบ โรยหน้าด้วยงาขาวคั่วกลิ่นหอม พอขนมเย็นก็ตัด
ให้เป็นชิ้นตามต้องการ ข้าวเหนียวแดงของภาคเหนือเรียกว่า เข้าวิทู ส่วนภาคใต้เรียกว่า เหนียวกวน 
(ดรุณี สว่างกัลป์, 2544)  
 
บรรจุภัณฑ์อาหาร 
 
 งานบรรจุภัณฑ์ขนมไทยมีหลายรูปแบบ โดยเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีที่แตกต่างกันออกไป 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การห่อ การมัด กระทง บรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ คือ 
บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ และบรรจุภัณฑ์ตติยภูมิ ซึ่งบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทมีหน้าที่
และประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันออกไป  ซึ่งปุ่น และสมพร คงเจริญเกียรติ (2542) ได้กล่าวว่า  
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บรรจุภัณฑ์ที่กลุ่มผู้บริโภคใช้ประกอบในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็น
บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ และบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ  
 
 หน้าที่และประโยชน์ใช้สอยหลักของบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร 
แปรรูป ( Paine 1992; คงเจริญเกียรติ 2541; Southgate 1994; แสนสุภา 2544) มีดังน้ี 
 1)  การรองรับและห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน บริโภค ขนย้าย และจัด
จ าหน่าย การถนอมผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุภายใน (Paine 1992)  
 2) การปกป้องและคุ้มครองผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่บรรจุอยู่ภายในจากอุณหภูมิภายนอก
บรรจุภัณฑ ์มดและแมลง ฝุ่นละออง และฝนระหว่างการจัดเก็บและระหว่างการขนย้าย  
 3) อ านวยความสะดวกในการใช้งานให้กับกลุ่มผู้ผลิตในชุมชนในการบรรจุ และปิดผนึก และ
อ านวยความสะดวกในการเปิดบริโภคของกลุ่มผู้บริโภค  
 4) น าเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาก าหนด   
 5) ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีให้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในและตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ 
นั้น ๆ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ เหมาะสมกับการใช้งานจ าเป็นที่จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งาน และขอบเขตในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ก่อนปฏิบัติการออกแบบ  (Vazquez 2003; 
Young 2006) เพราะข้อมูลดังกล่าวสามารถช่วยให้กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถก าหนด
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม  
 
ช่องทางการตลาด 
 

นักการตลาดได้ให้ความหมายของค าว่า “ช่องทางการตลาด (marketing channel)” หรือ 
“ช่องทางการค้า (trade channel)” หรือ “ช่องทางการจัดจ าหน่าย (channel of distribution)” ที่
แตกต่างกันออกไป  

 
 ช่องทางการตลาด หมายถึง คือองค์ประกอบของสถาบันอิสระและตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับงาน
การเคลื่อนไหวสินค้าและบริการที่มีคุณค่าตั้งแต่จุดการผลิต ผ่านไปยังผู้บริโภค สถาบัน และตัวแทน
เหล่านี้เช่น ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภคคนสุดท้าย อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ช่วยในการกระจาย
สินค้า 
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 ช่องทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใน 
การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย (ultimate consumer) หรือผู้ใช้
ทางอุตสาหกรรม (industrial user) 
 

ช่องทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของสถาบันซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะท าให้สินค้า
หรือบริการเป็นที่หาได้ง่ายส าหรับการใช้หรือการบริโภค” (Stern, El-Ansary and Coughlan, 
1996) 

 
ช่องทางการตลาด หมายถึง ระบบหรือเครือข่ายของตัวแทนและสถาบันที่ท าการรวบรวม

และปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างในการเชื่อมงานทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้ให้บรรลุผลส าเร็จ” 
(Berman, 1996) 

 
ช่องทางการตลาด หมายถึง “เส้นทางการเปลี่ยนกรรมสิทธิใ์นสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผูบ้ริโภค 

ขัน้สุดท้าย (ultimate consumer) หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (industrial user)” (ศิริวรรณ เสรีรัตน ์
และคณะ, 2540) 

 
 “ช่องทางการตลาด” หมายถึง “กลุ่มของสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใน

การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย (ultimate consumer) หรือ  
ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (industrial user)” (จ าเนียร บุญมาก, 2552) 

 
จากความหมายของช่องทางการตลาด ซึ่งนักการตลาดได้กล่าวไว้ต่าง ๆ กันดังกล่าวมาแล้ว

ข้างต้น สามารถสรุปความหมายค าว่า “ช่องทางการตลาด” คือ กลุ่มของสถาบันหรือองค์กรที่ 
ท าหน้าทีเ่กี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค  

 
 ส่วนการจัดการช่องทางการตลาด หมายถึง หมายถึงกระบวนการที่เริ่มตั้งแต่การเคลื่อนย้าย
สินค้าและบริการ จากผู้ผลิต ผ่านคนกลางในระดับต่างๆ เพื่อการกระจายสินค้าและสนองตอบต่อ
ความต้องการไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและสามารถสนองตอบต่อ
ความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้กิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมองเห็นถึงความเคลื่อนไหวในการท าธุรกรรมต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในช่องทางการตลาด  
 
 การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมนั้ น 
จะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มของสถาบันหรือผู้ทีมีส่วนร่วมในช่องทางการตลาด ที่ช่วยให้การจัดจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่มีส่วนร่วมในช่องทาง สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ องค์กรทีท าหน้าทีติดต่อ 
(contractual organization) และผู้อ านวยความสะดวก (facilitators) (จ าเนียร บุญมาก, 2552) 
 
 1. องค์กรที่ ท าหน้ าที่ ติดต่อ  (contractual organization) หรือเรียกว่า  ช่องทาง
การตลาด (marketing channel) หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อ การขาย และการโอนย้าย
ความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.1 ผู้ผลิต (producers or manufacturers) 
  1.2 คนกลาง (intermediaries) ได้แก่ คนกลางที่ท าหน้าที่ค้าส่ง และคนกลางที่ท าหน้าที่
ค้าปลีก 
  1.3 ผู้ ใช้ ค นสุ ดท้ าย  (final users) ได้ แก่  ผู้ บ ริ โภ ค  (consumers) และผู้ ใช้ ท าง
อุตสาหกรรม (industrial users) 
 
 
 2. ผู้อ านวยความสะดวก (facilitators) หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
ทางการจัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ในวิถีทางที่ไม่ใช่การเข้าไปเสาะแสวงหาลูกค้าหรือเจรจาต่อรอง
กับลูกค้าแต่เป็นในด้านอื่น ๆ เช่น การขนส่ง การเก็บรักษา การให้กู้ยืมเงิน หรือการโฆษณา เป็นต้น 
ประกอบไปด้วย  
  2.1 ธุรกิจทีใ่ห้บริการด้านการขนส่ง (transportation firms) 
  2.2 ธุรกิจทีใ่ห้บริการด้านการเก็บรักษาสินค้า (storage firms) 
  2.3 บริษัทตัวแทนโฆษณา (advertising agencies) 
  2.4 ธุรกิจทีใ่ห้บริการด้านการเงิน (financial firms) 
  2.5 ธุรกิจทีใ่ห้บริการด้านการรับประกัน (insurance firms) 
  2.6 ธุรกิจทีใ่ห้บริการด้านการวิจัยการตลาด (marketing research firms) 
 

ส าหรับคนกลางทางการตลาด (marketing intermediaries) หรือเรียกว่า สถาบันทางการ
ตลาด (marketing institution) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่เข้ามาด าเนินงานระหว่างผู้ผลิต สินค้า 
กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Kotler, et al., 1999 อ้างถึงใน จ าเนียร บุญมาก, 2552)  
ซึ่งประกอบไปด้วย 
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1. พ่อค้าคนกลาง (merchant middlemen) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าไปขาย
ต่อเพือ่เอาก าไร และมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ตนจ าหน่ายอยู่ เช่น พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก เป็นต้น 

2. ตัวแทนคนกลาง (agent middlemen) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ค้นหาลูกค้าให้แก่
ผู้ผลิตและท าการเจรจาต่อรองให้ผู้ผลิต แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่เสนอขาย เช่น นายหน้า ตัวแทน
ผู้ผลิต ตัวแทนขาย เป็นต้น 

3. ผู้อ านวยความสะดวก (facilitators) หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ใน
สินค้า และไม่ได้ท าการเจรจาต่อรองให้ผู้ผลิต แต่จะช่วยท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัด
จ าหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต เช่น บริษัทขนส่ง บริษัทให้บริการคลังเก็บสินค้า สถาบันการเงิน ตัวแทน
บริษัทโฆษณา เป็นต้น  
 
มาตรฐานอาหารไทย 
 
 มาตรฐานด้านอาหารที่ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก าหนดขึ้นมีอยู่
หลายระดับเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้ผลิตและระดับความยากง่ายของเกณฑ์ข้อก าหนด โดยแบ่งได้ดังนี ้
 
 1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สมอ. เล็งเห็นความส าคัญและคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ของไทย ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เป็นมรดกสืบทอดกันต่อมา จึงได้จัดท ามาตรฐานและให้การ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สร้างความเชื่อถือและการยอมรับของ
ผู้บริโภค และสามารถส่งขายได้ในตลาดกว้างมากขึ้น เป็นการสร้างงานสร้างรายได้สู่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถเลี้ยงตนเองได้ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นมาตรฐานระดับประเทศ ที่มีข้อก าหนด
เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย และป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพเข้ามาทุ่มตลาดในประเทศได้อีกด้วย 
 
 3. มาตรฐานระบบการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและมีความส าคัญ ได้แก ่
 
  (1) สุขลักษณะหรือหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร GMPs (Good Manufacturing 
Practices) ซึ่งเป็นมาตรการการควบคุมการผลิต โดยค านึงถึงความสะอาดและปลอดภัยปราศจาก
การปนเปื้อนจากอันตรายต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ฯลฯ การจัดการสุขลักษณะที่ถือเป็นรากฐาน
การจัดการระบบคุณภาพอื่น ๆ ต่อไป 
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  (2) มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมการผลิตอาหาร 
(Hazard analysis and Critical Control Point - HACCP) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับระหว่าง
ประเทศที่มีการน าไปใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบัน  เพื่อน าไปใช้ในการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารให้มีมาตรฐานเพื่อการส่งออก สมอ. ได้น ามาประกาศใช้เป็นมาตรฐาน มอก.เลขที่ 
7000-2549 
 
  (3) มาตรฐานระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร (ISO 22000: 
Requirements for a Food Safety Management System) เป็นข้อก าหนดเฉพาะส าหรับ
ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารในห่วงโซ่อาหาร โดยเพื่ อให้เป็นมาตรฐานกลางที่
ครอบคลุมข้อก าหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่มีการบังคับ
ใช้ในทางการค้าสินค้าอาหารอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารมีมาตรฐานเดียวที่ 
สอดคล้องกัน และเป็นมาตรฐานที่ ตรวจประเมินได้ เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล (Auditable 
standard) รวมทัง/จะช่วยผลักดันให้องค์กรให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของกฎหมาย (ดังภาพที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 มาตรฐานระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร 

การค้าปลีก 

การขนสง่ 

การบรรจ ุ

การแปรรูป 

วตัถดุิบ 

การรับวตัถดุิบ 
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ISO 9001 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

นักวิจัยได้ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยในด้านต่างๆ มากมาย อาทิ กนกวรรณ วิสาสะ 
(2550) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการในขนมไทยจ านวน 17 ชนิด โดยวิเคราะห์หาปริมาณสารอาหาร
หลัก ใยอาหาร น้ าตาล กรดไขมัน โคเลสเตอรอล วิตามินเอ แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม และ
เหล็ก และเก็บตัวอย่างมาจาก  3 แห่งซึ่ งเป็นแหล่งขายขนมในกรุงเทพฯ  ได้แก่ ขนมรังผึ้ ง  
ขนมปุยฝ้าย  ขนมไข่  ครองแครงกรอบ  ทองม้วนหวาน  ขนมบ้าบิ่น  ข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้ ง  
ข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้ง ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา ขนมเบื้องไส้เค็ม  ขนมเบื้องไส้หวาน  
ขนมถั่วแปบ ขนมต้มขาว ขนมตาล ขนมฟักทอง ขนมกล้วย และข้าวต้มมัด พบว่า ปริมาณสารอาหาร
ในขนมไทยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันเนื่องจากชนิดและปริมาณของส่วนประกอบในขนม  
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักในขนมไทยทุกชนิดและปริมาณน้ าตาลมีค่าตั้ งแต่ร้อยละ 16-65 
ของปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ปริมาณเส้นใยอาหารในขนมไทยทุกชนิดมีปริมาณในช่วง 0.4-5.8 
กรัมต่อ 100 กรัม ปริมาณไขมันและโปรตีนมีค่าตั้งแต่ 2.1–27.5 กรัม ต่อ 100 กรัม และ 1.7–9.0 
กรัมต่อ 100 กรัม ตามล าดับ ปริมาณพลังงานมีค่าตั้งแต่  202–516 กิโลแคลอรี่ต่อ 100 กรัม 
ตามล าดับ แต่ขนมไทยมีปริมาณแคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินเอ มีอยู่น้อย อย่างไรก็ตามขนมไทย 
มีกรดไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูง เนื่องจากมีมะพร้าวหรือกะทิเป็นส่วนประกอบ  

 
ศิรินทร เกื้อมี (2550) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อขนมไทยประเภทขนมแห้ง และปัจจัยที่มี

ผลต่อการเลือกซื้อขนมไทย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบรับประทานขนมไทยแบบที่ห่อด้วยใบตอง 
และรสชาติอร่อย ซึ่งซื้อขนมไทยจากหาบเร่ แผงลอย และซื้อโดยตรงจากหน้าร้าน จุดเด่นมากที่สุด
ของขนมไทยคือสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และควรใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบบัว 
ส าหรับท าหีบห่อขนมไทย ส าหรับการวางขายควรจัดพนักงานที่มีความรู้ด้านขนมไทยด้วย นอกจากนี้
ผู้ประกอบการขนมไทยควรใช้วัตถุดิบที่ดี เพื่อให้ขนมมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม จัดจ าหน่ายตาม
สถานที่ต่างๆ และส่งเสริมการตลาด โดยใช้ แผ่นพับใบปลิว จัดนิทรรศการขนมไทย ออกร้าน อบรม
พนักงานขายให้มีความรอบรู้ กระตุ้นการขายโดยการมีส่วนลด และลูกค้าสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อ
สินค้าได ้ 

 
อรัญญา มิ่งเมือง (2550) ศึกษาผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพของ

ขนมไทย 4 ชนิด ได้แก่ ถั่วกวน ฝอยทอง ทองเอก และปุยฝ้าย โดยบรรจุขนมใน 3 สภาวะ คือ A 
สภาวะบรรยากาศปกติ B สภาวะปรับสภาพบรรยากาศโดยใช้แก๊สผสม CO2 ร้อยละ 20 และ N2  
ร้อยละ 80 และ C สภาวะปรับสภาพบรรยากาศ โดยใช้แก๊สผสม CO2 ร้อยละ 60 และ N2 ร้อยละ 
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40 วัดคุณภาพระหว่างการเก็บที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 28 วัน พบว่า พบว่า ปริมาณความชื้น 
ปริมาณน้ าอิสระ และความเป็นกรดด่างของขนมทั้ง 4 ชนิด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บใน
ทุกสภาวะ (p > 0.05) คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมส่วนใหญ่อยู่ในระดับยอมรับได้
จนกระทั่งขนมเกิดเชื้อราที่มองเห็นได้ ในสภาวะ A ถั่วกวน ทองเอก และปุยฝ้าย มีอายุการเก็บเพียง 
3 วัน ส่วนฝอยทองมีอายุการเก็บเป็น 10 วัน อายุการเก็บสิ้นสุดเนื่องจากเกิดเชื้อราที่มองเห็นได้ 
สภาวะ C ซึ่งใช้แก๊สที่มีปริมาณ CO2 สูงมีประสิทธิภาพดีในการยืดอายุการเก็บขนมทุกชนิดที่ใช้ในการ
ทดลอง โดยยืดอายุการเก็บของถั่วกวน ทองเอก และปุยฝ้ายเป็น 10 วัน และยืดอายุการเก็บของ
ฝอยทองเป็นมากกว่า 28 วัน 

 
วลัย หุตะโกวิท และคณะ (2551) พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก 

โดย การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมไทยจ านวน  5 ชนิด ได้แก่ ธัญพืชอัดแท่งจาก 
ข้าวเหนียวด า ถั่วกวนผงกึ่งส าเร็จรูป แป้งกล้วยทอดกึ่งส าเร็จรูป กระทงทอง แป้งขนมครกกึ่ง
ส าเร็จรูป ซึ่งแป้งขนมครกกึ่งส าเร็จรูปมีอายุการเก็บรักษาได้นาน 6 เดือน ส่วนถั่วกวนผงกึ่งส าเร็จรูป 
และกระทงทองดัดแปลงสภาวะการเก็บรักษามีอายุการเก็บรักษา 4 เดือน จากการตรวจสอบคุณภาพ
ทางกายภาพ ทางเคมี จุลินทรีย์ และทางประสาทสัมผัส ซึ่งยังไม่เหมาะสมในการส่งออก 

 
สมถวิล พลแสน และธีระ ฤทธิรอด (2556) ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายขนมไทยของ 

ร้านบ้านขนมไทย จังหวัดขอนแก่น โดยสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จังหวัดขอนแก่น 400 คน 
แบ่งเป็นลูกค้าเก่า 200 คน และผู้ที่ไม่เคยซื้อ 200 คน พบว่า สิ่งที่ร้านบ้านขนมไทยควรจะปรับปรุง 
ได้แก่ เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบของขนม ควรมีรายการส่งเสริมการขาย แสดงรายการส่งเสริม
การขายใน Facebook.com มีบริการพิเศษคือบริการรับสั่งซื้อทางโทรศัพท์และบริการส่งถึงที่ 
สามารถน าผลการศึกษา มาวางแนวทางการเพิ่มยอดขายร้านบ้านขนมไทย จังหวัดขอนแก่น 
ประกอบด้วย (1) โครงการสร้าง ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ สร้างความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป้าหมาย (2) โครงการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยการเปิด
ซุ้มขายขนมไทยบริเวณถนนคนเดิน เช่าพื้นที่ขายผลิตภัณฑ์ของร้านขนมไทย ที่บริเวณศูนย์อาหาร  
ชั้น G ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า และประชาสัมพันธ์ ตามโรงแรม และสถานที่จัดงานประชุมต่างๆ  
(3) โครงการด้านการส่งเสริมการตลาดโดยการการกระตุ้น การส่งเสริมการตลาด โดยการโฆษณาของ
ร้านทางวิทยุ การให้ส่วนลดแสดงรายการส่งเสริมการขายใน Facebook.com แจกใบปลิว คูปอง
สะสมแต้ม เพื่อรับขนมฟรี (4) โครงการฝึกอบรมบุคคลให้บริการโดยการ เพิ่มฝ่ายการตลาดเพื่อช่วย
วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เพิ่มทักษะ ความสุภาพ อ่อนโยน มีมารยาท แต่งกายให้มี ความน่าเชื่อถือ และ
เพิ่มทักษะการสื่อสารในการให้ข้อมูลกับลูกค้า (5) โครงการพัฒนาลักษณะทางกายภาพ โดยการสร้าง
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ชื่อเสียงหรืออัตลักษณ์ สร้างสัญลักษณ์ การสร้างค าขวัญ และการใช้เพลงในการโปรโมทชื่อร้าน  
การช่วยเหลือสังคมการให้เข้าเยี่ยมชมการเป็นผู้ให้การสนับสนุนและการใช้สื่อต่างๆ  (6) โครงการ
เตรียมขอ อย. โดยการท าตามข้อก าหนดต่างๆ ที่ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ 
ก าหนดไว ้
 
