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Piriya Kanjanakongkha 

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาผลิตภัณฑขนมวงและบรรจุ

ภัณฑเดิม 2) พัฒนาผลิตภัณฑขนมวงและบรรจุภัณฑ ใหเปนสินคาเพ่ือการ
ทองเท่ียว และ 3) ศึกษาตนทุน ผลตอบแทนผลิตภัณฑขนมวง กอนและหลัง
การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ กลุมตัวอยาง คือ สมาชิกกลุมฮักนะ          

แมกาษา จานวน 10 คน และกลุมนักทองเท่ียว จานวน 400 ตัวอยาง 
เคร่ืองมือในการวิจัย ไดแก การสนทนากลุม กระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ  กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ

                                                           
1 , 2 ,  3

 สาขาวิชาการบัญชี คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 
4
 สาขาการส่ือสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ
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ผลการศึกษาผลิตภัณฑขนมวงและบรรจุภัณฑเดมิ พบวา ผลิตภัณฑ”
ขนมวง” คงตัวอยไูมนาน ผลิตภัณฑจะออนตวั ซึ่งทางกลมุตองการจะใหคุณภาพ

เหมือนเดิม มีอายุอยไูดนานข้ึน ตองการสูตรปรับปรุงสูตร และแบบบรรจุภัณฑ 
ผลการพัฒนาผลิตภัณฑขนมวงและบรรจุภัณฑ หลังการพฒันาขนมจะมคีวาม
เหนียวลดลงมากเมื่อเทียบกับสูตรด้ังเดิม และมีการปรับปรุงสูตรใหม มีบรรจุ
ภัณฑมี 2 แบบ ไดแก 1) บรรจุภัณฑใสถุงฟอยด 2) มีลักษณะเปนกลองส่ีเหลี่ยม 

ผืนผา และดานในจะใสขนมถุงเล็กมีการซิลปดปากถุงเล็กเพื่อปองกันอากาศเขา
ไปในตัวผลิตภัณฑ ผลการศึกษาตนทุน ผลตอบแทนหลังการพัฒนา พบวา 
กาไรสุทธิตอวันหลังการพัฒนามากกวากอนการพัฒนา กลาวคือ กอนการ
พัฒนามีกาไรสุทธิ 234.14 บาทตอวัน และหลังการพัฒนามีกาไรสุทธิ 647.55 

บาทตอวัน 

คาสาคัญ : การพัฒนา, ขนมวง, ผลติภัณฑ 

Abstract 

This research study aimed to 1) investigate Thai traditional 
style donut products and their original packaging, to 2) 

develop Thai traditional style donut products their packaging 

to be one of the tourism-oriented products, and to 3) 
examine costs and the return on investment of the products 

before and after the development of the products and their 

packaging. The samples were 10 members of Hugnamaekasa 
Group and 400 tourists. The research instruments, there were 

group discussion, participatory development process,t product 

development process, packaging development process, 
questionnaires and interviews.   

The research study of Thai traditional style donut products 

and their original packaging found that the “Thai Traditional 
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Style Donut” products were not stable for long time and they 

became soft. However, the group preferred to keep the 

quality, extend their expiration time, and improve the flavors 
and the packaging. After the development, it was expected 

that the products’ toughness was greatly low comparing to the 

original one. For the packaging development, there were two 
types of packaging which were 1) foil bags and 2) a rectangle 

box which contained a small sealed foil bags to seal off the 

flow of air. Regarding costs and the return of investment after 
the development, the daily net profit was higher. In other 

words, the net profit before the development was 234.14 

bath per day and the net profit after the development was 
647.55 bath per day.    

