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ABSTRACT 

 

The objective of this survey research was to study the Consumer Opinion of Classical 

Thai Dessert in Bangkok based on value, attitude and marketing mix, the researcher collected data 

from 402 consumers by using questionnaire.  

The results revealed that the conservative group is female, 31 – 40 years old, single, 

their education is under Bachelor degree and they are entrepreneurs. 

The neutral group is also female, 41 – 50 years old, single, their education is Bachelor 

degree and they are employees in private companies. 

And the modernize group is also female, lower 25 year old of age, single, their 

education is also Bachelor degree and they are employee in private companies. 

In addition it was found that different demographic variables are also different in term 

of marketing mix opinion, different values are different in term of marketing mix opinion. 

And different values and demographic backgrounds are different in term of opinion of 

Classical Thai Dessert. 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

สังคมในยุคโลกาภิวัฒนชีวิตและรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยโดยเฉพาะ      

ในเมืองหลวง หรอืเมืองใหญ ๆ อยางเชนในเขตกรงุเทพมหานครเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็ตาม

กระแสการหล่ังไหลของวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกและยุโรปสูชาติตะวันออก และจากประเทศท่ี

พัฒนาแลวท้ังหลายสูประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนาการรับและซึมซับวัฒนธรรมเหลานี้ท้ังท่ี           

ตั้งใจและไมตั้งใจสงผลกระทบใหวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ในทองถ่ินหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมถูก          

ลบเลือน และจางหายไปในท่ีสุด  ถาหากสังคมหรือชุมชนขาดการดูแลอนุรักษอยางถูกตองและทันตอ

เหตกุารณ 

ตารางท่ี  1   จํานวนสาขาและปริมาณยอดขายของรานขายของวางและเครื่องดื่ม 

Ice-Cream & Café 

(Desert/Sweet) 

No. of  Store 

1999 

No. of Store 

2001 

Sales (MB) 

(1999-2001) 

Dunkin Donuts 

Mr. Donuts 

Swensen’s 

Baskin Robbins 

Dairy Queen 

Black Canyon (Local) 

Starbucks 

Au Bon Pain 

Coffee World 

Mrs. Fields 

Gateaux 

168 

N/A 

65 

72 

79 

38 

10 

10 

10 

N/A 

N/A 

202 

14 

76 

72 

95 

31 

19 

18 

21 

N/A 

N/A 

1,500 

N/A 

640 

N/A 

160 

250 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Total 452 548 2,550 

ท่ีมา  :   http://www.Siamfuture.com/RetailBusCenter/Ratailers/FoodChains.asp 
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จากตารางท่ี 1 จะพบวาธุรกจิอาหารหวานตางชาตมีิอัตราการเจรญิเตบิโตสูงมากและ           

รวดเรว็มาก  ภายในระยะเวลา 3 ป  ธุรกิจไอศกรีมและของหวานมีมูลคาถึง 2,550 ลานบาท 

วัฒนธรรมการกินเปนวัฒนธรรมท่ีสําคัญยิ่งอยางหนึ่งของสังคมหรือชุมชนซ่ึงบงบอกถึง

ความเจริญรุงเรืองและความเปนมาของสังคมในอดีตจนถึงปจจุบันไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้สังคม    

หรือชุมชนควรอนุรักษวัฒนธรรมอันดีงามเหลานี้ไวเพ่ือเปนมรดกสืบทอดตอเยาวชนสืบตอไป           

จากการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคและแบบแผนการดาํรงชีวติท่ีเปล่ียนแปลงไปทําให             

ผูบริโภคหันไปบริโภคอาหารคาวหวานจากชาติตะวันตกและยุโรปมากขึ้นในชีวิตประจําวัน และ

บริโภคอาหารคาวหวานซ่ึงเปนอาหารประจําชาตินอยลงหรือเปนครั้งคราว และท่ีนาเปนหวงเปน    

อยางยิ่งคือ  ผูบริโภคบางคนไมรูจักอาหารคาวหวานของคนไทยในสมัยดั้งเดิมเลยอยางเชน ขนมไทย

ดั้งเดิมท่ีเรียกวา  “ขนมกง  ขนมสามเกลอ”  และอ่ืน ๆ  เพ่ือใหเยาวชนไดรูจักขนมไทยดั้งเดิมและหัน

มาบริโภคขนมไทยมากขึ้น ผูวิจัยเห็นควรวานาจะมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผูบริโภคและ         

ทัศนคตขิองผูบรโิภคท่ีมตีอขนมไทยดัง้เดมิเพ่ือวางแผนในการผลิตและจาํหนายไดตรงกบั            

ความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้นซ่ึงจะเปนการชวยอนุรักษในอีกหนทางหนึ่ง 

สวนใหญผูประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายขนมไทยดั้งเดิมมักจะเปนธุรกิจ            

ขนาดเล็ก และเปนอุตสาหกรรมในครอบครัวซ่ึงกระจายอยูในแถบตางจังหวัดนอกเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงดําเนินธุรกิจเพ่ือยังชีพ และเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูกับชุมชน        

ตอไป  ซ่ึงปจจุบันมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ”            

ซ่ึงผูวิจัยอยากเรียกผูประกอบการเหลานี้วา  “ผูประกอบการเชิงอนุรักษ ”  ซ่ึงประกอบธุรกิจโดยมิได

มุงหวังแตเพียงผลกําไรเทานั้น  หากแตยังมุงหวังท่ีจะเผยแพร และอนุรักษวัฒนธรรมของทองถ่ินดวย

และเพ่ือเปนการเตรยีมพรอมและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขนักบัขนมตางวฒันธรรมผูผลิต                    

และจําหนายขนมไทยดั้งเดิมจึงสมควรเปนอยางยิ่งท่ีจะเรียนรูและเขาใจถึงความคิดเห็นของผูบริโภค

อยางแทจริง 

 

ประเด็นปญหาการวิจัย 

1. ความคิดเห็นการบริโภคขนมไทยดั้งเดิมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร          

เปนอยางไร 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดใดบางท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการบริโภคขนมไทย

ดั้งเดิม 

3. ผูบริโภคท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันจะมีความคิดเห็นการบริโภคขนมไทย

ดั้งเดิมแตกตางกันหรือไม 
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วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคของผูบริโภคขนมไทยดั้งเดิมจําแนกตาม             

รูปแบบการดําเนินชีวิต และคุณลักษณะสวนบุคคล 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของขนมไทย

ดั้งเดิม 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

1.  ผูบริโภคท่ีมีคานิยมแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดแตกตางกนั 
2. ผูบริโภคท่ีมี  คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย                 

สวนประสมทางการตลาดแตกตางกนั 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

1.  ขอบเขตดานประชากร  ศึกษาเฉพาะผูบริโภค หรือผูท่ีเคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมใน

เขตกรงุเทพมหานคร 
2.  ขอบเขตดานเนือ้หา  ศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติและคานิยม 
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด 
3) ศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกัน 
4) ขนมไทยดั้งเดิมในท่ีนี้รวมหมายถึงขนม  15  ชนดิ 

3.  ขอบเขตดานระยะเวลา    ขอมูลในการวิจัยเปนขอมูลในระยะเวลา    เดือนตุลาคม   
พ.ศ. 2545 -  มีนาคม 2546 

 
 
 
 

นิยามศัพท 
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ขนมไทยดั้งเดิม   หมายถึง   ขนมไทยท่ีมีมาแตโบราณและในปจจุบันยังคงเปนท่ีนิยม

บริโภคกันอยู หรือสามารถหาไดในปจจุบัน 
ขนมไทยดั้งเดิม  ในท่ีนี้รวมหมายถึง  ขนม 15 ชนิด คือ 

1) ขนมกง 

2) ขนมสามเกลอ 

3) กระยาสารท 

4) ฝอยทองกรอบ 

5) ขนมหนานวล 

6) สําปนนี 

7) ขนมผิง 

8) ขนมทองเอก 

9) กาละแม 

10) ขาวเหนียวแกว 

11) ขนมช้ัน 

12) ขนมลา 

13) ขนมเบ้ือง 

14) ขนมตม 

15) ขนมหมอแกง 

ความคิดเห็นของผูบริโภค  หมายถึง  ความคดิเห็น  ความรู  ความชอบและพฤตกิรรม             
ของผูบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                                 ตัวแปรตน                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1. สามารถนาํผลท่ีไดรบัจากการวจิยัไปวางแผนกลยทุธทางดานการตลาดของสินคา

ประเภทขนมไทยดั้งเดิมไดตรงกับความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด 

2.   สามารถนําผลท่ีไดรับจากการวิจัยไปชวยในการวางแผนและควบคุมการผลิต  เพ่ือเปน

แนวทางในการปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

3.  เพ่ือใหบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ หรือผูท่ีตองการจะลงทุนในธุรกิจใชเปนขอมูลในการศึกษา

พิจารณา 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 

เพศ 
อายุ 
รายได 
อาชีพ 
การศึกษา 
สถานภาพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ผลิตภัณฑ 
ราคา 
การจัดจําหนาย 
การสงเสรมิการตลาด 