 ธิติมา หอมวุฒิวงศ์ (2552) ศึกษาปัจจัยปัญหาและอุปสรรคต่อการได้รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่าผู้ขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ส่วนใหญ่ลักษณะการประกอบกิจการเป็นกลุ่มชุมชน คิดเป็นร้อยละ 85.8 ประกอบอาชีพท าผลิตภัณฑ์
ชุมชนเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 62.1 มีระยะเวลาด าเนินกิจการในช่วง 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 
40.0 จ านวนแรงงานในปัจจุบันมีจ านวน 6-10 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 มีลักษณะการท างานโดยท า
การผลิตทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ประเภทผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นของใช้ ของตกแต่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 43.7 แหล่งที่มาของวัตถุดิบโดยมากซื้อในท้องถิ่นจังหวัดพะเยา คิดเป็นร้อยละ 75.3 ปัจจัยที่
มีผลต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพะเยา ได้แก่ การตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ อาชีพหลัก ลักษณะการท างาน ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิต การพัฒนา
บุคลากร การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส าหรับในด้าน
ปัญหาต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ผลิตชุมชนขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตสินค้า
เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมีความเห็นว่าระยะเวลาในการพิจารณารับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ใช้เวลานาน ส าหรับข้อเสนอแนะต่อการได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมี
ความเห็นว่าควรมีบริการให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และควรด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับผู้ผลิตชุมชนในจังหวัดพะเยา  
 
 บุญอนันต์ เศวตสิทธิ์ (2547) การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติ
ของผู้ผลิตชุมชนที่มีต่อการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้ผลิตชุมชน และทัศนคติของผู้ผลิตชุมชนที่มีต่อการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดนเน้นประเด็นที่ศึกษา ได้แก่ องค์ประกอบด้านความคิด ความรู้ 
(Cognitive component) ด้ าน ค วาม รู้ สึ ก  (Affective component) แ ล ะด้ าน ก ารก ระท า  
(Co native component) และพฤติกรรมการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ผลิต
ชุมชน 2 กลุ่มได้แก่ ผู้ผลิตชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนแล้ว ทั้งนี้เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของ สมอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
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ผู้สนใจทั่วไป ผลการศึกษาสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ใน
วัยกลางคน และมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนเกิน 10,000 บาท มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารใน
แต่ละวันจากสื่อหลายชนิด โดยสื่อสารมวลชนที่เปิดรับมากที่สุดคือ โทรทัศน์ โดยเปิดรับข่าวสารจาก
สื่อบุคคล ได้แก่เจ้าหน้าที่ราชการรวมทั้งเพื่อนญาติและคนรู้จักด้วย ข่าวสารที่เปิดรับส่วนใหญ่  คือ 
ข่าวเกษตรมากที่สุด ส่วนการศึกษาทัศนคติพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่ดีมากต่อ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเกิดมาจากการเปิดรับสื่อทั้งจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างเกิดการยอมรับเห็นด้วยและน ามาสู่พฤติกรรมการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในที่สุด ส าหรับการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เหตุผลส่วนใหญ่ความหลากหลาย
ตามความต้องการและความสนใจ ส่วนปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต
และการขอรับรองใช้เวลานาน แต่ก็ได้รับประโยชน์จากการได้รับการรับรองและน าไปสู่แนวโน้มของ
พฤติกรรมที่จะยื่นขอการรับรองต่อภายหลังจากที่ใบอนุญาตหมดอายุ และเชิญชวนผู้ผลิตชุมชน  
รายอื่นมายื่นขอรับการรับรองด้วย ส าหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อยากให้สมอ. โฆษณาประชาสัมพันธ์
ให้ผู้บริโภครู้จักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมากขึ้น และอยากให้จัดงานจ าหน่ายสินค้าหรือจัดหา
สถานที่จ าหน่ายให้ด้วย  
 

