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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

               การศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา: กรณีศึกษา บริษัทขาไกจํากัด    
เปนการศึกษาความหลากหลายของผลิตภัณฑ  เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ในดานคุณคาโภชนาการ โดยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑขนมขาไกแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการศึกษาวิจัยในหัวขอดังนี้ 
               2.1  ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑขนมขาไก 
  2.2  แนวคดิ  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
   2.3  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 

2.1  ขอมลูเกี่ยวกับผลิตภัณฑขนมขาไก 
 
 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑขนมขาไกซ่ึงเปนขนมปงประเภทหนึ่ง  มีดังนี ้
 2.1.1  ขนมขาไก  เปนขนมปงผิวแข็ง (hard bread) เปนขนมปงที่มีปริมาณของไขมันต่ํา 
มีลักษณะเปลือกของขนมปงคอนขางจะแข็งลักษณะของขนมขาไก เปนชนิดแทงกลมๆ ยาวๆ ปจจุบัน
บริษัทผลิตแตรสเนย  จึงมีเปาหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําเพื่อใหผูบริโภค
มีทางเลือก  โดยนําสูตรเดิมมาพัฒนาเพิ่มงาดําใหมีคุณคาทางอาหารมากขึ้นซึ่งวัตถุดิบที่ใชในการทํา
ขนมขาไกมีดังนี้ 
  จิตธนา  แจมเมฆ  และอรอนงค  นัยวิกุล  (2552, หนา 25-38)  กลาววา  ในการทําผลิตภัณฑ
ขนมปงหลายประเภทจะตองประกอบดวยวัตถุดิบไวดังนี้คือ 
              1)  แปงสาลี  แปงสาลีที่ใชในการทําขนมปง  ควรเปนแปงที่มีคุณภาพดีโดยทั่วไปแลว
จะนิยมใชแปงขนมปงโดยตรง  แตถาตองการความนุมของขนมปงมากขึ้นจากเดิมก็อาจจะผสม
แปงสาลีชนิดเบาเขาไปดวยก็ได  เชน  แปงสาลีอเนกประสงคหรือแปงเคกซึ่งเนื้อสัมผัสที่ออกมานั้น  
จะเบากวาการใชแปงขนมปงเพียงอยางเดียว 
              2)  นํ้าตาล  โดยทั่วไปแลวการทําขนมปงนิยมใชน้ําตาลทรายขาวเปนสวนผสม 
การเลือกใชน้ําตาลในการทําขนมปงควรเลือกใชน้ําตาลที่ละเอียดเม็ดเล็กเพื่อการละลายทีด่ใีนการนวด 
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                3)  เนย  สวนมากจะนิยมใชเนยสด เนยขาว หรือมารการีนแตบางสูตรก็อาจจะใช
น้ํามันพืชแทนไขมันตัวอ่ืนก็ได ไขมันจะชวยใหขนมปงมีความนุมมัน และมีรสชาติที่หอม 
                4)  น้ํา  น้ําจะชวยใหเกิดกลูเต็นในระหวางการผสมนอกจากนั้นยังเปนตัวชวยทําละลาย
สวนผสมอื่นๆ อีก เชน  เกลือปน  น้ําตาลทราย  โดยทั่วไปแลวจะนิยมใชน้ําที่เย็นในการนวดขนมปง
เพื่อเปนการชวยลดอุณหภูมิในระหวางการนวด  ซึ่งปกติแลวในขั้นตอนการนวดนั้นแปงจะเกิด
การเสียดสีกันมาก จึงทําใหกอนแปงมีอุณหภูมิที่รอน 
               5)  ยีสต  ยีสตเปนสวนผสมที่สําคัญชนิดหนึ่งของการทําขนมปงยีสตเปนสวนหนึ่ง
ที่ทําหนาที่ในการหมักที่ดี  ทําใหขนมปงพองตัวขยายใหญขึ้น 
              6)  เกลือปน  หนาที่สําคัญของเกลือปนคือชวยเนนรสชาติ ของสวนผสมอื่นๆ 
การใชเกลือปนนั้นควรเลือกใชเกลือปนที่ละเอียด  และเม็ดเล็กเพื่อการละลายที่งายในขั้นตอนการนวด 
             7)  งาดํา  มีประโยชนใหคุณคาทางอาหารมากขึ้น 
   2.1.2  วิธีการผลิตขนมขาไกรสงาดาํมีขั้นตอนการผลิต ดังนี้ 
  1)  เตรียมสวนผสมผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา  ตามมาตรฐานของบริษัท 
 2)  ใสสวนผสมทั้งหมดลงในเครื่องตีแปงไฟฟาใชเวลาประมาณ  8 นาที  เพื่อให
สวนผสมทั้งหมดเขากัน 
  3)  นําเขาเครื่องนวด  เพื่อใหสวนผสมผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําเปนเนื้อเดียวกัน 
 4)  นําเขาเครื่องปนขึ้นรูปผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา 
 5)  ผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําที่ปนขึ้นรูปแลว  นําไปใสถาดที่เตรียมไว  1  ชุด
ทําได  8  ถาด  โดยใชน้ําฉีดเพื่อทําใหแปงชื้น 
 6)  นําเขาเครื่องหมักใหผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําขึ้นฟกูอนจะเขาเตาอบ 
 7)  นําเขาเตาอบแกส  ประมาณ  15  นาที  ที่อุณหภูมิ  250-300  องศาฟาเรนไฮท 
 8)  นําออกจากเตาอบแกสและคลุกเคลาดวยเนย 
 9)  รอใหผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําเย็นลง 
 10)  นําผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา  ชั่งน้ําหนักตามขนาดราคา บรรจุขนมขาไก
รสงาดําใสถุงพลาสติกซีลปากถุงดวยเครื่องซีลไฟฟาปดปากถุง  ติดโลโกบริษัท 
 11)  แผนกตรวจสอบผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา  ตรวจความเรียบรอยกอนนํา
ขนมขาไกรสงาดํา  ออกจําหนาย 
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  ปญหาที่พบและวิธีการแกไข 
 สรุปปญหาและวิธีการแกไขในการผลิตผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํามีดงันี้  คือ 
     1)  เนื้อขนมปงแตกบริเวณดานขาง  และเผยอขึ้นดานหนึง่  อาจเกิดจากการใสยีสต
มากเกินไป วิธีแกใหลดปริมาณของยีสตลง 
      2)  ขนมปงที่ไดมีสีออนมาก  ซ่ึงจะทําใหขนมปงมีสีซีดไมนารับประทานแกโดยเพิ่ม
อุณหภูมิในการอบมากขึ้น 
     3)  ขนมปงที่ไดมีเนื้อหยาบ  โพรงอากาศใหญอาจเกิดจากการหมักกอนอบนานเกินไป 
วิธีแก  ถาตองการใหขนมปงมีเนื้อเนียนสวย  ไมควรหมักโดนานเกินไป  
    4)  ผิวของขนมปงแหงเร็ว  อาจมีสาเหตุมาจากระยะเวลาในการหมักนอยหรือ
ใชเกลือในสูตรนอยเกินไปหรืออาจเปนเพราะอุณหภูมิในการอบต่ําเกินไป  อุณหภูมิที่เหมาะ
ในการอบขนมปงจะประมาณ  250-300  องศาฟาเรนไฮท  
    5)  ขนมปงมีรูปรางไมสวยงาม  ตัวขนมปงยุบ  เอียง  ผิวขรุขระ  อาจมีสาเหตุมาจาก
การขาดประสบการณในการทํารูปรางหรือกอนแปงมีความเหนียวมากเกินไป  วิธีแก  ควรทํารูปราง
ของขนมปงใหสวยงามกอนนําเขาอบ  ระยะเวลาในการหมักตองพอดี  อยาใหนอยหรือมากเกินไป   
  2.1.3  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ  สรุปไดดังนี้  (รังสรรค  เลิศในสัตย, 2549, หนา 
228-231) 

  1)  การสรางความคิด  (idea generation)  เปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่ตองรูวาผูบริโภคตองการอะไร  และเปนการคนหาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม  ที่มองเห็นลูทาง
ที่จะขายผลิตภัณฑนั้นได  ซ่ึงในขั้นตอนนี้จึงเขาไปเกี่ยวของกับการคนหาแหลงความคิด  และวิธีการ
ในการคนหาความคิดที่จะสรางผลิตภัณฑใหม 

  2)  การกลั่นกรองและการประเมินความคิด  (screening andevaluation of idea)  
เปนการพิจารณาวาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมที่สรางขึ้นจากขั้นตอนที่ 1 แลวนํามากลั่นกรอง
หรือคัดเลือกและประเมินวาความคิดใดที่จะนํามาวิเคราะหและพัฒนาเปนผลิตภัณฑในขั้นตอนตอไป  

 3)  การวิเคราะหทางธุรกิจ  (business analysis)  เปนการพิจารณาวาความคิด
ผลิตภัณฑที่คัดเลือกในขั้นตอนที่ 2 จะมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดในทางธุรกิจ งานในขั้นตอนนี้  
จะมีการกําหนดลักษณะผลิตภัณฑ  คาดคะเนความตองการซื้อของตลาด  รวมถึงตนทุนและกําไร
ที่จะเกิดจากผลิตภัณฑ  การกําหนดโปรแกรมการพัฒนาผลิตภัณฑ  และโปรแกรมการตลาด  และ
เพื่อกําหนดภาระความรับผิดชอบเพื่อการศึกษาความเปนไปไดสําหรับผลิตภัณฑ  การดําเนินงาน
ตามขั้นตอนที่กลาวมาขางตน  จะตองนําไปทําการทดสอบความคิด  (concept testing)  ซ่ึงหมายถึง



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร

 

9

การนําความคิดไปทดสอบกับกลุมผูบริโภค  เพื่อดูความรูสึกนึกคิด และการยอมรับความคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ  ถาความคิดนั้นมีความเปนไปไดก็จะนําไปสูขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ 

 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ  (product development)  เปนการเปลี่ยนความคิดที่ผาน
การวิเคราะหแลวมาเปนผลิตภัณฑที่เปนรูปราง  (physical product)  ขึ้นมาประกอบดวยการพัฒนา
ดานรูปลักษณผลิตภัณฑ  (product prototype)  และการพัฒนาหนาที่การทํางานของผลิตภัณฑ 

  5)  การทดสอบตลาด  (test marketing)  เปนการนําผลิตภัณฑใหมเพื่อนําออกสู
ตลาดจริง จึงถือวาเปนขั้นแนะนําผลิตภัณฑใหม  (introduction stage)  ซ่ึงเปนขั้นแรกของวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ 