Keyword: development, Thai traditional style donut  

บทนา 

ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวท่ีสาคัญ การทองเที่ยวประกอบดวย
ธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เก่ียวของโดยตรง ไดแก ดานการขนสง ท่ีพัก อาหาร 
และธุรกจินาเที่ยว ซึ่งผลผลิตหลักท่ีนักทองเท่ียวซื้อโดยตรงคือบริการ กับที่

เกี่ยวของทางออม ไดแก การผลิตสินคา เปนตน รวมเปนการซื้อสินคาและการ

บริการ สาหรับกลุมนักทองเท่ียวตางประเทศ ถือเปนการสงสินคาออก 
อุตสาหกรรมทองเที่ยวจึงเปนแหลงท่ีมาของเงินตราตางประเทศท่ีสาคัญ ท้ัง
การล งทุนในอุตสาหกรรมทองเ ท่ียว นอกจากผลประโยชนจะตกอยู

ภายในประเทศ ยังชวยสรางงานอาชีพ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ขณะที่
ดานสังคม การทองเที่ยวเปนการพักผอนที่ชวยลดความตึงเครียด พรอมสราง
ความเขาใจอันดีระหวางผูมาเยือนและเจาของทองถิ่น สรุปบทบาทการ
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ทองเที่ยวดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จานวน 18 ประเด็น ดังนี้ 1) 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวกอใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศ 2) รายไดจาก

อุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีไดมาในรูปของเงินตราตางประเทศมีสวนชวยสราง
เสถียรภาพใหกับดุลการชาระเงิน เชน พ.ศ.2545 การทองเท่ียวทารายไดเปน
เงินตราตางประเทศ 558,821 ลานบาท ขณะท่ีรายจายจากการเดินทาง
ทองเท่ียวของคนไทยเปนเงินประมาณ 235,337 ลานบาท สาหรับสวนที่เกินดุล

จึงมีสวนชวยแกไขการขาดดุลในดานอื่น ๆ เปนอยางมาก 3) รายไดที่เกิดจาก
อุตสาหกรรมทองเท่ียวกระจายไปสูประชากรอยางกวางขวาง 4) การสรางงาน
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว จากการวจิัยพบวา นักทองเที่ยวตางประเทศ 1 คน มี
สวนสรางงานทั้งทางตรงและทางออมเฉลี่ยประมาณ 1 คน 5) มีบทบาทกระตุน

ใหเกิดการผลิตและนาเอาทรัพยากรของประเทศมาใชประโยชนอยางสูงที่สุด          
6) อตุสาหกรรมทองเที่ยวไมมีขีดจากัดในการจาหนาย เพราะประชากรโลกเพิ่ม
จานวนขึ้นตลอดเวลา ขณะที่การขนสงสามารถบรรจุผูโดยสารไดจานวนมาก 
ทาใหคาใชจายการเดินทางถูกลง 7) การไมมีขีดจากัดในการผลิต เนื่องจาก

ผลผลิตของอุตสาหกรรมทองเท่ียวที่เสนอขายใหแกนักทองเที่ยวคือความ
สวยงามของธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน ซึ่งส่ิงเหลานี้ไมผันแปรหรือขึ้นอยู
กับสภาพฝนฟาอากาศ 8) สนับสนุนการฟนฟูอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี เม่ือมีการทองเท่ียวเปนสื่อนาในการเผยแพรและแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม เจาของทองถิ่นก็จะตระหนักถึงความสาคัญของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม และชวยกันฟนฟูและอนรุักษไว 9) บทบาทสรางสรรคความ
เจริญ เมื่อเกิดการเดินทางทองเที่ยวจากภูมิภาคหนึ่งไปยังภูมิภาคหนึ่ง ยอม

ชวยสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมในทองที่นั้นๆ 10) ชวยสงเสรมิความปลอดภัยและ
ความม่ันคงใหแกพื้นท่ีที่ไดรับการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว เชน การจัดต้ังกอง
บังคับการตารวจทองเที่ยว 11) ชวยเสริมสรางสันติภาพ สัมพันธไมตรี เปน
หนทางท่ีมนุษยตางสังคมไดพบปะ ทาความรูจัก และเขาใจกัน 12) สงเสรมิให