ประภาพร โถน้อย (2551) โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ
การด าเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลที่เกิดจากการไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑชุมชน จ านวน 388 ราย ผลการวิจัย พบว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่ผลิตผลิตภัณฑ์
ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป และ
ผลิตภัณฑ์หลักได้รับ ดาวระดับ 1-3 ดาว ผลการวิจัยสภาพการด าเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑชุมชน 
พบว่า ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนใหญผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เอง ใช้ที่ท าการของธุรกิจ 
เปนสถานที่ผลิต มีขนาดพื้นที่ที่ใชในการผลิตประมาณ 50-100 ตารางเมตร ธุรกิจไม่เคยได้รับการ
รับรองมาตรฐานอื่นๆ มากอน ส่วนใหญ่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อยูที่ที่ท าการของธุรกิจ ตลาดเป้าหมาย
หลักคือตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง โดยแสดงตราสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอยู่ที่สถานที่  
จ าหนาย ธุรกิจไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลยในการเตรียมตัวเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน หลังจากไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาแล้วธุรกิจมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนอยกว่า 5 คน ธุรกิจ
ได้รับความชวยเหลือจากกรมพัฒนาชุมชน สัดส่วนของเครื่องจักรและแรงงานคนที่ใช้ในการผลิต คือ 
เครื่องจักร 20: แรงงานคน 80 และผลการด าเนินงานในปัจจุบัน ธุรกิจมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
(ก าไร) ผลการวิจัยเกี่ยวกับ ผลที่เกิดจากการไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อเทียบ
กับกอนได้รับ พบว่าโดยภาพรวมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนไดรับผลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อพิจารณาเป็น 
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รายด้าน พบว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่ไดรับผลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบผล
ที่ เกิดจากการได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จ าแนกตามขอมูลทั่วไปของธุรกิจ  
ด้านประเภทของผลิตภัณฑ์หลัก พบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบว่ามี
ความแตกต่างกัน 3 ข้อ จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ด้านระยะเวลาที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนมาแล้ว พบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความแตกต่างกัน 1 
ขอ และผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ด้านระดับดาวที่ได้รับของผลิตภัณฑ
หลัก พบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวามีความแตกต่างกัน 4 ขอ 
ความต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ต้องการใหภาครัฐ 
ช่วยส่งเสริมดานการตลาด หรือหาแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ต้องการให้รัฐช่วยด้านเงินทุนหมุนเวียน 
หรือเงินกูระยะยาวดอกเบี้ยต่ า ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ต้องการให้มีการจัดงานแสดงสินค้าให้มากขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและในสวนภูมิภาค ต้องการให้มี
การสงเสริมการประชาสัมพันธ์ใหผู้บริโภครูจ้ักมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 