  6)  การดําเนินธุรกิจ  (commercialization)  เปนการนําผลิตภัณฑที่ผลิตออกสูตลาดจริง
เพื่อดําเนินการจําหนายตามแผนการตลาดที่กําหนดไว กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑมีขั้นตอนชัดเจน
ที่ทําใหสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางถูกตองขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจวา
ผลิตภัณฑใหมจะไดรับการยอมรับจากผูบริโภคและเพื่อลดความเสี่ยงจากการลมเหลวของผลิตภัณฑใหม
เพราะการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเปนการเพิ่มความหลากหลาย หรือจะเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆ มาแขงขัน 
บางครั้งไมรูจะพัฒนาอยางไรดี หรือคิดวาการพัฒนาผลิตภัณฑอาจจะตองเปลี่ยนแปลงตัวผลิตภัณฑ
โดยสิ้นเชิง ทําใหบางครั้งเกิดความสับสนได จึงควรพัฒนาอยางมีขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ก็จะไดประโยชนมากขึ้น   
  2.1.4  วิธีการจัดจําหนาย  ใชชองทางการจัดจําหนายทางตรงโดยการขายสินคาจากผูผลิต
ไปสูผูบริโภค โดยไมผานคนกลางและใชชองทางการจัดจําหนายทางออม หมายถึง การขายสินคา
จากผูผลิตไปสูผูบริโภคโดยอาศัยคนกลาง ซ่ึงชองทางการจัดจําหนายสินคาบริโภค ประกอบดวย 
ชองทางศูนยระดับ (การขายสินคาโดยตรงจากผูผลิตถึงผูบริโภค) ชองทางหนึ่งระดับ (เชนการขาย
สินคาผานพอคาปลีก) และชองทางสองระดับ (เชน การขายสินคาผานพอคาสงและพอคาปลีก) 
ดังแสดงในภาพ 2 
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ชองทางการจดัจําหนายขนมขาไกของบริษัท 
 

ชองทาง  0  ระดับ 
 
 
 
 

ชองทาง  1  ระดับ 
 
 
 
 

 
ชองทาง  2  ระดับ 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 ชองทางการจัดจําหนายขนมขาไก 
(ที่มา: บริษัทขาไก จํากดั, 2552ก, หนา 9) 
 
       2.1.5  ขอมูลการผลิตและการจําหนายขนมขาไก 
 การเก็บขอมูลการผลิตและการจัดจําหนายผลิตภัณฑขนมขาไกรสเนย  ในเดือนมกราคม  
ถึงเดือนมิถุนายน 2552 มีรายละเอียด ดังแสดงในตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 

ผูผลิต 
(Manufacturer) 

ผูบริโภค 
(Consumer) 

ผูผลิต 
(Manufacturer) 

ผูผลิต 
(Manufacturer) 

ผูคาปลีก 
(Retailer) 

ผูบริโภค 
(Consumer) 

ผูคาสง 
(Wholesaler) 

ผูคาปลีก 
(Retailer) 

ผูบริโภค 
(Consumer) 
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ตาราง  1  สถิติการจัดจําหนายขนมขาไกรสเนย เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน2552 
 

เดือน จํานวน
ผลิต/กรัม 

จํานวน
ขาย/กรัม 

ราคาขาย
เฉลี่ย กรัม/

บาท 
รอยละ 

ยอดขาย 
เปนเงิน 

สินคา 
คงเหลือ/
กรัม 

ยอดขาย
ลดลง 
รอยละ 

ลดการ
ผลิตลง 
รอยละ 

จํานวน
ผลิต
เดือน
ตอไป 

ยอดขาย
ลดลง 

เทียบกับ 
ม.ค. 
รอยละ 

มกราคม 1,560,000 1,442,42 0.34 490,423 117,580 7.54 0.00 1,560,00 7.54 
กุมภาพันธ 1,560,000 1,367,80 0.34 465,052 192,200 12.32 10.00 1,404,00 12.32 
มีนาคม 1,404,000 1,274,10 0.34 433,194 129,900 9.25 5.00 1,333,80 18.33 
เมษายน 1,333,800 1,260,90 0.34 428,706 72,900 5.47 0.00 1,333,80 17.17 
พฤษภาคม 1,333,800 1,241,85 0.34 422,229 91,950 6.89 5.00 1,267,11 20.39 
มิถุนายน 1,267,110 1,175,35 0.34 399,619 91,760 7.24 5.00 1,230,75 24.66 
รวม 8,457,710 7,762,42  2,639,223      

(ที่มา: บริษัทขาไกจํากดั, 2552ข, หนา 5) 
 
   จากตาราง 1 การเก็บขอมูลการผลิต และการจัดจําหนายขนมขาไกรสเนย ในป พ.ศ. 2552
เดือนมกราคม ทําการผลิต 60,000 กรัมตอวัน (60 กิโลกรัมตอวัน) หรือ 1,560,000 กรัมตอเดือน 
(1,560 กิโลกรัมตอเดือน) และไดทําการผลิตและจัดจําหนาย 26 วันตอเดือน ในราคา ดังตอไปนี้
ขนมขาไกรสเนยบรรจุขนาด 70 กรัม ราคา 25 บาท บรรจุขนาด 150 กรัม ราคา 55 บาท และบรรจุ
ขนาด 460 กรัม ราคา 120 บาท ราคาเฉลี่ย 0.34 บาทตอกรัม 
   ยอดจําหนายของสินคาลดลง ดังนั้น จึงมีการปรับลดการผลิตอยางตอเนื่อง วันตอวัน 
(มีการผลิตทุกวัน) เพื่อไมใหมีผลกระทบกับคุณภาพของสินคา และมีสินคาคงเหลือไมมาก สวนที่เหลือ
สามารถนําไปจําหนายไดในวันตอไป และยังคงคุณภาพของสินคา (โดยปกติสามารถเก็บไวไดนาน 
15 วัน) ดวยปจจัยหลักจากการเก็บขอมูลจาก ตาราง 1 ทําใหทราบวายอดจําหนายไดลดลงทุกเดือนดังนี้ 
เดือนมกราคม ยอดจําหนาย 490,423 บาท เดือนกุมภาพันธ ยอดจําหนาย 465,052 บาท เดือนมีนาคม 
ยอดจําหนาย 433,194 บาท เดือนเมษายน ยอดจําหนาย 428,706 บาท เดือนพฤษภาคม ยอดจําหนาย 
422,229 บาท เดือนมิถุนายน ยอดจําหนาย 399,619 บาท ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูวิจัยสนใจ
ที่จะพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑขึ้นอีกหนึ่งชนิด คือ ขนมขาไกรสงาดํา เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัท 
มีความหลายหลาย และตอบสนองความตองการของผูบริโภคได และเปนการเพิ่มยอดจําหนาย
ใหกับบริษัท 
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  2.1.6  หนวยงานฝายผลิตผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา 
     ทําหนาที่ดูแลผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา  ใหไดมาตรฐานทุกหนวยงาน 
   1)  แผนกสวนผสมวัตถุดิบผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา  ทําหนาที่ผสมวัตถุดิบ
ใหไดตามสูตรผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา  ของบริษัท 
    2)  แผนกอบผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา  ทําหนาที่ผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา
ใหไดตามขบวนการผลิตของบริษัท 
   3)  แผนกบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําทําหนาที่บรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
ขนมขาไกรสงาดํา  นําใสในถุงพลาสติก  ชั่งน้ําหนักใหไดตามราคาผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา
ซิลปดปากถุงผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําและตดิโลโกที่กลางถุงผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา 
   4)  แผนกตรวจสอบผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา  ทําหนาที่ตรวจสอบใหผลิตภัณฑ
ขนมขาไกรสงาดําไดมาตรฐานการผลิตของบริษัทตรวจสอบน้ําหนักผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา 
ใหไดตามราคาที่จัดจําหนายตรวจสอบการซิลปดปากถุง  ผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําใหสนิทและ
ตรวจสอบโลโกผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดําใหถูกตําแหนงตามมาตรฐานของบริษัท กอนออกจําหนาย 
 

2.2  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 
   2.2.1  แนวคิดการพัฒนาผลติภัณฑ 
   1)  การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ   
 การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑมีความสําคัญที่สุดในการเริ่มการผลิต  และ
เมื่อไดมีการผลิตสินคาหรือเสนอบริการแลวก็จะไปสนใจตอการปรับปรุงแกไขสินคาบริการตอไป  
ซ่ึงเปนเพราะสภาพแวดลอมที่มีมาตรฐานที่ดีขึ้น  หรือเพราะความตองการของตลาดที่เปล่ียนแปลงไป
เพราะการเปลี่ยนแปลงในตนทุนของวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําใหตองเกี่ยวของกับ
การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  และการพยากรณการผลิต  แรงกดดันอาจมาจากลูกคา  คูแขง 
กฎหมาย หรือภายในกิจการเองก็ได  การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑเปนการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต
การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบการผลิต และการออกแบบระบบการผลิต การเลือกใชเครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงคขององคการนั้น การออกแบบผลิตภัณฑ
จะหมายรวมถึงการปรับปรุงแบบใหม  ๆใหกับผลิตภัณฑซ่ึงรวมถึงผลิตภัณฑใหมและผลิตภัณฑเกาดวย
ความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑมีสาเหตุมาจากขอมูล  ดังตอไปนี้ (สุภางค  เรืองฉาย, 2550,  
หนา 25) 
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                      (1)  วัฎจักรชวีติของผลิตภัณฑมีชวงเวลาที่ส้ันลง ซ่ึงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ
มี  4  ขั้นตอน  คือ  ขั้นแนะนาํสินคา  ขั้นยอดขายเจริญเติบโต  ขั้นยอดขายอิ่มตัว  ขั้นยอดขายลดลง 
                      (2)  ความตองการของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป 
                      (3)  สภาพเศรษฐกิจ 
                      (4)  สภาพแวดลอม 
  2)  ความหมายของการวางแผนผลิตภัณฑ   
                     การสรางความเชื่อถือใหเกิดในสินคาจะเปนสิ่งกระตุนอยางดีใหมีการปรับปรุง
คุณภาพสินคาความเชื่อถือในสินคาจะลดลงถาพบวาสินคานั้นไมสามารถปฏิบัติงานไดตามที่บอกไว
หรือสินคามีขอบกพรองซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการออกแบบไมดีหรือสาเหตุจากฝมือการผลิตไมดีก็ตาม
กิจการจะตองรับผิดชอบทางกฎหมายในสินคาที่ผลิตออกจําหนายรวมถึงความปลอดภัยตอ
ผูบริโภคดวย  การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑเปนการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระบบการผลิต และการออกแบบระบบการผลิต การเลือกใชเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณและวิธีการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคขององคการนั้น คําวาผลิตภัณฑ (product) จะหมายถึงผลิตผลที่ไดจาก
การดําเนินงานซึ่งหมายรวมถึงสินคาที่มีตัวตนและบริการดวย 
  3)  ความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
                      การพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอยูแลวในทองตลาดใหดียิ่งขึ้นหรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมใหมีความหลากหลายในรสชาติ รูปแบบ สีสัน หรือการผลิตผลิตภัณฑนวัตกรรม 
(innovation) เกิดจากความจําเปน ปญหา หรือการคาดการณลวงหนาในการพัฒนาผลิตภัณฑ
มีสาเหตุมาจาก  (รังสรรค  เลิศในสัตย, 2549, หนา 230) 
                  (1) วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑมีชวงเวลาที่ส้ันลง  ผลิตภัณฑในปจจุบันเกิดและ
รุงเรืองจนกระทั่งเสื่อมความนิยมไดอยางรวดเร็วกวาในสมัยกอนเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
ในปจจุบันลํ้าหนาดวยวิทยาการที่ทันสมัยกวา  การแขงขันของธุรกิจก็มีมากขึ้น ซ่ึงสงผลใหวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑส้ันลงตองเรงพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหยอดขายหรือสวนแบงตลาดอยูในระดับคงที่
ซ่ึงเปนการดับรัศมีผลิตภัณฑที่กําลังผลิตและจําหนายอยูแมวาผลิตภัณฑนี้ยังคงทําเงินใหแกธุรกิจ
ดวยการผลิตของรุนใหมที่ดีกวาดวยราคาที่แขงขันไดในตลาดแลวลดราคาตัวเกาลงวัฎจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ มีดวยกัน 4 ขั้นตอน คือ 