ทัศนคต ิ

ความรู  ความเช่ือ 

ความรูสึก   ความชอบ 
แนวโนมของนิสัย  ความตัง้ใจ 

คานิยม 

นยิมไทย 
กึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม 
นิยมสมัยใหม 
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บทท่ี  2 

 
แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาในบทนีจ้ะกลาวถึงประวตัคิวามเปนมาของขนมไทย  การแบงประเภทขนมไทย  

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ เพ่ือนาํมาใชเปนแนวทางในการศึกษาเกีย่วกบั              

ความคดิเห็นการบรโิภคขนมไทยดัง้เดมิของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
ประวัติขนมไทย 

 
มีผูกลาวถึงขนมไทยหลายทาน  มีท้ังผูเช่ียวชาญและผูรูเรื่องราวความเปนมาอยางละเอียด

ลึกซ้ึง  เชน วนัชัย  อิงปญจลาภ  เจาของตาํราขนมไทย หมอมหลวงดรณุ ี จกัรพันธ  ผูเขยีนสูตร         

ขนมไทยในหนงัสือขนมลูก ๆ ทองแดง  ศรสีมร  คงพันธ  ผูเขยีนตาํราขนมไทย 1 และ 2                     

ส. พลายนอย  เจาของตําราขนมแมเอย พระราชพิธีสิบสองเดือน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว อาหารในวรรณคดีจากกาพยเหชมเครื่องคาวหวาน ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัย รวมท้ังทานรองศาสตราจารยคกึเดช กนัตามาระ ผูเขยีนนวนยิายอิงประวตัศิาสตรเรือ่ง             

ทาวทองกบีมา   

ทานรองศาสตราจารย คกึเดช  กนัตามาระ  เกดิเม่ือเดอืนเมษายน  พุทธศักราช 2491               

ท่ีตําบล  หอรัตนไชย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จบการศึกษาช้ันสูงสุด  Master of Fine Arts              

เม่ือ ค.ศ. 1976 ท่ี California State University, Long Beach U.S.A. สอนวิชาจิตรกรรม  ประติมากรรม  

ประวตัศิาสตรศิลปะไทยและตะวนัตก  งานบรกิารวชิาการ   ศึกษาคนควา  วาดภาพวาดปูนปนโบราณ

ใหกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม  ปนพระพุทธรูปใหเปนแบบตางสกุลชางรวมสมัย  และนําเสนอรูปแบบ

วรรณกรรมทางวทิยปุระเภทละคอนอิงประวตัศิาสตร และตาํนานพระอรหันต  อาทิ  เรือ่งเจาไล              

ทาวทองกีบมา  สุริโยทัย  ฯลฯ  

ทาวทองกบีมา – มารี เปนฉายานามของทานผูหญิงวิชาเยนทรตนตํารับทําขนมไทย

ประเภททองหยบิ  ทองหยอด  ฝอยทอง  สังขยา  และขนมอ่ืน ๆ อีกมากมาย เรือ่งราวของนางเกดิขึน้

ในรชัสมัยของสมเดจ็พระนารายณมหาราชแหงกรงุศรอียธุยา  ราว พ .ศ. 2225 – 2229  เม่ือครัง้           

คณะราชฑูตฝรัง่เศสเขามาเจรญิสัมพันธไมตรโีดยการนาํของ  เชอวาลิเอ เดอ โชมงต เขามาเฝาถวาย

พระราชสาสน  นางมีหนาท่ีเปนเจาพนกังานวเิสท  ทําอาหารเล้ียงตอนรบั  นอกจากจะมีฝมือทําอาหาร

ท่ีหาตวัจบัยากแลวยงัมีความงามเลอเลิศและมีความสามารถในดานภาษา แตชีวติมาอับเฉาลงใน         
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บ้ันปลาย  เพราะเกิดจากผลกระทบทางการเมืองท่ีเจาพระยาวิชาเยนทรผูสามีไดกอกระทําไว  ชีวิตของ

นางนาสนใจเปนลูกครึง่โปรตเุกสและญีปุ่น ตวัจดหมายของนางท่ีเขยีนไปถึง บิชอฟ อารตสุ                 

เดอ ลิออนซ  ณ เมืองมาเกา  ใหทานบิชอฟชวยทวงเงินคาหุนท่ีสามีทําการคารวมกับบริษัทฝรั่งเศส

ประจาํภาคพ้ืนอินเดยีตะวนัออก ในสารเลาวาเวลานางจะไปในท่ีชมุชนแหงใดในกรงุศรอียธุยา             

กไ็ปเยีย่งราชิน ี และเลาถึงชีวติในบ้ันปลายตองทํางานถวายตรากตราํ   ยามหลับนอนไมมีท่ีนอนพิเศษ          

อันใด  คงแอบพักนอนท่ีมุมหองพระเครื่องตน  ตองคอยระวังรักษาเฝาหองพระเครื่องตน  ดวยเพราะ

เปนคนซ่ือสัตยจงึไดรบัความไววางพระราชหฤทัยใหทําหนาท่ีนี ้เพราะนางรบัราชการดวยความ              

จงรกัภกัด ี ขยนั  อดทน  ซ่ือสัตย  สุจรติ  และเปนเจาตาํรบัขนมไทย  อาทิ  ทองหยบิ  ทองหยอด  

ฝอยทอง  ฯลฯ  สมกบัฉายาท่ีใคร ๆ เรยีกกนัวา  “คณุทาวทองกบีมา” 

การแตงงาน  คนโบราญถือวาเปนส่ิงสําคัญในชีวิตของท้ังผูหญิงและผูชาย   ดังนั้นในพิธี

แตงงานจะตองใชความละเอียดในการเลือกสรรส่ิงท่ีดีงามมาเปนสวนประกอบในการจัดพิธีการจัด

อาหารคาวหวานท่ีจะนํามาเล้ียงรับรองแขกจะตองคํานึงถึงความเปนสิริมงคล   เชน  ขนมกง  ขนม          
สามเกลอ  และอ่ืน  ๆ  พระยาอนมุานราชธน   “เสฐียรโกเศส ”  เขียนไววา   ขนมในพิธีแตงงาน

โบราณจะมีขนมกง  ขนมสามเกลอ  ขนมชะมด  ขนมโพรงแสม   ขนมพะพาย   ขนมละมุด   ขนม

ทองเอก ฯลฯ  คนโบราณมักจะใชช่ือขนมท่ีมีคําพองเสียงบาง  หรอื ขนมท่ีใชในการเส่ียงทายบาง   
มาจัดในพิธี          แตงงานเพ่ือความเปนสิรมิงคล  เชน  ขนมสามเกลอคือเปนขนมเส่ียงทายในพิธี

แตงงาน กลาวคือ            นําขนมมาปนเปนลูกกลม ๆ จับใหติดกันนําลงชุบแปงทอดในกะทะท่ีมี

น้ํามันรอน  ๆ ถาขนมยังติดกัน  3 ลูกก็หมายความวาคูบาวสาวท่ีจะแตงงานกันนี้จะอยูกินดวยดี

ตลอดจนมีลูกดวย   แตถาหลุดหรือ          แยกออกจากกันลูกหนึ่งแตยังติดกันอยูเพียง  2 ลูก ก็

หมายความวาจะมีลูกยากหรืออาจไมมีลูกเลย           แตถาแยกกัน  3 ลูกก็หมายความวาอาจจะอยู

กินไมยืดไมมีความสุข  หรอือาตองหยารางกนัไป              ดวยเหตุนี้บางทีจึงใชไมเสียบไวเพ่ือ

ไมใหหลุดไปจากกันในการทอดขนม  ถาไมติดกันก็ชุบแปงทอดใหม  3 – 4 ครั้ง  บางครั้งเปล่ียน

คนทอดใหม  เรียกวา  “หาหมอมาแก”  สวนขนมกงนํามาปนเปน               รูปวงลอเกวียนแลว

ชุบแปงทอด  คนโบราณเช่ือกันวาคูบาวสาว จะไดมีใจคอหนักแนนเหมือนวงลอเกวียนและมีความ

รักกันตลอดช่ัวกาลนาน 
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แนวคิดทฤษฎ ี

 
แนวคิดเร่ืองการตลาด  (Marketing) 
 
ความหมายการตลาด 
คณะกรรมการของสมาคมการตลาดแหงสหรฐัอเมรกิา  (The American 

Marketing Association)  ไดใหคํานิยามของคําวา   การตลาด  คือ การปฏิบัติการสวน

หนึ่งของการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคาและบริการ  ผานจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใช  หรอือาจ

กลาวอีกนัยหนึ่ง  การตลาดเปนกระบวนการขายธุรกิจซ่ึงผลิตภัณฑจะตองควบคูไปกับการตลาด  ซ่ึง

จะทําใหเกิดการซ้ือขาย           แลกเปล่ียน  ตลอดจนการโอนกรรมสิทธ์ิของผลิตภัณฑนั้น   
(บัญญัติ  จุลนาพันธ และผูรวมงาน, 2523 : 2-4)  

ในทัศนะทางดานการตลาดของนกัวชิาการ นกัการตลาดไดใหคาํจาํกดัความดงัตอไปนี้ 

Philip  Kotler (Kotler, 1997 : 9)  นกัวชิาการและนกัการตลาดใน

สหรฐัอเมรกิาไดให    ความหมายของการตลาด  การตลาด  หมายถึง  กิจกรรมหรือการดําเนินการ