 
 ทรงพร มาลัยแย้ม (2546) การส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา :  
กล้วยกวนกะทิสด บ้านเนินมะขามงาม ต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จาก
การศึกษาพบว่าแต่ก่อนนั้นภายในต าบลหนองกระโดนจะมีประชาชนไม่มากนัก มีหมู่บ้านไม่กี่หมู่บ้าน
เท่านั้น ในระยะต่อมาเมื่อมีผู้คนมากขึ้นประกอบกับลักษณะท าเลที่ตั้งอันมีความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็น
เหตุหนึ่งที่ส าคัญยิ่งท าให้ผู้คนต่างทยอยเข้ามาจับจองพื้นที่ท ากินกันเป็นจ านวนมาก และส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ต่อมาในระยะหลังเมื่อความเจริญมีมากขึ้นประชาชนในพื้นที่ต่าง
มีความรู้ในด้านอาชีพที่ตนเองถนัด จึงได้เกิดอาชีพที่หลากหลาย รวมถึงการผลิตสินค้าชุมชน
ออกจ าหน่าย โดยการท ากล้วยกวนกะทิสดของแม่ล าจวน ซึ่งแม่ล าจวนเป็นผู้ริเริ่ มการผลิต และมี
ชาวบ้านบางส่วนที่สนใจท ากล้วยกวนกะทิสดกับแม่ล าจวน จึงท าให้เกิดเป็นกลุ่มกล้วยกวนกะทิสด 
บ้านเนินมะขามงานขึ้น ผลการศึกษาพบว่าปัญหาด้านการด าเนินงาน คือ  ปัญหาด้านการตลาด 
ในช่วงแรกที่ผลิตภัณฑ์ออกวางจ าหน่ายยังไม่ค่อยดี เพราะเป็นสินค้าใหม่และรูปแบบการบรรจุภัณฑ์
ยังไม่ค่อยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคมากนัก จึงท าให้ต้องพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ขึ้นเรื่อยๆ 
เพื่อขยายตลาดและดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้มากขึ้น ส าหรับในด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
กล้วยกวนกะทิสดนั้น มีวัตถุดิบบางอย่างที่สามารถน ามาใช้ได้ต่อ เช่นน้ ามะพร้าวที่เหลือจากการท า 
กล้วยกวนกะทิสด ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงได้คิดจัดท าโครงการการท าวุ้นจากน้ ามะพร้าวขึ้นมา โดยมี
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์มาให้ความรู้ในด้านการท าวุ้นจากน้ ามะพร้าว เพื่อเป็น
แนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กับชมุชนบ้านเนินมะขามงาม  
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 เดชา เอกอุดมพงศ์ (2551) พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยพื้นเมืองของประชาชนใน
จังหวัดพังงา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จ านวน  400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.00 อายุ  
อยู่ ในช่วง 25-35 ปี  มากที่ สุด  ร้อยละ  34.30 รองลงมาอยู่ ในช่วง  36-45 ปี  ร้อยละ  30.00  
มีสถานภาพ สมรสมากที่สุด ร้อยละ 61.50 การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 48.00 
อาชีพ รับราชการมากที่สุด ร้อยละ 41.50 ราย / ได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 
32.00 รองลงมาคือ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยพื้นเมืองของ
ประชาชนในจังหวัดพังงาชนิดของขนมไทยที่ซื้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยรับประทานขนมไทย
พื้นเมืองมากที่สุด ร้อยละ 98.50 รับประทานเป็นประจ าถึงร้อยละ 98.50 ขนมไทยพื้นเมืองที่ท่าน
ชอบรับประทานมากที่สุดคือ ขนมเต้าส้อ ชอบมากเป็นอันดับแรก อันดับที่ 2 คือ ขนมที่ท าจากกล้วย 
อันดับที่ 3 คือ ขนมหม้อแกง อันดับที่ 4 คือ ขนมเม็ดมะม่วงหิมพาน อันดับที่ 5 คือ ขนมบ้าบิ่น และ
อันดับสุดท้ายคือ ขนมโมจิ ผู้ซื้อ ขนมไทยพื้นเมือง ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ซื้อเอง ร้อยละ  77.80 
วิธีการซื้อส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างไปซื้อเองที่ร้านค้ ามากที่สุด ร้อยละ 93.00 สถานที่ซื้อขนมไทย
พื้นเมืองซื้อที่ร้านค้าในตลาดมากที่สุด ร้อยละ 42.30 รองลงมาคือ ร้านขายของฝาก ร้อยละ 31.30 
ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 13.00 มูลค่าการซื้อราคาที่ซื้อต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ซื้อครั้งละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท ร้อยละ 53.80 ซื้อมากกว่า 100 บาท ร้อยละ 46.30 ด้านจุดประสงค์
ในการซื้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้อ ขนมไทยเพื่อรับประทานเองมากที่สุด ร้อยละ  73.50 ซื้อเพื่อเป็น 
ของฝาก ร้อยละ 22.30 ปัจจัยที่ช่วยท าให้ตัดสินใจเลือกซื้อขนมไทยพื้นเมือง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
อร่อยถูกปากเป็นอันดับแรก ร้อยละ 29.21 รองลงมา เป็นอันดับที่ 2 คือ คุณภาพขนม อันดับที่ 3 คือ 
ราคาไม่แพง ช่วงเวลาที่ซื้อขนมไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อขนมไทยพื้นเมือง เนื่องในโอกาส
เป็นของฝากเมื่อไปเยี่ยมเยียนมากที่สุด ร้อยละ 58.50 ด้านความถี่ในการซื้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างซื้อ
มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 53.00 บุคคลที่มีส่วนตัดสินใจซื้อ พบว่าญาติพี่น้องมีส่วนในการ
ตัดสินใจซื้อมากที่สุด ร้อยละ 37.00 รองลงมาคือ บิดามารดา ร้อยละ 20.00 สมาชิกในครอบครัวของ
ท่านที่ชอบทานขนมไทยพื้นเมืองส่วนใหญ่พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชอบรับประทานขนมไทยพื้นเมือง
มากที่สุด ร้อยละ 40.30 รองลงมาคือ บิดา มารดา ร้อยละ 28.30 ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ขนมไทยมากที่สุด ร้อยละ 47.80 ยี่ห้อขนมไทยที่ซื้อส่วนมากคือ เต้าส้อแม่อารี ร้อยละ  45.80 
รองลงมาคือ เต้าส้อตวงรัตน์  ร้อยละ 22.50 จ านวนดาวของ OTOP เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึง
คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของสินค้าได้รับการพิจารณาก่อนที่จะซื้อขนมไทยพื้นเมืองมากที่สุด  
ร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ เชลล์ชวนชิม ร้อยละ 26.50 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค 
ขนมไทยพื้นเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

24 
 

จตุพร พงค์พาณิช (2550) พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อขนมไทยในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่  พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง  20 - 30 ปี  อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค จากการศึกษา
พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบรับประทานขนมไทยหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทบวด 
ผู้บริโภคส่วนมากรู้จักขนมไทยตราบ้านอาจารย์   บ้านขวัญ (อินโฮม) และวิไลขนมไทย ส่วนใหญ่ซื้อ
ขนมไทยเพื่อไปเป็นของฝากส าหรับเพื่อน จ านวนเงินที่ซื้อขนมไทยโดยเฉลี่ยต่อครั้งจ านวน  51 -100 
บาท มักซื้อขนมไทยเดือนละ 1 - 3 ครั้ง ส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ผู้บริโภครับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากป้ายโฆษณา ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมาก ด้านปัญหาของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในปัญหาปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายใน
ระดับมาก ส่วนปัญหาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัญหาปัจจัยด้านราคาและปัญหาปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับน้อย 