                     ก.  ขั้นแนะนาํสินคา (introduction) 
                      ข.  ขั้นยอดขายเจริญเติบโต (growth) 
                      ค.  ขั้นยอดขายอิ่มตัว (maturity) 
    ง.  ขั้นยอดขายลดลง (decline) 
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                         สินคาใหมที่เพิ่งเริ่มเขาสูตลาดความตองการในระยะแรกๆ อาจจะต่ํา มีนอย
เพราะผูซ้ือยังไมคุนเคยกับสินคา ราคาสินคาในชวงนี้อาจจะต่ํา เมื่อสินคาเขาสูขั้นยอดขายอิ่มตัว
อาจจะตองมีการพัฒนาสินคารูปแบบหรือสูตรใหมๆ หรืออาจมีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหมเขามา
แทนที่สินคาเกา  เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินคา 
                       (2)  ความตองการของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
ความเปนอยูในชีวิตประจําวันรีบเรงมากขึ้นตองอาศัยเครื่องทุนแรงมากขึ้น เพื่อประหยัดเวลา
ในการทํางานบานหรือการทําความสะอาด การเลียนแบบวัฒนธรรมของประเทศที่เจริญทําให
เครื่องแตงกายและขาวของเครื่องใชตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกในชีวิตมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป 
เชน การสวมเสื้อสูทในงานที่เปนทางการ หรือการสรางบานทรงแบบตะวันตกการอยูอาศัย
ในคอนโดมิเนียมนอกจากนั้นความตองการของลูกคายังเปลี่ยนแปลงไปเพราะการติดตอสื่อสาร
ที่ทั่วถึงกันทุกมุมโลก   
                        (3)  สภาพเศรษฐกิจ  ในชวงระยะเวลาตางๆ จะมีผลตอผลิตภัณฑที่วางขาย
ในทองตลาดเปนอยางมาก  เพราะในชวงเศรษฐกิจดีลูกคาจะมีกําลังซื้อสูง  การเสนอสินคารูปแบบ
ทันสมัยสวยงาม  หนาที่การใชงานครบครันและราคาคอนขางสูงจะสามารถทําตลาดไดไมยาก   
แตในชวงเศรษฐกิจตกต่ําลูกคามีกําลังซ้ือลดลง  การเสนอสินคาที่มีความทนทานในการใชงานที่มี
คุณภาพพอสมควรและราคาประหยัด  จึงจะสามารถดึงดูดลูกคาจํานวนมากได  สภาพเศรษฐกิจ
มีผลอยางมากตอระดับรายไดของลูกคา  ดังนั้นอัตราดอกเบี้ย  อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา  อัตรา
การวางงาน  ดัชนีราคาผูบริโภค  ลวนแลวแตจะสงผลกระทบตอระดับอุปสงคของผลิตภัณฑ
ซ่ึงจะมีผลตอความจําเปนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่จะชวยรักษาระดับสวนแบงตลาดขององคการ
ธุรกิจนั้น 
                (4)  สภาพแวดลอม  สภาพแวดลอมที่องคการควบคุมไมได เชน กฎหมาย 
การเมือง  ตีกรอบกําหนดรูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑใหธุรกิจจําเปนตองปฏิบัติตาม  เชน
กฎหมายคุมครองผูบริโภคหรือกฎหมายสาธารณสุขวาดวยอาหารและยา  กําหนดสวนผสมของอาหาร
และขนม  และควบคุมความสะอาดของตัวผลิตภัณฑภายใตขอจํากัดหนึ่ง  หรือกระทรวงพาณิชย
กําหนดขนาดบรรจุของน้ําดื่ม  และมาตรฐานราคา  เปนตน  รวมไปถึงมาตรฐานคุณภาพสากล
ก็มีผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑที่จะออกไปสูตลาดการคาระหวางประเทศ 
                         ทุกคนในองคการสามารถมสีวนในการพฒันาผลติภณัฑใหม  แตโดยทั่วไป
แลวการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจะเปนหนาที่ซ่ึงฝายการผลิตและฝายการตลาดจะตองรวมมือกันอยางดี
เพื่อผลักดนัใหมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้กบัตัวผลิตภณัฑขององคการ  ซ่ึงการจัดทีมงานแบบขามหนาที่ 
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(cross function) จะชวยใหการประสานงานระหวางฝายตางๆ เปนไปอยางราบรื่นและสอดคลองกัน
มากกวาการแบงงานตามหนาที่ของแตละแผนกนอกจากฝายการตลาดแลว ฝายการผลิตยังตองประสานงาน
กับฝายวิศวกรรม ฝายออกแบบฝายการเงิน และผูบริหารระดับสูงเพื่อสรางผลิตภัณฑใหมที่สามารถ
ทํากําไรใหแกองคการ 
                    4)  การพัฒนาผลิตภัณฑ 
                   การพัฒนาผลิตภัณฑ  (product development)  เปนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมสําหรับตลาดปจจุบัน ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยปรับปรุงใหใหญขึ้น
ทําใหเล็กลง เปลี่ยนแปลงรวมหรือแยกลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑสรางคุณภาพผลิตภัณฑ
ใหแตกตางจากคูแขงขันเพิ่มรูปแบบ  และขนาดผลิตภัณฑซ่ึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมจะตองมีการศึกษา
ความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2551, หนา 82) 
                (1)  ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ (product development system) กลยุทธผลิตภัณฑ
ที่มีประสิทธิผลนั้นจะสัมพันธกับการตัดสินใจดานผลิตภัณฑ  กระแสเงินสด  ตลาดที่เปลี่ยนไป
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ  และขีดความสามารถขององคการ  บริษัทตองมีเงินสดสําหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑเขาใจการเปลี่ยนแปลงวาจะตองเกิดขึ้นในตลาดตองมีความรูความสามารถ และมีทรัพยากร
อยางเพียงพอ ทั้งนี้ระบบการพัฒนาผลิตภัณฑอาจไดรับการตัดสินใจอยางดี ซ่ึงไมใชมุงแตเพียง
ผลิตผลิตภัณฑไดเทานั้น  แตยังตองคํานึงถึงอนาคตของบริษัทดวย 
                     (2)  การจัดองคการสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑการจัดองคการสําหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (organizing for product development) จะมีวิธีปฏิบัติการตางๆ ดังนี้ 
                       วิธีที่ 1  เปนวิธีการของสหรัฐอเมริกา ที่ปฏิบัติกันมาเพื่อทําการพัฒนา
ผลิตภัณฑโดยทําการพัฒนาที่แผนกและที่ความแตกตางกันขององคการแผนกเหลานี้จะเริ่มดวย
การใหแผนกวิจัยและพัฒนาทํางานวิจัยที่จําเปนจากนั้นวิศวกรของแผนกจะออกแบบผลิตภัณฑ
แลวสงตอใหวิศวกรฝายผลิตทําการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถผลิตไดและขั้นสุดทายแผนก
การผลิตจะผลิตผลิตภัณฑออกมา  ขอดีของวิธีนี้คือ  เปนการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
แตมีขอเสียคือ การขาดความคิดที่กาวหนา และคําถามที่นาสนใจก็คือ ทําอยางไรแนวความคิด
การพัฒนาในแตละลําดับขั้นนั้นมีความสอดคลองกับความตองการของลูกคาอยูเสมอ 
                 วิธีที่ 2  เปนวิธีที่นิยมอยางแพรหลายคือ  มอบหมายใหผูจัดการฝายผลิต 
ทําการผลิตผลิตภัณฑที่ดีสุด ที่ผานระบบการพัฒนาผลิตภัณฑมาแลวและองคการสามารถผลิตได 
                   วิธีที่  3  อาจเปนวิธีที่ดีที่สุด คือการใชทีมหรือคณะทํางานเชน  ทีมพัฒนา
ผลิตภัณฑ  ทีมออกแบบสําหรับการผลิตทีมวิศวกรรมการเชื่อมโยงทีมดวยการไมแบงองคการออกเปน
แผนกยอยๆ เชน  แผนกวิจัยและพัฒนา  แผนกวิศวกรรม  แผนกการผลิต  และอื่นๆ ดวยรูปแบบ
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ของกลุมและทีมงานในแบบของญี่ปุนกิจกรรมเหลานี้จะรวมเปนหนึ่งในองคการรูปแบบการบริหาร
จะมีความเปนมิตรและองคการจะมีโครงสรางนอยเพื่อความจําเปนดานการติดตอส่ือสารและ
ประสานงาน 
                         ก.  ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ  (product  development  teams)  เปนทีม
ซ่ึงรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงความตองการจากตลาดเพื่อทําใหบรรลุผลสําเร็จดานผลิตภัณฑทมี
เชนนี้จะสามารถประกอบดวยตัวแทนจากฝายการตลาด  ฝายผลิต  ฝายจัดซื้อ  ฝายประกันคุณภาพ
และบุคลากรบริการภาคสนาม  โดยทั่วไปแลวทีมจะประกอบดวยตัวแทนขาย  เนื่องจากจุดประสงค
ของทีมประเภทนี้  คือเพื่อทําสินคาและบริการใหประสบความสําเร็จซึ่งรวมถึงความสามารถ
ทางการตลาด  (marketability)  ความสามารถทางการผลิต  (manufacturability)  และความสามารถ
ดานการบริการ (serviceability) 
                         ข.  การใชงานวิศวกรรม  (concurrent  engineering)  เปนกิจกรรม
ซึ่งชวงปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑการผลิต  ความสามารถในการรักษาและใชงานหรือ
เปนการเชื่อมโยวิศวกรรมกับกระบวนการผลิตและสินคาเขาดวยกันทําใหการผลิตสินคาทั้งหลาย
สามารถสอดคลองกับสมรรถภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นยังเปนทีมที่รวมกันออกแบบและรวมทํา
กิจกรรมดานวิศวกรรมดวยการใชทีมจะมีตัวแทนจากหนาที่ตางๆ ทั้งหมดหรือเรียกวาทีมขามหนาที่ 
(cross-function team)  ทีมชนิดนี้สามารถมีการพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางรวดเร็วกวา 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ ควรคํานึงถึงระบบการพัฒนาผลิตภัณฑและการจัดองคการ
สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑประเด็นสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑเนนการออกแบบดานความแข็งแรง
การแขงขันโดยใชเวลาเปนพื้นฐาน  การออกแบบใหเปนมาตรฐาน  การออกแบบโดยใช
คอมพิวเตอรชวย  การวิเคราะหคุณคา  การวิเคราะหผลิตภัณฑดวย 
                     5)  ขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภณัฑใหม 
                      ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมและการออกแบบระบบการผลิตนั้น
มีขั้นตอนตางๆ ตามลําดับดังนี้ (สุชาดา  สังขพันธ, 2541, หนา 24; อางถึงใน สิริพันธุ จุลกรังคะ, 
2542) 
                      การคนหาและริเร่ิมความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม  ความคิดเกี่ยวกับและ
บริการใหม  จะเกิดขึ้นได 2 ทางคือ 
                              (1)  ภายในองคกร ไดแกหนวยงานตางๆ ในองคกรคือฝายดําเนินงาน ฝายบริหาร 
ฝายการตลาด ฝายการเงิน ฝายบุคคล และฝายวิศวกร 
                            (2)  ภายนอกองคกร ซ่ึงอาจเปนหนวยงานโฆษณาหรือจากลูกคา จากกฎระเบียบ
ขอบังคับของรัฐบาลก็ได 
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                      ขั้นตอนการริเริ่มความคิดนี้ จะไดรับอิทธิพลจากปจจยั 3 อยางคือ 
                    (1)  ลักษณะการดําเนินงานของกิจการ 
                      (2)  ความเปนผูนําดานการแขงขันที่สําคัญของกิจการนั้นหรือความไดเปรียบ
จากการแขงขนัของกิจการ 
                      (3)  จุดมุงหมายของกิจการ 
   6)  รูปแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยเนนในเรื่องคุณคาทางโภชนาการมากขึ้น 
โดยทั่วไปมี 4 รูปแบบไดแก  (มณฑล  สุกใส, 2552, หนา 65) 
  (1)  ผลิตภัณฑ ที่มีการเติมสารอาหาร มีอยู ดวยกัน 3 รูปแบบคือ 
   ก.  การเติมเพื่อทดแทนสารอาหารที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต 
เชน การเติมวิตามินซีลงในน้ําผลไมที่ผานการฆาเชื้อแลวและบรรจุในขวดแกวหรือภาชนะปดสนิท 
เนื่องจากวิตามินซีสลายตัวไดงายมากจากแสง ความรอน ออกซิเจนในอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิตามินชนิดอื่นๆ และผูบริโภคมีความคาดหวังที่จะไดรับวิตามินซีจากการดื่มน้ําผลไมสําเร็จรูป  
    ข.  การเติมเพื่อใหปริมาณสารอาหารสูงกวาที่มีอยูเดิมโดยสารอาหารชนิดนั้น
อาจมีอยูนอยหรือไมมีอยู เลยในอาหารชนิดนั้นเชนการเติมแคลเซียมในน้ํานมถ่ัวเหลืองการเติม
วิตามินเอและเหล็กในบะหมี่สําเร็จรูป 
    ค.  การเติมสารอาหารใหได ปริมาณเทาทีก่าํหนดโดยกฎหมายหรือมาตรฐาน 
เชน การเติมไอโอดีนในเกลือบริโภค การเติมวิตามินเอในนมขนหวาน เปนตน 
   อยางไรก็ตามการเติมสารอาหารแมวาดู เสมือนจะไมยุงยาก แตผูประกอบการก็ตองศึกษา
วิชาการที่เกี่ยวของหรือสอบถามผูที่มีความรูดานอาหารและโภชนาการวา จะเลือกใชสารอาหาร
ชนิดใด ในปริมาณเทาใด และเติมในขั้นตอนใดของกระบวนการผลิตจึงจะทําใหไดผลิตภัณฑที่มี
ประโยชนตอสุขภาพอยางแทจริงและคุมทุน เชน การพิจารณาเติมธาตุเหล็กในอาหาร เนื่องจากธาตุ
เหล็กมีหลายชนิดทั้งในรูปเกลือเฟอริก (ferric salt) และเกลือเฟอรัส (ferrous salt) จึงตองพิจารณาวา
จะเลือกใชเกลือของธาตุเหล็กแบบใดที่รางกายสามารถดูดซึมและจะนําไปใชประโยชนไดดีกวากัน 
เมื่อเติมลงไปในอาหารแลวธาตุเหล็กเกิดปฏิกิริยากับสารอาหารใดที่มีอยูในอาหารนั้นหรือไม
เพราะจะมีผลทําใหปริมาณที่จะถูกนําไปใชประโยชนในรางกายลดลง จะตองใชเลือกภาชนะแบบใด
ที่ไมสงผลกระทบที่ทําใหธาตุเหล็กเกิดการสลายตัว 
   (2)  ผลิตภัณฑ ที่มีการลดสารอาหารที่สําคัญไดแกน้ําตาล ไขมัน และโซเดียม 
ในอาหารสําเร็จรูปอาหารกึ่งสําเร็จรูปขนมขบเคี้ยวและขนมหวานตางๆ ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องมาจาก
ปญหาโภชนาการของคนไทยดังที่กลาวมาตั้งแตแรก เปนปญหาเดียวกันกับในประเทศที่พัฒนาแลว
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ที่พบคนอวนมาก คนที่เปนความดันโลหิตสูงกันมาก ธุรกิจอาหารจึงมีการผลิตสินคากรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขพยายามผลักดันใหผูประกอบการผลิตอาหารที่จะเปนการสรางเสริมสุขภาพที่ดี
ของคนไทยดังตัวอยางโครงการรณรงคสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดีโดยรับรองอาหารลดน้ําตาล ไขมนั  
โซเดียมแกผูประกอบการที่เขารวมโครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการและปองกันปญหา
ที่เปนปจจัยเส่ียงตอสุขภาพรวมทั้งสงเสริมใหมีการเสริมคุณคาทางอาหารโดยการใชสวนผสมจาก
อาหารธรรมชาติที่เปนแหลงของสารอาหารตางๆ ประเภทของอาหารที่อยูในขอบขายของโครงการ
ไดแก กลุมขนมขบเคี้ยว กลุมขนมอบหรือเบเกอรี่ กลุมขนมไทยที่มีน้ําตาลและไขมันเปนองคประกอบหลัก
รวมทั้งกลุมอาหารอื่นๆ ตามที่กรมอนามัยประกาศ และหากผูประกอบการไดรับการรับรองจะไดรับ
เครื่องหมายรับรองพรอมทั้งใบรับรองจากกรมอนามัยดวย 
                           (3)  ผลิตภัณฑอาหารที่ใชวัตถุดิบทดแทนการเรียนรูที่จะเลือกใชวัตถุดิบที่เหมาะสม
จะมีผลตอคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑเชน การผลิตขนมไทยที่ตองการเสริมคุณคาของ
วิตามินเอ หากไมใชสารอาหารวิตามินเอเติมลงไปซึ่งมีราคาแพงและใชประโยชนในรางกายไมดีเทา
เมื่อเทียบกับวิตามินเอ ในอาหารตามธรรมชาติการใชสวนผสมจากพืชที่เปนแหลงของเบตาแคโรทีน 
ซึ่งจะเปลี่ยนเปนวิตามินเอในรางกาย และยังมีประโยชนในดานการเปนสารตอตานอนุมูลอิสระ 
ซ่ึงมีอยูมากในฟกทอง มะเขือเทศ ผักผลไมที่มีเนื้อสีแดง แสดหรือเหลือง ก็จะเปนการเสริมคุณคา
ทางอาหารของผลิตภัณฑใหดีขึ้น นอกจากนี้มีผลิตภัณฑหลายชนิดที่ใชวัตถุดิบจากพืชทดแทน
วัตถุดิบจากสัตว สําหรับผูบริโภคที่ตองการควบคุมคอเลสเตอรอลและไขมัน เชน กะทิธัญพืช นม
ถ่ัวเหลืองผสมธัญพืชตางๆ เชน งาดํา ขาวโพด ลูกเดือย 
                            (4)  ผลิตภัณฑ  อาหารอินทรีย  (organic food)  จากภาวะที่อาหารสดและอาหาร
สําเร็จรูปมีการตกคางของสารปนเปอนประเภทตางๆ ทั้งยาฆาแมลงสารเรงการเจริญในสัตวจึงทําให
ผูที่หวงใยสุขภาพตองการอาหารที่ปลอดหรือมีการตกคางนอยที่สุดของสารพิษ ทางกระทรวงเกษตร
และสหกรณจึงสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑอาหารอินทรีย พืชอาหารอินทรียนั้นเจริญเติบโตขึ้นมา
โดยปราศจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช หรือปุยวิทยาศาสตรสังเคราะห ใชอาหารที่มีอยูตามธรรมชาติ
เกือบทั้งหมด และก็มีมาตรฐานที่เขมงวดที่เกษตรกรตองปฏิบัติตาม ปจจุบันอาหารอินทรีย
เปนที่ตองการทั้งในประเทศและตางประเทศ จัดเปนสินคาสงออกที่สําคัญอยางหนึ่ง นอกจากนี้
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ที่จัดทําโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนหรือระดับพื้นบานที่ยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร 
โดยเปนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชนใหไดรับการรับรองและแสดงเครื่องหมาย
การรับรองเพื่อสงเสริมดานการตลาดของผลิตภัณฑ ใหเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายและสรางความมั่นใจ
ใหกับผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑชุมชนทั้งในประเทศและตางประเทศ เนนใหมีการพัฒนา