ท่ีมนุษยไดกระทําขึ้นเพ่ือสนองตอบตอความตองการและความพึงพอใจระหวางกันภายใตระบบการ

แลกเปล่ียน 
“การตลาด”  หมายถึง  “การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในการผลิตสินคาและบริการตาม

นโยบายของธุรกิจนั้นโดยสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค  ตลอดจนเคล่ือนยายสินคาและ

บริการนั้นจากโรงงานผูผลิตไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมายโดยกระบวนการซ้ือขายในระดับท่ีกอใหเกิด

ความพึงพอใจท้ังสองฝาย   ท้ังนี้โดยการสนับสนุนดวยระบบการส่ือสารตางมีประสิทธิภาพ ” (สุ

วัฒนา  วงษกะพันธ,  2530 : 13) 
 
สวนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) 
สวนผสมทางการตลาด   หรอื 4P’s ประกอบดวยกิจกรรมหลัก  4 ประการทางการ

ตลาดคอื 
1.  ผลิตภัณฑ  (Product) 

ขนมไทยยุคแรกมีสวนประกอบหลัก  คือ แปง  น้าํตาล  และมะพราว   ซ่ึงเปนของ           
พ้ืนบาน   พ้ืนเมืองท่ีมีอยูโดยท่ัวไป   ขนมท่ีใชขาว   (แปง) น้าํตาล และมะพราว   มีมาแตสมัย

สุโขทัย สวนขนมท่ีมีสวนผสมขาวไขปนนั้น ตามหลักฐานพบวามีมาแตสมัยอยุธยาในแผนดินสมเด็จ             
พระนารายณมหาราช  ท่ีเรียกวาขนมนั้นมิไดเรียกแตส่ิงท่ีเกิดจากแปง   น้าํตาล และมะพราวเทานั้น   
แตยังรวมไปถึงของหวานอ่ืน ๆ ดวย  สรุปวาถาเปนของหวานแลวก็รวมเรียกวาขนมเหมือนกันหมด   
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เนื่องจากคนไทยกินขาวแลวก็อาจมีของหวานกินตามหลัง   จึงมีคําเรียกวา   “ของคาวหวาน ”  คือ          
กินอาหารคาวกอนแลวคอยตามดวยขนมหวาน   เปนอันเสร็จส้ินการกินมือนั้น   ตอมาการกนิ         
เปล่ียนไปเกิดมีภาษาของหวานขึ้นอีกคําหนึ่งวา   “ของวาง ”  คือกินในระหวางเวลาวาง   เปนการ              
กินเลนไมจริงจัง   หรืออาจจะกินในขณะท่ีทองวางอยูของวางเหลานี้สวนใหญเปนของหวาน   แต

ไมใชขนมท่ีทาํจากแปง  น้าํตาล และมะพราว  เพียงเทานั้นเพราะบางทีก็เปนประเภทผลไม  ซ่ึงรวม

เรียกวาของวางเหมือนกัน 
ประเภทขนมไทย แบงตามเวลาและสถานท่ี 
1.  ขนมชาวบาน - ขนมตามฤดูกาล 

ในสมัยโบราณขนมตาง ๆ สวนใหญมีกาํเนดิมาจากในวงัแทบท้ังส้ิน ในยามท่ี            

หญิงสาวเขาไปทํางานในวัง  และกลับมาเยี่ยมพอแมพ่ีนองก็อวดฝมือและความรูท่ีไดรับมาจากในวัง 

แจกญาตพิีน่องไดลองชิมกนิ แตตอมาไดแพรหลายไปในวงกวางทํากนิเองและทําขายเพ่ือใชใน              

พิธีการหรือประเพณีตาง  ๆ เชน  ขาวเมา  คือ ขาวท่ียังมีเปลือกออน ๆ อยู เมล็ดขาวยังไมแกนํามาคั่ว  

แลวตําใหเมล็ดขาวแบน  ขาวเมาใหม ๆ จะมีสีเขียว  ถาเกบ็ไวนาน ๆ จะมีสีขาวเพราะแหง นยิม         

ทานกันในฤดูไดขาวหรือชวงเก็บเกี่ยวขาว และสามารถเก็บไวไดนาน เหมาะสําหรับการเดินทาง

เพราะเปนเสบียงกรังท่ีไมเสีย 

2.  ขนมตามประเพณี 
เปนขนมท่ีใชในงานประเพณแีละงานมงคลตาง ๆ เชน งานแตงงาน บวชพระ 

สงกรานต  สารทไทย  ตกับาตรเทโว  ทอดกฐิน  ฯลฯ  เชน  ขนมกง  ขนมสามเกลอ  ขนมผิง               

ขนมรงันก ขนมหนานวล ขนมทองมวน ขนมช้ัน ทองหยบิ ทองหยอด ขนมทองเอก ขนมชะมด              

กาละแม  ขาวเหนียวแกว 

3.  ขนมชาววัง - ขนมโบราณ 

ในรั้วรอบของกําแพงวังนั้น  เปนบอเกิดของศิลปะวิทยาการความรู  ซ่ึงถือวาเปน

แหลงความเจริญสูงสุดท้ังจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ  คนสมัยโบราณนิยมสงลูกหลานท่ี

เปนผูหญงิเขาไปในวงั ไปถวายตวัรบัใชเจานายในวงัตามตาํหนกัตาง ๆ เพ่ือเรยีนรูระเบียบ                

ราชประเพณีวิถีชีวิตท่ีถือกันวาเจริญแลว  เชน  ขนมเบ้ือง  ขนมหมอแกง  ขนมตม  สาคู 

 

ประเภทขนมไทย แบงตามลักษณะของขนม 

1.  ขนมประเภทเหลวเปนน้าํ  ไดแก  ขนมครองแครง ขนมไขเตา ขนมบัวลอย ขนม         

ลอดชอง  และอ่ืน ๆ 
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2.  ขนมประเภทแหง  ไดแก  ขนมผิง ขนมสําปนน ีขนมพระยาเสวย ขนมทองเอก 

ขนมทองมวน และอ่ืน ๆ 

3.   ขนมประเภทเปยก  ไดแก  ขนมครก  ขนมดวง  ขนมเหนยีว  ขนมใสไสและอ่ืน ๆ 

4.  ขนมประเภทกึง่แหงกึง่เปยก  ไดแก  ขนมช้ัน  ขนมเปยกปูน  ขนมหมอแกง และ    

อ่ืน ๆ  

 

2.  บรรจุภัณฑ  (Packaging) 

ในปจจุบันขนมไทยดั้งเดิมมีการใชบรรจุภัณฑท่ีแตกตางกันไปหลากหลายชนิดขึ้นอยู

กับสภาพรานคาและเทศกาลเปนสําคัญ โดยปกติแลวมักจะบรรจุใสภาชนะโฟม หรือถุงพลาสติก    

ตามขนาดของช้ินขนม  เชน  ขนมช้ันใสถาดโฟม จาํนวน 4 – 6 ช้ิน  ตอหนึ่งถาดขนมฝอยทองกรอบ

ใสถุงพลาสตกิหรอืภาชนะโฟมหรอืกลองพลาสตกิ แตถาอยูในชวงเทศกาลขนมไทยดัง้เดมิตาง ๆ    

จะถูกจดัเรยีงอยางสวยงามในถาด ขวดโหล พานาเซรามิค กระเชา หรอืแมกระท่ังขนัโตก               

ขนมนา ๆ ชนดิจะถูกรวบรวมจดับรรจงอยางสวยงามเพ่ือเปนของฝากและของขวญัในชวงเทศกาล

และงานสําคญัตาง ๆ 

 

3.  ราคา (Price) 

การตั้งราคาของธุรกิจขายขนมไทยดั้งเดิม  ก็มีการตั้งราคาเชนเดียวกับธุรกิจสวนใหญ

โดยมีวัตถุประสงคมุงท่ีกําไร (Profit Oriented) โดยระยะแรกของธุรกิจใชวิธีการกําหนดราคาโดยมุงท่ี       

ตนทุน (Cost-Oriented Pricing) เปนหลัก โดยจะพิจารณาจากตนทุน  ไดแก  วตัถุดบิ เครือ่งปรงุ        

คาแรง ฯลฯ  แลวจงึกาํหนดราคาโดยบวกกาํไรเพ่ิมจากตนทุน (Mark up on cost) 

โดยปกติราคาของขนมไทยดั้งเดิมจะคอนขางใกลเคียงกัน แตกตางกันก็เพียงแต

ปรมิาณของขนมและประเภทของบรรจภุณัฑท่ีใช  ยิง่สวยงามยิง่มีราคาแพง  และอาจมีราคาสูงขึน้             

ถาไดรบัความนยิมจากผูบรโิภค  ตางจากขนมของตางชาตซ่ึิงมีราคาเดยีวเทากนัทุกราน  สําหรบัราคา

ของขนมไทยดั้งเดิมนอกจากจะตั้งราคาตามขนาดและประเภทของบรรจุภัณฑแลว ในตลาดขายสงยัง

มีการเสนอขายในราคารอยละ หรือกิโลกรัมอีกดวย เชน ขนมช้ัน ราคารอยละ 160 บาท  ขนมทองเอก