 
สุนิสา ส่งศิริพันธ์ (2555) ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 1) ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อขนมไทยประเภท
แห้ง และประเภทแข็งหรือกึ่งแห้งกึ่งเปียกในจ านวนที่เท่ากัน เหตุผลที่ซื้อขนมไทยส่วนใหญ่ซื้อ 
เพื่อรับประทานเอง ความถี่ที่ซื้อขนมไทย ซื้อสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จ านวนเงินต่อครั้งที่ซื้อขนมไทย  
ไม่เกิน 50 บาท ลักษณะร้านที่ซื้อขนมไทยเลือกร้านที่ผู้ขายแนะน าขนมดี สถานที่ที่ซื้อขนมไทย ซื้อที่
ร้านขายขนมไทยโดยเฉพาะแหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องขนมไทยจะได้ข่าวสารจากเพื่อนหรือคนรู้จัก 
ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อการบริโภคขนมไทย ด้านวัฒนธรรม ด้านประสบการณ์ ด้านกลุ่มทางสังคม และ
ด้านสื่อมวลชนของผู้บริโภค โดยรวมมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก และผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซื้อ
ขนมไทย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
โดยรวมมีการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริโภคขนมไทยที่มีอายุและอาชีพต่างกัน มีระดับ
ทัศนคติการบริโภคขนมไทยแตกต่างกัน 3) ผู้บริโภคขนมไทยที่มีอายุและสถานภาพสมรสต่างกันมี
ระดับการตัดสินใจซื้อขนมไทยแตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ที่มีเหตุผล
ที่ซื้อขนมไทย ความถี่ในการซื้อขนมไทย ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง ร้านที่เลือกซื้อขนมไทย และ
ข้อมูลข่าวสารเรื่องขนมไทยต่างกันมีระดับการตัดสินใจซื้อขนมไทยแตกต่างกัน  4) ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุ ด้านการศึกษาสถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคขนมไทยของผู้บริโภค และ 5) ระดับทัศนคติการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคด้าน
วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับระดับการตัดสินใจซื้อขนมไทยของผู้บริโภค อยู่ในระดับต่ าถึงระดับ 
ปานกลาง 
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 ประเสริฐ ปราศรี  (2546) ความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่ มีต่อขนมไทยดั้ งเดิมในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคกลุ่มนิยมไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี  
มีสถานภาพโสด มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนผู้บริโภคกลุ่ม  
กึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีสถานภาพโสด  
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพท างานบริษัทเอกชน และผู้บริโภคกลุ่มนิยมสมัยใหม่  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุต่ ากว่า 25 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพ
ท างานบริษัทเอกชน นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน ค่านิยมที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดต่างกัน ค่านิยมที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมไทยดั้ งเดิมต่างกัน 
และลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมไทยดั้งเดิมต่างกัน 
 
 ภูริ กุลานุวัติ (2552) การพัฒนาแบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามสุขลักษณะ
ทั่วไป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 45.7 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น
เภสัชกรปฏิบัติการ มีประสบการณ์ท างานเฉลี่ย 10.2 ปี ค่าความเที่ยงทั้งฉบับที่วัดได้มีค่าเท่ากับ 
0.9160 แสดงว่าแบบบันทึกการตรวจฯ สามารถน าไปใช้เป็นมาตรฐานได้ แต่ควรตระหนักถึงปัจจัย
ส่วนบุคคลประกอบด้วย เพราะอาจส่งผลต่อความเที่ยงของแบบบันทึกการตรวจและจากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตอาหารพร้อมบริโภคทันทีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่าหากต้องให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเกณฑ์เหล่านั้น ผู้ประกอบการทั้งหมดเห็นว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วย
เข้าใจในเหตุผลของการผลิตอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา  
ในการปฏิบัติตามเกณฑ์ ยกเว้นการปรับปรุงสถานที่ผลิตที่ต้องอาศัยเงินทุนค่อนข้างมากหรือ 
สภาพอาคารเดิมไม่เอ้ือให้ปรับได้  
 
 ฉวีวรรณ์ ภูชนะศรี (2551) ความพร้อมของสถานที่ผลิตอาหารนอกเหนือ 54 ประเภทในการ
ปฏิบัติตาม GMP กฎหมายไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตรวจประเมินและสัมภาษณ์สถานที่
ผลิตกลุ่มอาหารทั่วไป กลุ่มอาหารพร้อมปรุง และกลุ่มอาหารส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 130 แห่ง 
พบว่าสถานที่ผลิตกลุ่มอาหารพร้อมปรุง มีความพร้อมในการปฏิบัติตาม GMP มากที่สุด มีคะแนน 
รวมเฉลี่ยเท่ากับ 82.13 ในขณะที่สถานที่ผลิตกลุ่มอาหารส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที และ 
กลุ่มอาหารทั่วไป มีคะแนนรวมเฉลี่ย 64.08 และ 56.33 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเกณฑ์การผ่าน 
ร้อยละ 60 และ 70 มีสถานที่ผลิตอาหารทั้ง 3 กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 61.54 และ 73.85 
ตามล าดับ สถานที่ผลิตกลุ่มอาหารทั่วไปไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด หมวดที่ต้องได้รับการปรับปรุง 
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มากที่สุด คือ หมวดที่ 6 บุคลากร รองลงมาคือ หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต และหมวดที่ 
4 การสุขาภิบาล สาเหตุของข้อบกพร่องมาจากผู้ประกอบการขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ GMP  
 
  