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แบบยั่งยืน  อีกทั้งสนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาลโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
ในการแกไขปญหาความยากจนของชุมชนโดยมุงหวังใหความสําคัญของการนําภูมิปญญาชาวบาน 
และทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินมาพัฒนาและสรางมูลคาของผลิตภัณฑใหสูงขึ้น มีคุณภาพ มีจุดเดน 
มีเอกลักษณ มีการพัฒนาทองถ่ินสรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได สรางงาน สรางรายได 
   7)  หลักการพฒันาผลิตภัณฑ 
  หลักการพัฒนาผลิตภัณฑถือวาเปนหัวใจสําคัญสําหรับความอยูรอดของธุรกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันหลักการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถที่จะนําไปปรับใชกับการผลิต
ในสายตางๆ ไมเพียงแตสายอาหารเทานั้นและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑที่นําเสนอ มีดังนี้  
(มณฑล สุกใส, 2552, หนา 32) 
  (1)  การปรับปรุงตัวผลิตภัณฑเดิม เปลี่ยนรูปรางและโครงสรางเปนการพัฒนาสูตร
หรือกรรมวิธีการผลิตเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มรสชาติและคุณคาทางโภชนาการรวมถึงเพิ่มความหลากหลาย
ในผลิตภัณฑตัวอยางของผลิตภัณฑอาหารที่มีการปรับปรุงผลิตภัณฑในรูปแบบนี้ เชนนมที่เพิ่มงาดํา 
แคลเซียม และสิ่งที่เปนประโยชนอื่นๆ หรือแหนม มีทั้งแหนมแทงขนาดใหญ  และแหนมตุมจิ๋ว
แหนมทุกแบบที่วามาสามารถเอามาบริโภคไดเหมือนกัน ไมวาจะเปนสูตรการผลิตบรรจุภัณฑ 
โดยแตกตางกันเพียงขนาดบริโภคที่มีทางเลือกในการเลือกซื้อใหกับลูกคา  
     (2)  การพัฒนาผลิตภัณฑใหม ตัวอยางของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เห็นชัดๆ 
และนาสนใจกับการพัฒนาผลิตภัณฑชนิดนี้อยางมากก็คือ บรรดาเนื้อสัตวเจทั้งหลาย เชน หมูแดงเจ
กระเพาะปลาเจ ซ่ึงก็ไมรูเหมือนกันวาเขามีวิธีในการทําปรับสูตรอยางไรถึงไดเนื้อสัมผัสและลักษณะ
ภายนอกที่ใกลเคียงกับของธรรมชาตินอกจากตัวอยางขางตนก็จะเปนการสรางผลิตภัณฑตัวใหมๆ ขึ้นมา 
เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ประโยชนของการพัฒนาใหมนั้น นอกเหนือไปจากการที่จะไดผลิตภัณฑใหม
มาขาย ซ่ึงบางทีทางผูผลิตเองก็อาจจะมีเหตุผลอื่นๆ ดวย เชน ตองการขอปรับแจงราคาใหมกับ
กรมการคาภายใน ซ่ึงกลไกในการปรับขอขึ้นราคากับตัวผลิตภัณฑตัวเกาที่เคยแจงจดไปแลว  
แตถาจดทะเบียนเปนผลิตภัณฑใหมแลวยื่นราคาใหมก็จะทําไดงายกวาเชน นมหวานยูเอชทีปกติ
จะกลองละ 11 บาท ถาผูผลิตขอขึ้นเปน 12.50 บาท ตามราคาจริงที่ควรขาย (คิดจากตนทุนที่เพิ่ม)  
แตถาใสแคลเซียมผสมไวตามินมีงาดําแลวทําการจดเปนผลิตภัณฑใหม กลายเปนนมหวานยูเอชที
ผสมแคลเซียมและไวตามินมีงาดํา โดยตั้งราคา 13 บาท ก็จะปรับราคางายกวาและโรงงานอยูไดดวย 
  (3)  การปรับปรุงเฉพาะบรรจุภัณฑปจจุบันบรรจุภัณฑรักษโลก ถาไมใชวัสดุ
ที่สามารถยอยสลายดวยตัวเอง ก็ทําแบบเติมใหม  (refill)  ออกมาเพื่อจะลดปริมาณขยะชิ้นใหญ 
ผูผลิตไดภาพลักษณและกําไร 
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   8)  ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภณัฑ 
  ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวยขั้น ดังนี้ (สุภางค เรืองฉาย, 2550, 
หนา 42) 
  (1)  การกําหนดจุดมุงหมายของการพัฒนา ผลิตภัณฑใหมไดอยางชัดเจน
จะชวยใหผูประกอบการกําหนดขอบเขตของงานที่จะดําเนินการตอและสามารถวางแผนงาน
ไดชัดเจนขึ้น เปรียบเหมือนมีเข็มทิศที่จะกาวเดนิตอไป 
  (2)  การสรางแนวคิดและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑใหมผูประกอบการสามารถ
สรางแนวคิดผลิตภัณฑไดหลายๆ ชองทางดวยกันที่มีการดําเนินงานโดยทั่วไปคือจากการศึกษาขอมูล
จากเอกสารวิชาการ บทความจากการเขาชมนิทรรศการ จากการเขารวมทดลองทําผลิตภัณฑที่มีการสอน
ในลักษณะหลักสูตรวิชาชีพจากการศึกษาขอมูลการตลาดสิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดแนวคิดในใจ
ที่จะนํามาสานตอไปใหเปนผลิตภัณฑ อยางไรก็ตามเมื่อไดแนวคิดแลวจะตองศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับ
กับแนวคิดผลิตภัณฑใหมเพื่อการคัดเลือกแนวคิดที่เปนไปไดมากที่สุดเพื่อที่จะพัฒนา ผลิตภณัฑตอไป 
ขอมูลที่สําคัญไดแก 
   ก.  ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม เชน สูตร วัตถุดิบ สวนผสมวิธีการผลิต 
อุปกรณเครื่องมือเคร่ืองจักรที่จะใชการเก็บรักษาบรรจุภัณฑและการบรรจุหีบหอ มาตรฐานผลิตภัณฑ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑตองมีขอมูลใหครบถวนเพื่อจะไดพิจารณาอยางถองแทตอไปวา
จะเดินหนาพัฒนาผลิตภัณฑนั้นตอไปหรือยกเลิกและสนใจผลิตภัณฑอ่ืนที่มีโอกาสมากกวา 
   ข.  ขอมูลบรรจุภัณฑตองศึกษาไปพรอมๆ กับผลิตภัณฑวาจะใชบรรจุภัณฑ
ชนิดใด บรรจุภัณฑนั้นมีคุณสมบัติในการปกปองคุณภาพสินคาอยางไรบาง มีคุณสมบัติพิเศษ
ในการรักษาคุณภาพของสินคาหรือไม เชน ปองกันการกระทบกระแทกไดดี ปองกันการเคลื่อนที่
ของออกซิเจนจากภายนอกไมใหเขามาทําปฏิกิริยากับอาหาร ซ่ึงจําเปนสําหรับอาหารที่มีไขมันสูง
ในการชะลอการเหม็นหืน ขอกําหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑที่จะเลือกใชมีหรือไม
ตลอดจนการออกแบบดานบรรจุภัณฑที่จะมีสวนสําคัญอยางยิ่งการสรางความสนใจของลูกคา 
     ค.  ขอมูลเกี่ยวกับผูบริโภค กําหนดวาใครคือผูบริโภคกลุมเปาหมาย 
เปนบุคคลทั่วไปหรือบุคคลกลุมพิเศษ การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ
ที่จะทําการพัฒนาขึ้น มาเปนอยางไร 
     ง.  ขอมูลดานการตลาด ผลิตภัณฑที่จะทําการพัฒนามีความเหมือนหรือ
ใกลเคียงกับผลิตภัณฑที่มีจําหนายอยูแลวในทองตลาด จุดเดนของผลิตภัณฑคืออะไรที่แตกตางจาก
สินคาเดียวกันแตเปนของผูผลิตรายอื่นๆ จะทําการตลาดอยางไร วิธีการขายและการสงเสริมการขาย
เปนอยางไร ควรจะวางขายที่ใด  
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   การคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑใหมอาจทําไดหลายวิธีซึ่งแตละวิธี
จะมีการดําเนินการอยางเปนระบบ อาจพิจารณาเริ่มจากความตองการของผูประกอบการเปนลําดับ
แรกกอนโดยจัดลําดับ ผลิตภัณฑและใหคะแนนแตละผลิตภัณฑ จากนั้นพิจารณาจากกระบวนการ
ผลิตและการตลาดเปนเกณฑเพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนและผลตอบแทน 
                        9)  องคประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ (product development) อาหาร มีอยู 2 องคประกอบคือ
(สุภางค  เรืองฉาย, 2550, หนา 70) 
  (1)  การพัฒนากระบวนการผลิต (process development) 
  (2)  การพัฒนาสูตร (formulation development) 
    การพัฒนาผลิตภัณฑมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
เปนสําคัญซ่ึงจะนํามาซึ่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจขององคกรทางธุรกิจตอไปโดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคประกอบหลังนี้มีความเกี่ยวของอยางมากกับองคประกอบของอาหารตางๆ ไมวาจะเปนวัตถุดิบ 
เครื่องปรุงรส หรือวัตถุเจือปนอาหาร (food additives) จากกระแสการตื่นตัวของผูบริโภคเกี่ยวกับ
สุขภาพและสิทธิประโยชนประกอบกับปจจุบันขอมูลขาวสารนั้นมีอยูมากมายรอบตัวทําใหผูบริโภค
มีขอมูลมากขึ้นกวาในอดีตสงผลใหการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารนั้นมีความซับซอนมากขึ้น
จากเหตุผลที่กลาวมาผูประกอบการทางดานอาหารจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับวัตถุดิบ
ที่จะนํามาใชในการผลิตอาหารเพื่อใหไดรับความเชื่อมั่นวามีความปลอดภัยและเปนที่พึงพอใจ
สําหรับผูบริโภคสําหรับคําวา “ปลอดภัย” สําหรับผลิตภัณฑอาหาร (food safety) นั้นมีความพยายาม
ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑตลอดจนกระบวนการ
ที่เกี่ยวของใหมีความเสี่ยงตอผูบริโภคนอยที่สุด ทั้งจากกายภาพ (physical risk) เคมี (chemical risk) 
หรือชีวภาพ (biological risk) ก็ตามแตสิ่งที่ยากคือ “ความพึงพอใจสําหรับผูบริโภค” เนื่องจาก
จะทราบไดอยางไรวาวัตถุดิบที่ใช กระบวนการผลิตหรือส่ิงที่เกี่ยวของนั้นจะเปนที่พึงพอใจสําหรับ
ผูบริโภคคําถามนี้เปนคําถามที่ตอบยากเนื่องจากตองดูชนิดของผลิตภัณฑ (product category) และ
ผูบริโภค (consumer)ตลอดจนบริบท (context) ในการบริโภควาอยูในลักษณะใดและปจจัยแวดลอม 
(environment)ในขณะนั้นวามีอิทธิพลตอการตัดสินใจอยางไรแนวทางหนึ่งที่จะทําใหทราบถึง
ส่ิงที่ทําใหผูบริโภคพึงพอใจนั่นคือการทราบแนวโนมในภาพรวมของวัตถุเจือปนอาหาร ของ Food 
ingredient สําหรับอุตสาหกรรมอาหารในป 2010 ไว 10 ประการดังนี้ (สุภางค เรืองฉาย, 2550,
หนา 72) 
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    (1)  ความเรียบงาย (sense of simplicity) จากกระแสสุขภาพและสินคาที่มาจาก
ธรรมชาติหรือบางครั้งรวมถึงสินคาเกษตรอินทรียที่ปราศจากการตัดแตงทางพันธุกรรม สารเคมี
หรือการปรุงแตงใดๆ เปนสิ่งที่ผูบริโภคเห็นวานํามาซึ่งสุขภาพที่ดีและไมทําลายสิ่งแวดลอม 
    (2)  กระแสความยั่งยืน (sustainable gather steams) เปนการใหความสําคัญกับ
การทําการคาอยางเปนธรรม (fair trade) และพยายามใชวัตถุดิบที่ผลิตไดในทองถิ่นเพื่อสงเสริม
ใหเกิดความยั่งยืนของทองถิ่นและลดการสรางมลภาวะจากการขนสงและกิจกรรมตางๆ 
เพื่อเปนการลดรอยเทาคารบอน (carbon foot print) และรอยเทาการใชน้ํา (water foot print) 
     (3)  การใสใจในสุขภาพ (inherent nutrition) เปนสิ่งที่เปนพื้นฐานที่สําคัญของ
มนุษยทุกคนที่ตองการใหตนเองปราศจากโรคซึ่งอาหารนั้นเปรียบเสมือนยาหรืออาจกลาวไดวา
อาหารนั้นคือยาชนิดแรกของมนุษย (food is the first medicine) เนื่องจากโดยปกติมนุษยจะไมได
กินยาหากไมไดเจ็บปวยแตในทางกลับกันมนุษยตองรับประทานอาหารเปนประจํา ดังนั้นหากอาหาร
ที่บริโภคมีคุณคาทางโภชนาการที่ดีจะสงเสริมใหมีสุขภาพที่ดีดวย 
    (4)  อาหาร (functional food) นอกเหนือจากคุณคาทางโภชนาการของอาหารแลว
ในปจจุบัน Functional food ยังเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูบริโภคที่ตองการบริโภคอาหารที่อาจมี
ฤทธิ์ในทางยาอีกดวย 
   (5)  อาหารตานโรค (going immune) ผูบริโภคปจจุบันนั้นตื่นตัวจากโรคที่เกิดขึ้น
จากสัตวในชวงหลายปที่ผานมาไมวาจะเปนไขหวัดนก ไขหวัดหมูทําใหเกิดความตองการบริโภค
อาหารที่มีฤทธิ์ปองกันโรคและรักษาสมดุลทําใหมีสุขภาพที่ดีอาทิเชน โพรไบโอทิค (probiotics) 
ที่งานวิจัยพบวาชวยเพิ่มภูมิคุมกันไดในอาหารบางชนิด 
   (6)  อาหารใหพลังงานกระตุน (new delivery for energy) จากพฤติกรรมการทํางาน
เกินเวลาและความเรงรีบทําใหผูบริโภคตองการอาหารที่สามารถจะชวยกระตุนใหเกิดความกระปรี้กระเปรา
หรือชวยใหพลังงานเชน เครื่องดื่มใหกําลังงาน (sport drink or energy drink) 
   (7)  อาหารที่ปราศจากการแพ (free from arise) ผูบริโภคจํานวนไมนอยในปจจุบัน
ที่มีปญหาเกี่ยวกับอาการแพอาหารหรือองคประกอบบางอยางที่อยูในอาหารเชน การแพโปรตีน 
  (8)  อาหารพรอมปรุง (continuing to cook at home) อาหารพรอมปรุงเปนอาหาร
อีกประเภทหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจทั้งจากความภาคภูมิใจที่ไดประกอบอาหารเอง 
    (9)   อาหารกลิ่นรสเขมขน (extreme flavor) ผูบริโภคโดยเฉพาะในกลุมวัยรุน 
หรือ generation มีความชื่นชอบในขนมขบเคี้ยวที่มีกล่ินรสเขมขน เชน pringlextremes เปนตน 
     (10)  การรับรองคุณภาพที่แทจริง (real authenticity) อาหารที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพในบางประเทศมีการควบคุมคุณภาพที่ดีเพียงพอไดรับการรับรองคุณภาพในระดับสากล 
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การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารตองใหมีคุณคาทางโภชนาการตามความตองการของผูบริโภคเนื่องจาก
ในปจจุบันการดูแลใสในสุขภาพมีมากขึ้น  นอกจากการออกกําลังกายแลว  อาหารที่มีคุณคาตาม
หลักโภชนาการก็มีความสําคัญมาก จึงจําเปนตองสรางความพึงพอใจใหผูบริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารที่ตองการ 
                       10) การเตรียมแผนงานและทดลองพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 
 แผนงานทีจ่ะตองจดัเตรียมเพือ่ใหเกดิความชดัเจนในการนําไปปฏิบัติ ประกอบดวย 
(สุนทรีย  เกตคุง, 2544, หนา 27-37; อางถึงใน สุมนา ฉตัรจรัลชัยศรี, 2547, หนา 23) 
   (1)  แผนงานดานการจัดหา การจัดเก็บวัตถุดิบ สวนผสม และบรรจุภณัฑ 
 (2)  แผนงานดานการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับการจัดเก็บวัตถุดิบ สวนผสมและ
บรรจุภัณฑตลอดจนสินคาที่ผลิตเสร็จ ทั้งในดานการจัดการอยางถูกสุขลักษณะหากเปนสินคา
กลุมอาหาร และในดานการไหลของงานที่จะทําใหการทํางานในขั้นตอนตางๆ มีประสิทธิภาพและ
การสงงานตอระหวางขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไปไมเกิดความลาชาและดําเนินไมได
อยางมีประสิทธิภาพ 
   (3)  แผนงานดานการจัดการการเงิน ทั้งในเรื่องเงินลงทุน เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อปองกันความชะงักงันเมื่อธุรกิจไดดําเนินงานไปแลว 
   (4)  แผนงานดานการจัดการแรงงานจะจัดหาใครบางที่รับผิดชอบการดูแล
จัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บการผลิต จะใชบุคคลในครอบครัวหรือจําเปนตองจางคนภายนอกดวย 
  ธุรกิจที่ไมมีจุดตางจากคูแขงและไมสามารถทําใหผูซ้ือพอใจจะพบวาการแสวงหา
กําไรทําไดยากขึ้น ไมวาเศรษฐกิจสวนรวมจะเติบโตมากหรือนอยเพียงใดกําไรจึงเปนเรื่องของ
การสรางความแตกตางจากคูแขงและความสามารถที่จะทําใหผูซ้ือพอใจปจจัยที่มคีวามสําคัญที่สุด
ในการตัดสินอัตรากําไรจึงขึ้นอยูกับผลิตภัณฑที่ผูประกอบการเสนอขายใหแกผูซ้ือ ผลิตภัณฑ
ที่ตางจากคูแขงและผูซื้อพอใจมากที่สุดก็ยอมจะมีอัตรากําไรมากที่สุด  ดังนั้นยุทธศาสตร
หลักในการทํากําไรของธุรกิจในยุคนี้จึงไดแกการพัฒนาผลิตภัณฑการพัฒนาผลติภณัฑสําหรบักจิการ 
ไมไดหมายถึงการแสวงหาผลิตภัณฑใหมเนื่องจากการเสนอผลิตภัณฑใหมเปนเรื่องที่ตองมีการลงทุน
ไมทางการเงินก็ทางความรูสูงและมีความเสี่ยงสูงดวย ซ่ึงไมเหมาะกับกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก 
  ดังนั้นสําหรับกิจการขนาดเล็กการพัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึง การปรับปรุง
ผลิตภัณฑในระดบัที่กิจการขนาดเล็กจะทําไดการปรับปรุงดังกลาวอาจทําไดโดยผานการพัฒนาคณุภาพ
และการปรับปรุงผลิตภัณฑใหสอดคลองกับรสนิยมของผูซ้ือและผูประกอบการที่สามารถจะพัฒนา
ผลิตภัณฑของตนไดจึงจําเปนจะตองเปนผูที่มีความสนใจ มีความถนัดหรือมีความรูในกิจการนั้นๆ
การทําธุรกิจที่ไมอยูในความถนัดของตนเองจึงเปนเรื่องที่มีความเสี่ยงอยางยิ่งที่ผูประกอบการ
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ควรหลีกเล่ียง โดยเฉพาะการหลีกเล่ียงที่จะทําธุรกิจตามๆ กันทั้งที่ไมอยูในความถนัดของตนหรือ
การขยายประเภทธุรกิจของตนไปยังกิจการที่ตนเองไมถนัดปจจัยที่สําคัญสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่ประสบความสําเร็จคือ ความเขาใจลูกคา หากปราศจากความเขาใจลูกคาที่ชัดเจนและถูกตองการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ก็ไมอาจกอใหเกิดคุณคาหรือความพอใจใหแกลูกคาไดถาผูประกอบการไมสามารถ
สรางคุณคาหรือความพอใจใหลูกคาไดก็จะไมสามารถแขงขันกับคูแขงได จําเปนจะตองลดราคาขาย
ลงเรื่อยๆ ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวากําไรไมจําเปนจะตองมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกจิ
ถากิจการนั้นประสบความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
  2.2.2  ขอมูลเก่ียวกับงาดํา 