รอยละ 330 บาท ขนมหมอแกง รอยละ 200 บาท ฝอยทองกรอบ รอยละ 100 บาท ขนมกง           

กิโลกรัมละ 80 บาท  กระยาสารท กโิลกรมัละ 80 บาท 

 

3.  ชองทางการจําหนาย  (Place) 
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ชองทางการจําหนายสําหรับธุรกิจขนมไทยดั้งเดิมยอมหมายถึง ทําเลท่ีตั้ง (Location) 

เนื่องจากผูบริโภคเปนฝายเขามาใชบริการ  ในความเห็นของผูประกอบการเช่ือวาทําเลท่ีตั้งเปนปจจัย     

ท่ีสําคัญปจจัยหนึ่ง   ปจจัยตาง ๆ ท่ีใชในการพิจารณาทําเลท่ีตั้งรานขนมไทยดั้งเดิมมีดังนี้ 

1.  พิจารณาคูแขงในบริเวณใกลเคียง  หมายถึง รานขนมไทยอ่ืนท่ีมาเปดครองพ้ืนท่ีอยู

กอนในบริเวณใกลเคียง  อาจเปนการเผชิญหนา และแยงลูกคากันท้ังสองฝายจะเสียผลประโยชน 

2.  เลือกทําเลท่ีตั้งอยูในยานชุมชน  โดยเฉพาะยานธุรกิจ จะทําใหมีลูกคาเปนพนักงาน

จากบริษัทหางรานตาง ๆ ซ่ึงจะมีอํานาจในการซ้ือคอนขางสูง 

3.  อยูในทําเลท่ีมีการคมนาคมสะดวก  ซ่ึงจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหลูกคามาใชบริการ

มากขึ้น 

4. มีท่ีจอดรถ  สําหรับลูกคาท่ีเดินทางมาซ้ือสินคาและบริการโดยรถยนตสวนตัว           

เนือ่งจากสภาพการจราจรท่ีแออัดในปจจบัุนสวนใหญไมอนญุาตใหจอดรถขางถนน เปนตน               

รานขนมจึงตองอํานวยความสะดวกในดานสถานท่ีจอดรถใหกับลูกคากลุมนี้ 

 

4.  การสงเสริมการจัดจําหนาย  (Promotion) 

การสงเสรมิการจดัจาํหนาย  หมายถึง  “การประสานความพยายามตาง ๆ ทุกอยางท่ี             

ผูขายริเริ่มขึ้นเพ่ือจัดตั้งชองทางของขาวสารและการช้ีชวน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับการขาย         

สินคา 

เราสามารถแยกพิจารณาการสงเสรมิการจดัจาํหนายออกเปน 3 สวน  ดงันี้ 

 

1)  การโฆษณา  (Advertising) 

การโฆษณา  หมายถึง  การเสนอขายและแจงเรือ่งราวขาวสารใหกบัลูกคาทราบ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ  ไดแก 

(1)  หนังสือพิมพ เปนส่ือท่ีบรรดารานขายสินคา และผูประกอบการตาง ๆ ใชใน

การเปดตัวกิจการ และแนะนําอาหารการกินท่ีอรอยแกผูบริโภค 

(2) โทรทัศน เปนส่ือท่ีมักใชในชวงท่ีรานหรือกิจการเปนท่ียอมรับของผูบริโภค

แลว โดยสวนใหญแลวผูประกอบกจิการมักจะถูกเชิญไปออกรายการโทรทัศนในรายการตาง ๆ เชน             

รายการ  ไมลองไมรู  รายการอรอยกบับานเลขท่ี  5 

(3) วิทยุ เปนส่ือท่ีใชเพ่ือย้ําเตือนใหผูบริโภคนึกถึงรานขนมไทยอยูเสมอ               

สวนใหญจะใชโฆษณาระยะส้ัน ๆ คือมักจะเลิกใชภายหลังจากท่ีรานหรือกิจการเปนท่ีรูจักกันดีใน

กลุมผูบริโภคแลว 
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(4) นิตยสาร ในธุรกิจขนมไทยดั้งเดิมไมคอยจะมีโฆษณาในนิตยสารเทาใดนัก

สวนใหญจะเปนการแนะนาํหรอืสัมภาษณกจิการท่ีประสบความสําเรจ็และเปนท่ียอมรบัของ                

ผูบริโภคแลว  ในนิตยสารเกี่ยวกับอาหารและการทองเท่ียว 

(5) ใบปลิว  เปนส่ือท่ีนิยมใชกันมากในระยะแรกเม่ือเริ่มดําเนินการ  ซ่ึงสามารถ  

เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางตรงจุด 

 

2)  การสงเสริมการขาย  (Sales Promotion) 

สวนใหญมักนิยมการออกรานขายขนมในงานสําคัญ ๆ ตาง ๆ (Special Events) เชน 

งานกาชาด งานแสดงสินคาและวฒันธรรมตาง ๆ รวมท้ังการใหกลุมลูกคาชิมขนมฟร ีณ จดุขาย 

(POP) 

3)  การประชาสัมพันธ (Publicity) 

หมายถึงการกระตุนการเสนอขายสินคาหรือบริการ  การสรางขาวเกี่ยวกับ

ความสําคัญทางการคาโดยใชวิทยุ  โทรทัศน  หรือหนังสือพิมพ  โดยบริษัทหรือเจาของกิจการไมตอง

เสีย           คาใชจายใด ๆ โดยสวนใหญพบวาการประชาสัมพันธโดยผูบรโิภค  เปนการ

ประชาสัมพันธท่ีดีและ          มีประสิทธิผลมากท่ีสุด  ซ่ึงเรียกวาเปนการประชาสัมพันธแบบ  “ปากตอ

ปาก”  (Words of Mouth) 

 
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

 

วัฒนธรรมเกิดจากความสามารถของมนุษยในการสรางและใชกระบวนการคิดเชิง

สัญลักษณ  (Symbolic Conceptualization) ไดอยางกวางขวางและเปนระบบ  
วฒันธรรมมีความหมายท่ีกวางมาก  ไดมีผูรูหลายทานใหคํานิยามของ “วัฒนธรรม”  ไวดังนี้ 

เอ็ดเวิรด  บี ไทเลอร   นิยามวัฒนธรรมวาหมายถึง  “สวนท้ังหมดท่ีซับซอนอัน

ประกอบดวย ความรู  ความเช่ือ  ศิลป ศีลธรรมจรรยา  กฎหมาย  ขนบประเพณี  ความสามารถ  และ

นิสัยอ่ืนใดท่ีมนุษยไดมาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม 
เลสล่ีไวท  นิยามวัฒนธรรมวาหมายถึง  “การรวมอยางมีระเบียบของปรากฏการณตาง  ๆ  

เชน การกระทํา (แบบแผนพฤตกิรรม ) วตัถุ (เครื่องมือและส่ิงท่ีทําขึ้นโดยใชเครื่องมือ ) ความคิด            
และความรูสึก  (ความรู  ทัศนคต ิ และคานิยม)   และส่ิงเหลานี้ตองอาศัยการใชสัญลักษณ 

อี อดมั โฮเบล  นิยามวัฒนธรรมวาหมายถึง  “ผลรวมลักษณะสําคัญของพฤติกรรมท่ีมา

จากการเรียนรูท้ังหมด  โดยสมาชิกของสังคมเปนผูแสดงออกและมีสวนรวม” 
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เทเลอร กลาววา วัฒนธรรมเปนสวนท่ีซับซอน  ประกอบไปดวย  ความรู  ความเช่ือ  ศิลป    
ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีมนุษยหามาไดจากการเปนสมาชิกของสังคม   
รวมท้ังส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้นในสังคมดวย 

พัทยา   สายหู  ไดขยายความวา  ความหมายดัง้เดมิของวฒันธรรมมาจากภาษาละตนิวา  
“Culture” หมายถึงการเพาะพืช  หรือการเล้ียงสัตวดวยฝมือมนุษยท่ีเขาไปแทรกซึมเพ่ิมเติม                
กระบวนการธรรมชาติ  เชน agriculture, aguaculture, sericulture  ดังนั้น

วัฒนธรรมจึงหมายถึง “ทุกส่ิงทุกอยางท่ีมนุษยทําขึ้นนอกเหนือจากธรรมชาติ” 
ความหมายของวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติ 2485 ตามความหมายงาย ๆ คือ “ความ

เจริญงอกงามท่ีมนุษยทําใหเกิดขึ้น ” หรือเรียกกันวา  “มรดกทางสังคม ” เพราะวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ี

มนุษยไดรับมาจากบรรพบุรุษ และถายทอดไปใหแกอนุชน 
กลาวโดยสรุปแลว  “วัฒนธรรม”  เปนลักษณะของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู  หรอื

คือส่ิงตาง  ๆ ท่ีถูกถายทอดมาจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง   วัฒนธรรมจะเปนพื้นฐานในการ

กําหนดความตองการและพฤติกรรมของคนในสังคมใหถูกตองกับความเช่ือถือ  แบบการดําเนินชีวิต                
การแตงกาย ฯลฯ ของสังคม   นอกจากนี้วัฒนธรรมยังครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยางในการดําเนินชีวิต

ของมนุษยในแตละสังคม   มนุษยคิดคนระเบียบ   กฎเกณฑการปฏิบตัิ   ความเช่ือ   คานิยม ความรู 
และสัญลักษณตาง ๆ เพ่ือลอมกรอบพฤติกรรมของมนุษย 

 
ลักษณะของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมมีลักษณะท่ีสําคัญ 4 อยาง  ดงันี้ 

1. วัฒนธรรมไดมาจากการเรียนรู (Culture is learned) 
2. วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีใชรวมกัน (Culture is shared) 
3. วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดและบังคับพฤติกรรม  (Culture defines & 

constrains behavior) 
4. วฒันธรรมไมคงท่ี (Culture is adaptive) 
 
องคประกอบของวัฒนธรรม 

1. ความงาม ส่ิงท่ีแตละวัฒนธรรมเห็นวางาม ซ่ึงแสดงออกโดย ศิลป ดนตรี นิทานพ้ืนบาน 

ฯลฯ 

2. ศิลป 
3. สี 
4. ตวัเลข และสัญลักษณ 
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5. ดนตรี และนิทานพ้ืนบาน 
6. ทัศนคต ิและความเช่ือ 
7. ศาสนา 
8. ภาษา 
 
 
การแบงประเภทของวัฒนธรรมอยางกวาง ๆ แบงไดเปน 2 ประเภท  ดังนี้ 
1. วัฒนธรรมทางวัตถุ  (Material Culture) เปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือใหได

อยูดีกินดีมีความสุข สะดวกสบายในการครองชีพ  วัฒนธรรมประเภทนี้ไดแก  ส่ิงจําเปนเบ้ืองตนใน

ชีวิต 4 อยาง  และส่ิงอ่ืน ๆ เชน เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณท่ีเปน

เครื่องปองกันตัว 
2. วัฒนธรรมทางจิตใจ  หรือวัฒนธรรมท่ีไมเกี่ยวกับวัตถุ  (Non-Material 

Culture) ในท่ีนี้หมายรวมถึงส่ิงท่ีทําใหปญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม  ไดแก การศึกษา

วิชาความรูอันบํารุงความคิดทางปญญา  ศาสนา จรรยา ศิลป วรรณคดี  กฎหมาย  และระเบียบ

ประเพณี ซ่ึงสงเสริม             ความรูสึกทางจติใจใหงอกงาม 
 
การแบงประเภทของวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไป  แบงออกไดเปน  9 ประเภท 

ดังนี้ 
1. วัฒนธรรมการบริโภค 
2. วัฒนธรรมการอยู 
3. วัฒนธรรมการแตงกาย 
4. วัฒนธรรมการพักผอน 
5. วัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงอารมณ 
6. วัฒนธรรมเกี่ยวกับส่ือความหมาย 
7. วัฒนธรรมเกี่ยวกับการจราจรขนสง 
8. วัฒนธรรมเกี่ยวกับการอยูรวมกันเปนหมูคณะ 
9. วัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสวงหาความสุขทางจิตใจ 
 
คานิยม  (Value) 
คานิยมเปนความรูสึกของสังคมท่ีถือวาส่ิงใดดีหรือไมดี  และคานิยมนั้นมิใชความรูสึก

สวนบุคคลเพียงคนใดคนหนึ่ง   คานิยมของสังคมใดก็ยอมหมายถึงวาคนสวนใหญในสังคมนั้นมี
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ความรูสึกวาส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีเขาควรกระทํามากกวาส่ิงท่ีเขาตองการกระทํา  ในสังคมหนึ่ง  ๆ จะ

ประกอบดวยคานิยมสวนตัว (Personal Value) และคานิยมของสังคม (Social Value) 
มาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลดวย  และคานิยมอาจมีความสําคัญไมทัดเทียมกัน  สําหรับ

คานยิมของคนไทย “สนทิ           สมัครการ ” ไดกลาวไววาสามารถแบงคานิยมไทยออกเปน  3 
กระแสใหญ (Dominant themes)              ซ่ึงประกอบดวยคานิยมรอง (Associate 
themes) ดังนี้ 

1. คานิยมการนับถือบุคคล  (Personalism) หมายถึง  การใหความสําคัญแกตน

หรือชีวิตของตนเองมากท่ีสุด  รวมท้ังยอมรับความสําคัญของคนอ่ืนท่ีจะใหคุณและโทษแกตนดวย  
จนตองมุงสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลใหดีอยูเสมอ   คานิยมรองท่ีเกี่ยวของในเรื่องนี้ไดแก  
ปจเจกชนนิยม (Individualism) คือการถือตนเองอยูเหนือระบบกฎเกณฑ  และความไมชอบ

ขัดแยง (Permissiveness) คือ นิ่งเพ่ือประโยชนสวนตน 
2. คานิยมในเรื่องการรักสนุก (Fun-Loving) หมายถึง การใหความสําคัญในเรื่อง

ความสุข  ความสนกุสนาน  ความสะดวกสบาย  และหลีกเล่ียงความทุกขยากลําบาก   ซ่ึงกอใหเกิด

คานิยมรองอีก 3 ประการ คือ การย้ําบริโภค การชอบงานเบา  และ การนิยมคนใจกวางเปนนักเลง    
ซ่ึงหมายถึงการเอ้ือเฟอผูอ่ืนโดยไมคํานึงถึงความส้ินเปลือง 

3. ความเช่ือในบุญกรรม   หมายถึง  การใหความสําคัญแกกฎแหงกรรมใน

พระพุทธศาสนา 
 
คานิยมที่สําคัญและจัดไดวาเปนคานิยมของคนไทย 

1.  ความม่ังคั่ง 
2   อํานาจ 
3.  การเคารพผูอาวโุส 
4.  ความเปนผูรู หรอืมีความสามารถ 
5.  การใหความสําคัญในแงบุคคล 
6.  ความสนกุสนานราเรงิ 
7.  ความวางเฉย ความสงบใจเยน็ และความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
8.  ความเช่ือในเรื่องบุญบาป  กฎแหงกรรม  และทางสายกลาง 
9.  ความสบายกายและใจ 
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ตารางท่ี  2   ตัวอยางของคานิยมหลักของชาวอเมริกา 

 
คานิยม ลักษณะท่ัวไป ความเกี่ยวพันกับพฤติกรรมผูบริโภค 

1. ความสําเรจ็ การทํางานเปนส่ิงด ี
ทํางานหนักแลวจะประสบ

ความสําเรจ็ 

การไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการเปน

การถูกตอง  
การไดมาซ่ึงผลิตภัณฑเปน

ผลตอบแทนของความสําเรจ็ 
2. กิจกรรม การมีกจิกรรมทําเสมอชวยให      

สุขภาพแขง็แรง  และเปน           
ธรรมชาติ 

ผลิตภัณฑประหยัดเวลาและชวยใหมี

เวลาวาง (เพ่ือทําอยางอ่ืน) 

3. ประสิทธิภาพและ 
    ความสะดวก 

ช่ืนชอบผลิตภัณฑท่ีชวย

แกปญหา  (ประหยัดเวลา  และ         
แรงงาน) 

การยอมรับสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ  
ประหยดัเวลาและแรงงาน 

4. เสรภีาพ มีเสรภีาพในการเลือก ทําใหมีสินคาใหมใหเลือกมากมาย

หลายสีใหเลือกตามความพอใจ 
5. ความเปนหนุมสาว เนนความสดใสของวัยหนุมสาว

ท้ังทางรางกายและจติใจ 
การยอมรับสินคาท่ีทําใหผูใชคิดวาใช

รกัษาความเปนหนุมสาวไวได 
6. ความเปนตวัของ

ตวัเอง 
ความเอาใจใสตวัเอง  เพ่ิมความ

ม่ันใจใหตัวเอง 
ออกผลิตภัณฑท่ีชวยทําใหผูบริโภค  
แสดงความเปนตวัของตวัเอง 

7. ความกาวหนา พรุงนี้ตองดีกวาวันนี้ การยอมรับผลิตภัณฑท่ีอางวาใหม  
และกาวหนาทางเทคโนโลย ี

ท่ีมา  :  เอกสารประกอบการสอนชุดวชิา พฤติกรรมผูบริโภค  2543   สาขาวชิาวทิยาการจดัการ 
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 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ความเชื่อ และทัศนคต ิ (Belief & Attitude) 
คนเราจะไดความเช่ือและทัศนคติโดยผานทางการกระทําและเรียนรู  ความเชื่อ  คือ               

รายละเอียดของความคิดซ่ึงคนเรายึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง   เชน เช่ือวาผีมีจริง  เช่ือวาคนเราตาย

แลวไปเกิดในชาติใหมได  เปนตน 
แนนอนท่ีผูผลิตจะสนใจในความเช่ือท่ีคนเรามีอยูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการบริการ        

ของตน  เพราะความเช่ือเหลานี้จะเปนตัวสนับสนุนผลิตภัณฑและภาพลักษณของตราสินคา  และ            
คนเรามักจะแสดงออกไปตามภาพลักษณของตน   หากมีความเช่ือบางอยางเปนส่ิงท่ีผิดและเปนการ      
ขดัขวางการซ้ือ  ผูผลิตจะตองรณรงคเพ่ือแกไขหรือทําใหความเช่ือเหลานี้ถูกตอง 