เกิดความเขาใจดี ตอกันระหวางนักทองเท่ียวและผูมาเยือน 13) ชวยใหเกิดการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 14) ลดปญหาการอพยพเขาสูเมืองหลวงดวยการมี
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อาชีพท่ีมั่นคงและมีรายไดดีตามแหลงทองเท่ียวในทองถิ่น 15) การกระตุนการ
คิดคนนาทรัพยากรสวนเกินมาผลิตใหเกิดรายไดเพิ่มพูน และนาไปสกูารพัฒนา

คุณภาพของสนิคานั้นๆ 16) ชวยใหเกดิความรักความภาคภูมิใจในทองถ่ิน เปน
ผลใหเกิดการอนุรักษ 17) เปนประโยชนทางการศึกษา การคนควาแหลง
ทองเที่ยวทาใหมีโลกทัศนกวางขวาง และ18) เปนประโยชนดานการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือชวยอานวยความสะดวก รวดเร็ว (การทองเที่ยวทั่วไทย , 2561) 

ธุรกิจการทองเที่ยวดังกลาวจะพัฒนาสรางรายไดนั่นก็คือสินคาเพ่ือ
การทองเที่ยวน้ันตองสามารถทาใหลูกคาหรือผูบริโภคสามารถจดจาสถานที่
ทองเที่ยวแหงนั้นได ซ่ึงจะมีวิธีการที่จะสรางภาพลักษณของแหลงทองเที่ยว 
ผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยว เพื่อใหผูท่ีเก่ียวของ ลูกคาเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา

ในองคกรธุรกิจ ซึ่ งจะสงผลกระทบถึงตั วสินคาและการบริการท่ีธุรกิจ
ดาเนินการอยู ซึ่งการสรางภาพลักษณนั้นประเด็นแรกผูนาจะตองเปน
แบบอยางไดมีบทบาทและลักษณะของการเปนผูนาที่ดี ผูบริหารองคการตอง
เปนแบบอยางที่ดี มีความประพฤติเหมาะสม ประเด็นที่สองคือคุณภาพของ

ผลิตภัณฑหรือบริการตองดี ตองมีคุณภาพ สอดคลองกับความคาดหวังของ
ลูกคาที่ ซ้ือไปใชหรือบริโภค หากสามารถสรางใหสินคาหรือมีบริการมี
คุณภาพสูงกวาความหวังของลูกคาไดย่ิงดีเพราะเม่ือนั้นภาพลักษณของสินคา
และการบริหารจะสรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึนกับองคการดวย ประเด็นที่

สามคือความสัมพันธกับสื่อมวลชน การดาเนินธุรกิจจาเปนตองอาศัยสื่อมวลชน
ในการเผยแพรขอมูลขาวสารไมวาจะเปนลักษณะของการสนับสนุน การ
โฆษณา การประชาสัมพนัธหรือการเผยแพรภาพลักษณของตนไปสูสาธารณะ
ใหไดรับรู ทั้งหมดนี้เปนการสรางภาพลักษณที่ธุรกิจควรจะปฏิบัติเพ่ือใหเกิด

ภาพลักษณท่ีดีสาหรับองคกรธุรกิจ (จุฑา เทียนไทย, 2560, หนา 303) 
จากที่กลาวขางตนจะพบวาการสรางภาพลักษณของธุรกิจสวนหน่ึง

มาจากตัวผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและการบรกิารที่ดี ดังน้ันการจูงใจผูบริโภคซื้อ
สินคาไดนั้นการออกแบบรูปทรงและสีของบรรจุภัณฑใหชวนทดลองซื้อ แต

กุญแจสาคัญจะทาใหผบูริโภคกลับมาซื้อสินคาซ้าคือคุณภาพของสินคาที่บรรจุ
ภายใน การออกแบบบรรจุภัณฑใหแปลกใหมทาใหรูสึกชอบตัวบรรจุภัณฑ จูงใจ 