1)  คุณลักษณะงาดํา 
  งาดํามคีุณลักษณะดังนี้  (กรมสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตร, 2544, หนา  57-69)
งาดําเปนไมพุม  เนื้อออน  สูงไมเกิน  4  ฟุต  ใบมีขนนอยๆ คลายใบหญางวงชาง  ดอกเปนหลอด
มีสีขาวอมมวง  ผลลักษณะคลายผลโกโกเล็กกวาลูกตะลิงปงเล็กนอย  สวนใหญจะมี  4  กลีบ  กลีบละ  
8  พู  เมล็ดมีขนาดใหญ  สีคอนขางดําสนิท  อายุนับตั้งแตปลูกถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ  90 – 100  วัน  
พันธุที่นิยมปลูก  ไดแกพันธุนครสวรรค  พันธุบุรีรัมย  ใหผลผลิตประมาณ  60 – 130 กิโลกรัมตอไร  
นิยมปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  เมล็ดงามีขนาดเลก็  รสหวานเล็กนอย  ผิวมัน  
เมล็ดงามีน้ํามันสูงประมาณรอยละ  35 – 60  น้ํามันที่สกัดจากเมล็ดงาเปนน้ํามันพืชที่มีคุณภาพสูง  
มีความคงทนตอการเหม็นหืน  เนื่องจากน้ํามันงามีสารเซซามินและซีซาโมลีนอยูตามธรรมชาติ
ประมาณรอยละ  0.5 – 1  สารทั้ง  2  เปนสารกันหืนธรรมชาติ  ทําใหมีความตานทานตอการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่น  ดังนั้นน้ํามันงาจึงไมจําเปนตองใชสารกันหืน  ก็สามารถใชไดตามปกติ 
    2)  ประโยชนและคุณคาของธัญพืชงาดํา 
 ประโยชนและคุณคาของธัญพืชงาดํากรมอนามัยกองโภชนาการ (2552, หนา 12) 
ใหขอมูลวางาดําใชเปนสวนประกอบของอาหารคาวหวานชนิดตางๆ เชนใชแทน Cocoa butter 
ในการทําช็อกโกแลต  งากระจก  ขนมเทียนสลัดงา  อาหารเสริม  และการแพทยตะวันออกถือวา
งาเปนอาหารบํารุงกําลังที่ดี  ใหความอบอุนแกรางกาย  การเตรียมเพื่อใชเปนอาหารควรคั่วเมล็ดงา
ดวยไฟออนๆ หรืออบ  เก็บในภาชนะปดสนิท   
 การรับประทานงาดําจะรับประทานทั้งเมล็ด  โดยปกติจะใชการคั่วหรือการอบ  
ซ่ึงการคั่วจะทําโดยคั่วในกระทะ  ซ่ึงตองมีการคนอยูตลอดเวลา  เพื่อปองกันไมใหเมล็ดงาไหม  สําหรับ
การอบจะอบในเตาไฟฟา  เปนเวลา  12 – 15  นาที  ที่อุณหภูมิ  175  องศาเซลเซียส  จะใหกล่ินรสที่ดี  
ถาตองการกลิ่นงาที่เขมขึ้นจะตองพรมน้ํามันเล็กนอยในระหวางอบ  การบริโภคงาดําเปนประจํา
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จะชวยใหนอนหลับกระปรี้กระเปรา ปองกันโรคเหน็บชา บํารุงกระดูกปองกันอาการทองผูก ลดระดับ
โคเลสเตอรอลบรรเทาอาการริดสีดวงทวารและชวยบํารุงรากผม  
 อีกทั้งสารตานอนุมูลอิสระสูงที่ไดจากวิตามินอีในงาดํานั้น เปนวิตามินอี
จากธรรมชาติที่ไดจากอาหารจึงเปนสารตานอนุมูลอิสระไดเปนอยางดีมากกวาการซื้อวิตามินอีสกัด
มารับประทาน สารตานอนุมูลอิสระในงาดําจึงมีสวนชวยชะลอวัยได โดยการที่รางกายจะสามารถ
ขับของเสียไดเร็วกวาเดิม ทําใหการสะสมของสารพิษในรางกายลดลง โดยมีการศึกษาออกมาแลววา
ผูที่รับประทานอาหารที่มีสารตานอนุมูลอิสระที่สูง หรือการรับประทานผักผลไม จะดูมีความออนเยาว
มากกวาผูที่รับประทานอาหารที่มีสารตานอนุมูลอิสระต่ํา และไมเพียงแตชะลอวัยจากภายนอกเทานั้น 
แตยังสามารถบํารุงจากภายในไดดวย สุขภาพจะดีและไมเสื่อมสภาพเร็วอีกดวย 
    3)  สวนประกอบของงาดํา  