ทัศนคติ เปนความรูสึก อารมณ และวิวัฒนาการดานความชอบหรือไมชอบของคนเรามา

เนิ่นนานแลว  นอกจากนี้การแสดงออกจึงมีความโนมเอียงไปยังนิสัยหรือความนิยมบางอยางได 
คนเราจะมีความรูสึกตอทุกส่ิงทุกอยาง ไดแก ศาสนา การเมือง เส้ือผา ดนตร ีอาหารและ

อ่ืน ๆ ทัศนคติและเปนตัววางคนเราใหอยูในกรอบของความชอบหรือไมชอบ ตอนิสัยอยางใดอยาง

หนึ่ง โดยการขับเคล่ือนเขาหา หรือหนีหางจากส่ิงนั้น 

ทัศนคติทําใหคนเราปฏิบัติตอส่ิงเราหรือวัตถุท่ีคลายคลึงกันในลักษณะท่ีคอนขางแนนอน

หรือตายตัว  โดยท่ีไมจําเปนตองตีความหรือตอบโตตอทุกส่ิงทุกอยางในลักษณะท่ีแปลกใหมเสมอ

ไป  ทัศนคติชวยใหประหยัดพลังและความคิด  ดวยเหตุนี้เอง  ทัศนคติจึงเปนส่ิงท่ียากตอการ

เปล่ียนแปลง ทัศนคติของคน ๆ หนึ่งจะกอเปนรูปแบบท่ีแนนอน  และการท่ีจะเปล่ียนทัศนคติหนึ่ง

นั้นอาจตองมีการปรับเปล่ียนทัศนคติอยางอ่ืน ๆ อีกมากทีเดียว 
องคประกอบของทัศนคต ิ ทัศนคติมีองคประกอบ 3 ประการ  ดงัภาพท่ี 2 
 

ภาพท่ี  2     A Simple representation of the Tricomponent 
Attitude Model 
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สวนที่หนึ่ง Cognitive Component  คําวา Cognitive คือ ส่ิงท่ีซ่ึงสะสม

ในสมอง อันไดแก ความรู ความเช่ือตาง ๆ ถาเราพูดอยางนี้ในการสรางทัศนคตินั้น   เรามีหนาท่ีให  
“Information”                เราอยากใหคนชอบสินคาเรา   เรากต็องให  Information 
เกี่ยวกับสินคานั้น   เพราะองคประกอบอันแรกท่ีจะกอใหเกิดความชอบไมชอบ   เกิดจากการท่ีเขา

สะสมอะไรตาง ๆ ไวในสมอง  เชน เราบอกวา         สินคาตัวนี้ทําจากอเมริกา  ทําจากสแตนเลส   
จะเปนสวนท่ีทําใหเกิดความชอบ หรอืไมชอบ  ดังนั้น ธุรกิจจึงตองใหขอมูล  ขาวสาร  แกผูบริโภค 

สวนทีส่อง  Affective Component (ความรูสึก  อารมณ) คือ สวนของการ

ประเมินท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของเรา  ทําอยางไร  เราจงึจะสรางความชอบได  เราก็ตองพยายามท่ีจะให

จุดเดนของสินคาเรานั้นตรงกับมาตรการ  การประเมินของผูบริโภค   เราใหขอมูลขาวสารเปนสวน

แรก  ถาเขาอยากไดของทนทาน  แตของเราไมใชของทนทาน   โอกาสจะชอบสินคาเราจะไมมี   
ดงันัน้เราตองหาทางใหจดุเดนของเราตรงกบัความตองการสินคา   แตขั้นตอนท่ียากกวา  คือ ความ

ตองการไมตรงแตเราจะเปล่ียนใหเขามาชอบของเรา 
สวนที่สาม  Conative Component คือ แนวโนมของนิสัย คนเรามีความรูสึก 

มีความชอบแลวแตวาจะทําหรือไมทํามันขึ้นอยูกับแนวโนมของนิสัย เชน เราทราบวาหนงั “คูกรรม” 
ฉายอยูเราชอบท้ังธงไชย   และนิยาย  “คูกรรม”  แตนิสัยเราเปนคนไมชอบออกนอกบาน   ดังนั้น

บางครัง้ชอบอยางมากเรากอ็าจไมไป  ในแงนกัการตลาด  ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเกิดการสบายใจ   
กลาวโดยสรุป คือ ไมวาผูบริโภคจะมีทัศนคติท่ีดีหรือไมดี  เรามีหนาท่ีท่ีจะจัดการสินคา

เราใหสอดคลองกับกฎเกณฑท่ีผูบริโภคใชอันเกิดจากแนวโนม  นิสัยหรือพฤติกรรม  โดยเรามีหนาท่ี

สรางส่ิงลอใจ  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีทําใหพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นไดงาย 
 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
จากการคนควาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของปรากฎวามีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 
เก็จมาศ  ผดุงกิจ (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง  “ความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอ                  

รานขายยาแผนปจจุบันในเขตอําเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม”  ไดสรุปไวดังนี้ 
ผูบริโภคโดยรวมและจําแนกตามเพศ  ชวงอายุ  ระดับการศึกษาและอาชีพมีความคิดเห็น

ตอการบริการท่ีไดรับจากรานขายยาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย  และมีความคิดเห็นตอการบริการ

ดานสวนประสมทางการตลาดโดยรวมและเปนรายหัวขออยูในระดับเห็นดวย 
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ผูบริโภคท่ีมีความแตกตางกันเรื่องเพศ  ชวงอายุ  ระดับการศึกษาและอาชีพ  มีความเห็น

ตอการบริการท่ีไดรับจากรานขายยาโดยรวม และรายไดแตกตางกัน  และผูบริโภคใหความเห็นดวย

ตอการบรกิารท่ีพงึมีในรานขายยาในการเปนสถานบรกิารสาธารณสุข   เรียงลําดับตามระดับความ        
คิดเห็นจากมากไปนอยดังนี้คือ   ควรมีการใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องยา   สุขภาพอนามัย   ควรมีการ           
จายยาตามอาการผูปวย  ควรมีระบบสงตอผูปวยไปยังสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน  ๆ และควรเปน    
ศูนยขอมูลดานยาและแหลงกระจายขาวสารทางสาธารณสุขใหแกชุมชน 
 

พรชัย  ปยะเกศิน  (2526) ไดทําการศึกษาเรื่อง   “ทัศนคติของผูบริโภคเครื่องดื่ม

ประเภท           ชูกาํลังในเขตกรงุเทพมหานคร”  ไดสรุปไวดังนี้ 
กลุมตัวอยางจะเปนเพศชาย  การศึกษาไมสูง  รายไดคอนขางต่ํา  และมีอาชีพรับจาง               

ผลการวิจัยท่ีไดรับคือ  ผูบริโภคมีความพึงพอใจในยี่หอกระทิงแดง   และยี่หอลิโพวิตัน -ดี ทางดาน           
รสชาติ และการโฆษณาจูงใจเปนสําคัญ  การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคขึ้นอยูกับการโฆษณาและส่ือท่ี

ใชท่ีผูบริโภคชอบมากท่ีสุด คือ ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน  และผูทําการวิจัยไดเสนอแนะวา  ควรเนน

ถึงชองทางการจาํหนายเพ่ือความสะดวกของลูกคา  การสงเสรมิการจาํหนายควรใชการโฆษณาทาง              
โทรทัศนเปนหลักรวมกับการสงเสริมการจําหนาย  เชน การแจกของแถม   การจดัรายการชิงโชค              
การใหสวนลดการคาแกผูขาย  เปนตน 

 
สิริพร  เลิศพรกุลรัตน  (2542)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคขนมไทย

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม”  ไดสรุปไวดังนี้ 
ดานพฤติกรรมผูบริโภคนั้นนักศึกษาท้ังชายและหญิงท่ีบริโภคขนมไทยมีจํานวนใกลเคียง

กัน  นักศึกษาสวนใหญไดรับรายไดจากครอบครัวเฉล่ีย  3,000 – 4,000 บาทตอเดอืน  และซ้ือ

ขนมไทยเฉล่ียเดือนละ 1 – 3 ครั้งตอเดือน 
ดานลักษณะผลิตภัณฑ  นักศึกษาสวนใหญเห็นวาขนมไทยมีราคาท่ีเหมาะสม  รสชาติ

อรอย  สีสนัสวยงาม  และมีความสะอาดในระดับปานกลาง  ทางดานวัตถุประสงคในการวิจัยพบวา

นักศึกษาสวนใหญซ้ือขนมไทยเพ่ือรับประทานเอง   สวนในดานปจจัยภายในของนักศึกษา  พบวา

พ้ืนฐาน        การดําเนินชีวิตของนักศึกษาสวนใหญมีความผูกพันธกับขนมไทยแบบแยกกันไมออก  
มีความเห็นวาวัยรุนในปจจุบันเห็นพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยเปนคานิยมท่ีลาสมัย 

 
ชาญณรงค   จันทรเต็ม  (2528) ไดทําการศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมของผูบริโภคขั้น