  งาดําเปนพืชที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงมากชนิดหนึ่ง สําหรับเปนอาหารคน
และสัตว จากการวิเคราะหหาสวนประกอบทางเคมี (นัสวรรณ เสรษฐภักดี, 2544, หนา 27) 
 (1)  โปรตีนรอยละ 20 – 27 ประกอบดวยกรดอะมิโนที่สําคัญ เชน มี Methionin สูง  
แตมี Lysene ต่ํา  ซ่ึงมีปริมาณสูงกวาโปรตีนจากธัญพืชและถั่วตางๆ   
 (2)  ไขมันประกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตัว  (Saturated fatty acid)  ประมาณ
รอยละ 15 แตมีกรดไขมันไมอิ่มตัว (Unsturated fatty acid) รอยละ 85 โดยมีกรดลิโนเลอิก  
(Linoleic acid) ประมาณรอยละ 42 – 48 การมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูง โดยเฉพาะกรดลิโนเลอิก
และเลซิตินจะควบคุมระดับโคเรลเตอรอลในเลือดไมใหมีมากเกินไป ปองกันไมใหหลอดเลือดแข็ง 
ปองกันโรคหัวใจและโรคที่เกี่ยวกับเสนเลือดบางชนิด รวมทั้งใหความชุมชื้นแกผิว 
 (3)  วิตามิน งาจะมีวิตามิน B สูง โดยเฉพาะ niacin ซ่ึงกลุมวิตามิน B นี้ จะชวย
บํารุงประสาทหรืออาการไมสบาย ที่เกิดจากระบบประสาท ไมมีวิตามิน C แตมีวิตามิน E สูง 
 (4)  เกลือแร มีรอยละ 4.1 – 6.5 ที่สําคัญไดแก แคลเซียม เหล็ก สังกะสี ไอโอดีน 
เซเลเนียม และฟอสฟอรัส โดยจะมีแคลเซียมมากกวาพืชท่ัวไปประมาณ 40 เทา งาดํามีแคลเซียมสูงกวา
งาขาวประมาณ 2 เทา แคลเซียมจะมีความสําคัญในการสรางกระดูกเด็กในวัยเจริญเติบโตและสตรี
ในวัยหมดประจําเดือน ซึ่งมีความบกพรองของโฮโมนเอสโตรเจน ทําใหมีการดึงดูดแคลเซียม
ออกจากกระดูก ดังนั้นงาดําก็เปนแหลงแคลเซียมที่ดีจึงควรบริโภค 
 (5)  คารโบไฮเดรต มีเพียงเล็กนอยงาดําเมื่อเปรียบเทียบกับถ่ัวเหลืองและไข พบวา  
งาดํามีไขมันสูงกวาถ่ัวเหลือง 3 เทา และสูงกวาไขประมาณ 4.6 เทา มีโปรตีนสูงกวาไขประมาณ
รอยละ 5 แตต่ํากวาถ่ัวเหลืองประมาณ 2 เทา นอกจากนี้งาดํายังมีสารสําคัญที่ชวยบํารุงตับ คือ เซซามิน 
โดยการวิจัยลาสุดพบวา สารเซซามินที่ไดจากการสกัดงามีฤทธิ์ชวยบํารุงตับ โดยในการวิจัยจะใหหนู
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กินอาหารที่มีเซซามินผสมอยูปรากฏวาเซซามินมีฤทธิ์ปองกันตับจากการถูกทําลายโดยเอธิลแอลกอฮอล  
ซ่ึงสามารถวัดไดจาก ระดับของสารถเคมีในเลือด  และยังพบวาเซซามินชวยเพิ่มความเร็วในการกําจัด
เอธิลแอลกอฮอลออกจากกระแสเลือด  และจากการทดสอบฤทธิ์ในการปองกันตับจากการถูกทําลาย
ดวยคารบอนเตตราคลอดไรด  พบวา  เซซามินชวยลดการสะสมของไขมันในตับและปองกัน
การเสื่อมสภาพของเสนเลือดในตับ   
 ธัญพืชงาดํามีคุณคาทางโภชนาการสูง มีแหลงแรธาตุที่สําคัญเกี่ยวกับสุขภาพ
มากมาย โดยเฉพาะแคลเซียม  จึงควรเปนแนวทางในการเปนทางเลือกนํามาเพิ่มคุณคาทางอาหาร
ในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่ตองการเสริมสรางใหผูบริโภคมีสุขภาพดีและไดรสชาติรวมทั้ง
ประโยชนที่ดีจากคุณลักษณะเฉพาะของงาดํา 
  4)  คุณคาทางโภชนาการของงาดํา 
 คุณคาทางโภชนาการของงาดํามีมาก  แตงาดําที่ผานการคั่วจะทําใหมกีล่ินหอม
เพิ่มรสชาติที่ดี และมีคุณคาทางโภชนาการมากกวางาดิบ ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  คุณคาทางโภชนาการของงาดํา (100 กรัม) 
 