สุดทาย         ท่ีมีตอผงชูรสในเขตกรุงเทพมหานคร” ไดสรุปไวดังนี้   
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ผูบริโภคสวนใหญจะใชผงชูรสยี่หออายิโนะโมะโตะถึงรอยละ 92.6 โดยผูบริโภคจะซ้ือ  
ผงชูรสจากรานขายของชําท้ังนี้เพราะคํานึงถึงความสะดวกอยูใกลบานเปนหลัก  การตัดสินใจขึ้นอยู

กับการโฆษณา แตปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือผงชูรสเพราะคุณภาพสินคา  ตรายี่หอ  
และความเคยชินเปนหลัก   จากการวิเคราะหทําใหทราบวาผูมีการศึกษาสูงจะมีจํานวนผูใชผงชูรส

นอยกวาผูมีการศึกษาต่ํา  และมีแนวโนมในการใชผงชูรสในอนาคตลดลง  ผูทําการวิจัยไดเสนอแนะ

วา  ควรสรางความเช่ือม่ันในดานคุณภาพและควรเนนชองทางการจัดจําหนายรานคาปลีกใหมากท่ีสุด    
รวมกับการสงเสริมการจําหนาย เชน การประชาสัมพันธใหผูบริโภคเกิดทัศนคติท่ีดีตอผงชูรส  และ

โฆษณาผานส่ือท่ีสามารถแสดงใหเห็นไดชัดเจน  เชน โทรทัศน 
 
อดิเรก   เหลาฐิติพงศ  (2530) ไดทําการศึกษาเรื่อง  “ทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผูบริโภค        ท่ีมีตอศูนยอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร”  ไดสรุปไวดังนี้ 
ผูบริโภคมีความเห็นวา  อาหารท่ีจําหนายในศูนยอาหารเม่ือเปรียบเทียบกับอาหารชนิด  

เดียวกันท่ีมีจําหนายในรานอาหารท่ัวไปมีความอรอยเหมือนกัน  สวนปจจัยท่ีจูงใจใหผูบริโภคมาใช

บรกิารของศูนยอาหารคอืการมีอาหารใหเลือกมาก  และผูบริโภคท่ีมีรายไดสูงมีแนวโนมในการมาใช

บริการบอยครั้งกวาผูมีรายไดต่ํา  ผูทําการวิจัยไดเสนอแนะวา   ควรมีการรวมมือกันระหวางศูนย

อาหารและหางสรรพสินคาในดานการประชาสัมพันธและสงเสรมิการขาย  ควรกระตุนใหผูบริโภคมี

ความถ่ีในการใชบริการเพ่ิมขึ้น รวมท้ังเพ่ิมรปูแบบการใหบรกิาร  และควรจัดใหมีมาตรการปองกัน

และบรรเทาในกรณีท่ีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยางเพียงพอ 
 
นทีรัย  เกรียงชัยพร   (2543)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “รูปแบบการดําเนินชีวิตของ

ผูบริโภคชายในกรุงเทพมหานคร”  ไดสรุปไวดังนี้ 
ผูทําการวิจัยไดศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคชายจาก  3 มิติ คือ กิจกรรม 

(Activities)  ความสนใจ  (Interests)  และความคดิเห็น  (Opinions) และเม่ือทําการ

รวมท้ัง 3 มิติเขา        ดวยกันจะสามารถแบงรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยางไดเปน  14 
กลุม คือ 1. กลุมมีความสุขท้ังกับตัวเองและสังคม   2. กลุมรกัการทํางาน    3. กลุมรักความ

หรหูรา  4. กลุมทันสมัย  5. กลุมชอบความทาทาย   6. กลุมพึงพอใจในตนเอง   7. กลุมสนใจ

การเมือง   8. กลุมทําตามกฎเกณฑของสังคม     9. กลุมส้ินหวังหมดกําลังใจ   10. กลุมชอบ

สังสรรคสนทนา  11. กลุมหัวสมัยใหม  12. กลุมอนุรักษนิยม  13. กลุมชีวิตเรงรีบ  14. กลุม

ชอบกฬีา  นอกจากนัน้ลักษณะทางประชากรศาสตร คือ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  และ

สถานภาพการสมรส  ยังมีความสัมพันธกับการเปนสมาชิกของกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตตาง ๆ 
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บทท่ี  3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรือ่งความคดิเห็นผูบรโิภคขนมไทยดัง้เดมิมีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษาความคดิเห็น             

ผูบริโภคขนมไทยดั้งเดิม ปจจัยทางประชากรศาสตร  และปจจัยทางตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภค

ขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)          

โดยทําการสํารวจจากแหลงขอมูลดังตอไปนี้  

1) ขอมูลปฐมภมูิ 
2) ขอมูลทุติยภูมิ 

 
1.  ขอมูลปฐมภูมิไดจาก 

1.1 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูผลิตและจําหนายขนมไทยดั้งเดิมในเขต

กรงุเทพมหานคร (และปรมิณฑล)  ในเรื่องเดียวกับการผลิตและชองทางการจําหนาย 

1.2 ขอมูลท่ีเก็บจากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยการออกแบบสอบถาม

และใชวิธีสัมภาษณเปนเครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็น ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นนั้นผูเขียนได

ศึกษาจากหนังสือการวิจัยตลาด  วิทยานิพนธและหนังสือตาง  ๆ ตลอดจนคําแนะนําจากคณาจารย             
ผูทรงคุณวุฒิ  และผูเช่ียวชาญทางดานการวิจัย  แบบสอบถามนีไ้ดผานการทดลองแบบสอบถาม  
(Pretest) กับกลุมบุคคลท่ัวไป เพ่ือทดสอบความเขาใจในคาํถามตาง  ๆ ในแบบสอบถาม   และ

นาํมา        แกไขขอบกพรอง  พรอมท้ังปรบัปรงุใหเปนแบบสอบถามท่ีเหมาะสมตอไป 
2.  ขอมูลทุติยภูมิ   ไดจากการศึกษาคนควาจากหนงัสือและเอกสาร  

(Documentary Study) ซ่ึงผูเขียนไดทําการคนควาจากหนังสือ  วารสาร  เผยแพรตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษานี้  เพ่ือให          ผลของการศึกษาในครั้งนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 
ประชากรและการสุมตัวอยาง 

 

วิธีการสุมตัวอยาง 

ประชากรตามความหมายของการศึกษาในเรือ่งนี้  หมายถึง  ผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในเขต

กรงุเทพมหานคร  การสํารวจเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลนี้จะใชวิธีการเลือกตัวอยาง  โดยใชวิธีการ               
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สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Sampling) โดยมุงสัมภาษณไปยังบุคคลท่ัวไปในทุกเขตของ

กรงุเทพมหานคร   เฉล่ียไปตามสถานท่ีราชการ  สถานศึกษา   สถานประกอบการ  ตลอดจนรานคา            
ตาง ๆ  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนและสมบูรณท่ีสุด 

 
ขนาดของกลุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางยามาเน  (Yamane 
Table) ในการหาจํานวนประชากรท่ีคาความเช่ือม่ัน  95% และคาความคลาดเคล่ือน  5% ท่ี

ขนาดของจํานวนผูบริโภคท่ีเคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมมีจํานวนมากและไมทราบจํานวน  จะตองใช

จํานวน          ตวัอยางหรอืแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุด 
เนื่องจากขนมไทยดั้งเดิมบางชนิด   เชน กระยาสารท  ฝอยทองกรอบ  สัมปนนี ขนมผิง 

ขนมทองเอก   กาละแม   ขาวเหนียวแกว   ขนมช้ัน  และขนมหมอแกง  สามารถหาซ้ือไดจาก

ซูปเปอรมารเก็ตและรานขายขนมท่ัวไป  หรือแมกระท่ังรถเข็นขายขนม  จงึสามารถประมาณการได

วาผูท่ีเคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนมากไมสามารถนับได จึงใหจํานวน             
ประชากรท่ีนับไมไดนี้มีคาเปน α  และจากตาราง  Yamane  มีจาํนวนประชากร α  จะตองใช

จํานวนตัวอยาง  400  ตัวอยาง 
 
เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องนี้  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด  

ประกอบดวยคําถามจํานวน  58  ขอคําถามเปนแบบปลายเปดและปลายปด  ดังนี้ 

ตอนท่ี   1  แบบสํารวจเบ้ืองตน 

ตอนท่ี  2   เปนคาํถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  3   เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคกับปจจัยทางการตลาด 
ตอนท่ี  4   ขอมูลทางการตลาด (สวนผสมทางการตลาด 4P’s) 
 
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การทดสอบความเท่ียงตรง  (Validity) ของแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดทําแบบสอบถาม

ท่ีใชวัดตัวแปรตาง ๆ ไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาเนือ้หาของแบบสอบถาม            
เปนการทดสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หาแบบสอบถาม  เพ่ือจะไดคําถามท่ีสามารถส่ือความหมาย            
ไดตรงกันระหวางผูวิจัยและผูตอบแบบสอบถาม 