คุณคาทางโภชนาการ งาดําดิบ งาดําคั่ว 
    พลังงาน (กโิลแคลอรี่) 553 562 
    ความชื้น 5.3 2.3 
    โปรตีน (กรมั) 21.9 23.3 
    ไขมัน (กรัม) 46.3 52.1 
    คารโบไฮเดรต (กรัม) 12.1 0 
    เยื่อใย 9.9 16.1 
    กากใย (กรัม) - 15.7 
    เถา (กรัม) 45 7.0 
    แคลเซียม (มิลลิกรัม) 1100 1452 
    ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 570 - 
    เหล็ก (มิลลิกรัม) 16.0 22.0 
   วิตามินเอ (IU) 35 60 

(ที่มา: กรมอนามัย กองโภชนาการ, 2552, หนา 14) 
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                จากตาราง2แสดงคุณคาทางโภชนาการของงาดํา 100 กรัม ซ่ึงใหแคลเซียมเปนมิลลิกรัม
(100 มิลลิกรัม = 1 กรัม; 100 กรัม = 1 ขีดของเครื่องชั่ง; 1,000 กรัม = 1 กิโลกรัม) ซ่ึงความตองการ
แคลเซียมสําหรับผูใหญ  ประมาณ  800  มิลลิกรัมตอวัน  ซ่ึงแคลเซียมในงาดํามีสวนเสริมกับ
แหลงอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูงชนิดอื่นๆ ไดดี (กรมอนามัย กองโภชนาการ, 2552, หนา 14) 

   2.2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ 
  เฮอรเบิรต (Herbert, 1971; อางถึงใน เฉลา การคา, 2540, หนา 14)  ใหความเห็นวางานใด

จะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น สามารถพิจารณาไดจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input) กับผลผลิต  
(Output) ที่ไดรับออกมา โดยพิจารณาจากผลผลิตลบดวยปจจัยนําเขา ซ่ึงอาจเขียนสูตรไดดังนี้ 
   E  =  (O-I)+S 
   E  คือ  ประสิทธิภาพของงาน  (efficiency) 
   O  คือ  ผลผลิตที่ไดรับออกมา  (outputs) 
   I   คือ  ปจจัยนาํเขา  (inputs) 
   S  คือ  ความพงึพอใจ  (satisfaction) 
  1)  องคประกอบของความพึงพอใจ 
 มัลลินส (Mullins, 1958, หนา 280; อางถึงใน วรรณี มะหะหมัด, 2545, หนา 18) 
กลาวถึงความพึงพอใจวาเปนผลมาจากองคประกอบสําคัญ 3 ดาน คือ 
  (1)  ความตองการหรือความคาดหวังของบคุล 
  (2)  แรงผลักดนัที่นําไปสูพฤติกรรมและการกระทํา 
  (3)  เปาหมายที่ตองการบรรลุในเรื่องนั้นๆ เมื่อบรรลุเปาหมายแลว  จะเกิด
ความพึงพอใจ ดังภาพ  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  แสดงการเกิดความพึงพอใจของบุคคล 
(ที่มา: วรรณี  มะหะหมัด, 2545, หนา 8) 

แรงผลักดัน 
(พฤติกรรม/การกระทํา) 

ความตองการ 
หรือความคาดหวัง 

เปาหมาย 

ความพึงพอใจ 
(สะทอนกลับ) 
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  2)  วิธีการวัดความพึงพอใจ 
  สาโรช  ไสยสมบัติ  (2534, หนา 12)  กลาววา  ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดหรือไมนั้น  
จะตองพิจารณาปจจัยตางๆประกอบกัน  ดังนั้น  ในการวัดความพึงพอใจจะกระทําไดหลายวิธี
ดังตอไปนี้คือ 
  (1)  การใชแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนวิธีการที่นิยมใชกันอยางแพรหลายอีกวิธีหนึ่ง  
โดยการขอรองหรือขอความรวมมือจากกลุมบุคคลที่ตองการวัด  แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรม
ที่กําหนดคําตอบไวใหเลือกตามอิสระ โดยคําถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในดานตางๆ   
  (2)  การสัมภาษณ  เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทราบถึงระดับความพึงพอใจ  ซ่ึงเปนวิธี
ที่ตองการอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณ ที่จะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถาม
ใหตรงกับขอเท็จจริง  การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณนับเปนวิธีการที่ประหยัดและ
มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง 
  (3)  การสังเกต  เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจ  โดยวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรม เชน  การสังเกตกิริยาทาทาง  การพูด  สีหนา  และความถี่ของการซึ้อ  เปนตน  
การวัดความพึงพอใจดวยวิธีนี้  จะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่แนนอน  จึงจะสามารถ
ประเมินถึงระดับความพึงพอใจไดอยางถูกตอง 
  สรุปวา ความพึงพอใจของผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญในการที่จะรับรูถึงแนวทาง
ที่จะสามารถดําเนินการตอไปได  เพราะความคาดหวังหรือความตองการที่ไดรับการตอบสนอง
จะเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการ จากเปาหมายที่กําหนดสามารถวัดความพึงพอใจ
โดยการสะทอนกลับจากการสอบถาม การสัมภาษณ หรือแมแตการสังเกต เพื่อนํามาวิเคราะหได 
 

2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขาไกรสงาดํา  มีงานวิจัย 
ดังนี้ 
  สัมพันธ  รอดศรี (2547, หนา 101) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากแปงปลาย
ขาวหอมมะลิผสมแปงมันเทศและงาดําปน  มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวที่ใหคุณคา
ทางโภชนาการ  โดยเฉพาะแคลเซียมซึ่งมีมากในงาดํา  และวิตามินเอในแปงมันเทศ  รวมถึง
เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับปลายขาวหอมมะลิ  จากการทดลองพบวาสูตรที่ไดเหมาะสม และจากการทดสอบ
ความชอบของผูบริโภค จํานวน 150 คน ดวยวิธี CLT พบวาสูตรที่ได ผูบริโภคสวนใหญใหการยอมรับ
ในระดับสูง  และผลิตภัณฑสามารถเก็บไดนานกวา  8  สัปดาห  โดยบรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยดเก็บรักษา
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ที่อุณหภูมิหอง  และผลิตภัณฑมีตนทุนการผลิต  3  บาทตอหนึ่งหนวยบริโภคตอถุงสามารถเพิ่มคุณคา
สารอาหารไดตามตองการ 
  นัสวรรณ  เสรษฐภักดี  (2544, หนา 109) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑชุบงาดํา
กึ่งสําเร็จรูปการพัฒนาผลิตภัณฑครั้งนี้  มุงเนนที่จะใชเมล็ดงาดําซ่ึงเปนวัตถุดิบท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ  
และการใชประโยชนยังอยูในวงจํากัด  เพื่อพัฒนาใหเปนอาหารสุขภาพ คือ ซุปงาดํากึ่งสําเร็จรูป  
จากการสํารวจพฤติกรรม  ทัศนคติ  และความตองการของผูบริโภค  พบขอจํากัดในการบริโภค
ซุปงาดําวาหาซื้อไดยากและผูบริโภคมีความตองการซุปงาดํากึ่งสําเร็จรูป  เนื่องจากการทําใหสะดวก
ในการบริโภค  และสามารถเก็บรักษาไวไดนาน  ทําการทดลองผลิตซุปงาดําตามสูตรพื้นฐาน  
โดยลดปริมาณน้ําในสูตรลง  เพื่อใหมีความเหมาะสมในการทําแหง  จากนั้นทําการพัฒนาสูตรและ
กรรมวิธีการผลิต  พบวาผูบริโภคยอมรับผลิตภัณฑ  จากการศึกษาอายุการเก็บรักษาโดยวิธีเรงสภาวะ  
สามารถทําใหอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑที่อุณหภูมิ  25  องศาเซลเซียส  ไดนาน  12  สัปดาห 
  สุมนา  ฉัตรจรัลชัยศรี  (2547, หนา 80)  ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑสปองจเคก
เสริมงาดํา  มีจุดประสงคที่จะใชประโยชนจากงาดําเพิ่มขึ้น  เพื่อใชเปนแหลงของแคลเซียมในผลิตภัณฑ
เสริมสุขภาพชนิดใหม  และยังเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค  ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ 
สปองจเคกเสริมงาดํานี้ไดกําหนดใหมีปริมาณแคลเซียมในหนึ่งหนวยบริโภคของผลิตภัณฑไมเกิน
รอยละ  20  ของ  RDI  (คือปริมาณสารอาหารที่ควรไดรับประจําวัน)  โดยสามารถเสริมงาดํา
ในปองจเคกไดรอยละ  30  ของน้ําหนักแปงสาลี  การทดสอบผูบริโภคจากการยอมรับผลิตภัณฑ 
สปองจเคกเสริมงาดําพบวาผูบริโภคสวนใหญรอยละ  87.5  ใหการยอมรับอยูที่ระดับสูง  และ
รอยละ  65  จะซื้อผลิตภัณฑนี้ถามีวางจําหนายโดยใหเหตุผลวา  อรอยและมีประโยชนตอสุขภาพ 
  สุชาดา  สังขพันธุ  (2541, หนา 92)  ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนาผลิตภัณฑขาวตังหนาตั้ง
สําเร็จรูปเทมเปขาวถ่ัวลิสงงาการพัฒนาผลิตภัณฑการผลิตกรรมวิธีการผลิตสูตรอาหารคุณภาพอายุ
การเก็บรักษาการยอมรับของผูบริโภคการสํารวจผูบริโภค พบวาผูบริโภคตองการใหมีการเพิ่มคุณคา
ทางอาหารในอาหารวาง และขอจํากัดที่พบในการบริโภคขาวตังหนาตั้ง ไดแก หาซื้อผลิตภัณฑไดยาก 
อายุการเก็บรักษาสั้น และไมสะดวกในการบริโภค จึงทําการพัฒนาผลิตภัณฑโดยกําหนดใหผลิตภัณฑ
สุดทายมีคาพลังงาน ปริมาณ โปรตีน และกรดอะมิโนที่จําเปนไมนอยกวารอยละ 10 ของปริมาณ
ที่แนะนําในแตละวัน โดยมีรูปแบบที่สะดวกในการบริโภค มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และ
สามารถวางขายไดทั่วไป  และพบวา ผูบริโภคสวนใหญเห็นวาผลิตภัณฑขาวตังหนาตั้งสําเร็จรูปนี้
สามารถชวยแกไขขอจํากัดในการบริโภคขาวตังหนาตั้งในปจจุบันได 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีงาดําผสมอยูในผลิตภัณฑ
มุงเนนที่จะใชเมล็ดงาดําซ่ึงเปนวัตถุดิบที่มีคุณคาทางโภชนาการ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
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ผลิตภัณฑที่มีงาดําผสมอยูนั้น  ประโยชนที่ไดจากงาดํา  คือ  มีวิตามินและแรธาตุที่สําคัญ โดยเฉพาะ
แคลเซียมและวิตามินอีเปนตัวแอนติออกซิแดนทที่ชวยตานมะเร็งการใชเมล็ดงาดําซึ่งเปนวัตถุดิบ
ที่มีคณุคาทางโภชนาการ  เพื่อพัฒนาใหเปนอาหารสุขภาพ  คือ  ซุปงาดํากึ่งสําเร็จรูปพบวา ผูบริโภค
ตองการใหมีการเพิ่มคุณคาทางอาหารในอาหารวาง การพัฒนาผลิตภัณฑสปองจเคกเสริมงาดํา    
เพื่อใชเปนแหลงของแคลเซียมในผลิตภัณฑเสริมสุขภาพชนิดใหม  และยังเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับ
ผูบริโภค ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่มีสูตรโดยใชงาดําผสมอยูตามปริมาณหลักโภชนาการ
ที่เหมาะสมจะทําใหมีคุณคาของสารอาหารสูง  ยอมมีคุณประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภคอยางยิ่ง       