การทดสอบความเช่ือถือได  (Reliability) ของแบบสอบถาม   ผูวิจัยไดทํา

แบบสอบถามไปทดสอบกบักลุมประชากร  หลังจากนัน้ไดปรบัปรงุแกไขแบบสอบถามใหสมบูรณ
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ยิ่งขึ้น  ท้ังในดานเนื้อหา   ภาษาท่ีใชใหเขาใจงายขึ้น   เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีดีในการส่ือ

ความหมาย  และเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 
การใหคะแนนคําตอบ 

1. แบบสอบถามท่ีใชในการวัดและแบงกลุมตัวอยางตามคานิยม  ในสวนท่ี  1 ของ         
แบบสอบถาม 

2. แบบสอบถามในการใชวดัตวัแปรดานคณุลักษณะประชากร  ในสวนท่ี  2 ของ            
แบบสอบ0ถ0

5  คะแนน  สําหรับ  การมีผลมากท่ีสุด 

าม 
3. แบบสอบถามในสวนท่ี  3 และ 4  เปนคําถามท่ีวัดพฤติกรรมของผูบริโภคและ                

ขอมูลทางการตลาดโดยแบงการใหคะแนนออกเปน 5 ตัวเลือก ดังตอไปนี้ 

4  คะแนน  สําหรบั  การมีผลมาก   

3  คะแนน  สําหรบั  การมีผลปานกลาง 

2  คะแนน  สําหรบั  การมีผลนอย 

1 คะแนน  สําหรับ  การมีผลนอยท่ีสุด 

โดยท่ีคะแนนท้ังหมดจะกําหนดไวลวงหนาตามเกณฑท่ีไดตั้งไวของผูทําการวิจัย          

เพ่ือท่ีจะใหไดมาซ่ึงคะแนนของผูตอบแบบสอบถามอยางสมบูรณ 

 
การแปลคาคะแนนเฉลี่ย 

การแปลคาคะแนนเฉล่ียหาไดจากสูตร  =    คาสูงสุด  -  คาต่ําสุด 

                      จํานวนขั้น 
       =     5  -  1 =   0.80 
                   5 

ดังนั้นคาท่ีอยูระหวาง   1.00 – 1.80 จะแปลคาวา มีผลนอยท่ีสุด 

    1.81 – 2.60 จะแปลคาวา มีผลนอย 
    2.61 – 3.40 จะแปลคาวา มีผลปานกลาง 
    3.41 – 4.20 จะแปลคาวา มีผลมาก 
    4.21 – 5.00 จะแปลคาวา มีผลมากท่ีสุด 
 
การเกบ็รวบรวมขอมูล  (Data Collection) 
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การศึกษาพฤตกิรรมการบรโิภคขนมไทยดัง้เดมิในเขตกรงุเทพมหานครทําการเกบ็            

รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

ขอมูลปฐมภมูิ  (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ   โดยใช

แบบสอบถามเปนเครือ่งมือในการเกบ็รวบรวมขอมูล   จํานวน  400 ชุด  แตเนื่องจากผูวิจัยได

แบงกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยางออกเปน 3 กลุมคือ กลุมนิยมไทย  กลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยม

สมัยใหม และกลุมนิยม          สมัยใหม อยางละเทา ๆ กัน  ดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมดจึง

เทากับ 402 ตัวอยาง โดยในการ         เก็บรวบรวมขอมูลจะมีการแบงกลุมตัวอยางดวยวิธีการใช

แบบสํารวจเบ้ืองตนในการแบงกลุมดวย         คําถามวัดคานิยมจํานวน  20 คาํถาม นําคะแนนท่ี

ไดจากการตอบคาํถามเบ้ืองตนมาหาคาเฉล่ียและ        แบงกลุมคาเฉล่ียตามลําดับ 
สูตรหาคาเฉล่ียของคะแนน   =    (3X1) + (2X2) + (1X3

               N 
N  =  จํานวนขอของคําถามเบ้ืองตน 
การแปลคาเฉล่ียหาไดจากสูตร     =     3  -  1     =   0.67 

)    =     Y 

                                                                3 
ดังนั้น   คาเฉล่ียท่ีมีคาระหวาง  1 – 1.67  จะแปลคาวาเปน   กลุมนิยมไทย 
คาเฉล่ียท่ีมีคาระหวาง   1.68 – 2.34  จะแปลคาวาเปน   กลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยม

สมัยใหม 
คาเฉล่ียท่ีมีคาระหวาง  2.35 – 3.00  จะแปลคาวาเปน   กลุมนิยมสมัยใหม 
จากการเกบ็รวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามจาํนวนท้ังส้ินประมาณ  900 ชุด เพ่ือใหได

จํานวนตัวอยางของท้ัง 3 กลุม ๆ ละ 134 ตัวอยาง 
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาขอมูลจาก

หนังสือ วิทยานิพนธ  เอกสาร  วารสาร  บทความ  จากหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังเว็บไซดตาง ๆ บน

อินเตอรเน็ต เปนตน 
 

การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล  (Data Analysis) 
การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครเปนการ

วเิคราะหแบบพรรณนา  (Descriptive Method) และการวิเคราะหในเชิงปริมาณ  
(Quantitative Method) รวมกัน  โดยมีการประมวลผลขอมูลดังนี้ 

DPU



 25 

1. การตรวจสอบขอมูล  (Editing) เปนการตรวจความสมบูรณของการตอบ

แบบสอบถาม  ท่ีไดจากกลุมตัวอยาง 
2. การลงรหัส (Coding) เปนการทําแบบสอบถามท่ีถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัส

ตามท่ีไดกําหนดไวสําหรับคําถามปลายปด  สวนคําถามปลายเปดผูศึกษานําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห

เนื้อหาตามวัตถุประสงคของการศึกษา 
3. การประมวลผลขอมูล (Processing) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาจากการลงรหัสมา

บันทึกใสในเครื่องคอมพิวเตอร   โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  (Statistic Package for 
Social Sciences : SPSS) 

 
สถิติที่ใชในการวิจัย 

ในการวิเคราะหขอมูลจะใชสถิติ  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของขอมูล  ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา   (Descriptive Statistic)  เปนการแสดงคาขอมูลเปน

จํานวนรอยละ  (Percentage)  โดยการวิเคราะหเปนตาราง ไดแก ขอมูลท่ัวไป  ซ่ึงมีสูตรดังนี้ 
รอยละ  = 100 X 
          N 

X = จํานวนขอมูล 
N = จาํนวนแบบสอบถาม 

คาเฉล่ีย  (X  )    = ∑X 
      N 
            X = คาเฉล่ียของขอมูล 
  ∑X =   ผลรวมของ X ท้ังหมด 
  N =    จาํนวนแบบสอบถาม 

2.  สถิติเชิงอนุมาน  (Inference Statistic)  เปนการทดสอบสมมุติฐาน  โดยใชสถิติ 

Scheffe, t - test, f - test  สําหรับการทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไว  

2.1 การอนมุานแบบพาราเมตรกิ (Parametric Inference) 
2.2 การอนมุานแบบนอนพาราเมตรกิ  (Non-Parametric 

Inference) 
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บทท่ี  4 

 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัย

ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 3 สวนคือ 

สวนที่ 1  จํานวนและรอยละของปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมี

ตอขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.1 ลักษณะสวนบุคคล 
1.2 ทัศนคติท่ีมีตอขนมไทยดั้งเดิม 

สวนที่ 2  ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอขนมไทยดั้งเดิม    
สวนที่ 3  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

3.1 คานิยมในการดํารงชีวิต และลักษณะสวนบุคคล มีความสัมพันธกับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับขนมไทยดั้งเดิม 

3.2  ผูบริโภคท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน  มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1  จํานวนและรอยละของปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมี

ตอขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.1  ลักษณะสวนบุคคล 
 
ตารางท่ี  3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

 
ลักษณะสวนบุคคล จํานวน % 

เพศ   
     ชาย 124 30.8 
     หญิง 278 69.2 

รวม 402 100.00 
อาย ุ   
     ต่ํากวา  25  ป 81 20.2 
     25 – 30  ป 94 23.4 
     31 – 40  ป 95 23.6 
     41 – 50  ป 85 21.1 
     มากกวา  50  ป 47 11.7 

รวม 402 100.00 
สถานภาพ   
     โสด 238 59.2 
     สมรส 136 33.8 
     หยา / หมาย 28 7.0 

รวม 402 100.00 
ระดับการศึกษา   
     ต่ํากวาปริญญาตรี 140 34.8 
     ปริญญาตรี 197 49.0 
     สูงกวาปริญญาตรี 65 16.2 

รวม 402 100.00 
 
 
ตารางท่ี 3  (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน % 
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อาชีพ   
กําลังศึกษา 79 19.7 
บรษิทัเอกชน 150 37.3 
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 84 20.9 
อาชีพสวนตัว 89 22.1 

รวม 402 100.00 
รายไดตอเดือน   
     ไมเกิน  10,000  บาท 201 50.0 
     10,001 – 20,000  บาท 126 31.3 
     20,001 – 30,000  บาท 38 9.5 
     มากกวา  30,000  บาท 37 9.2 

รวม 402 100.00 
 

 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีลักษณะสวนบุคคลดังนี ้
 กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยเปนเพศหญิงรอยละ  69.20  เพศชาย

รอยละ  30.80 
 ชวงอายุของกลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวงระหวาง  31 - 40  ปมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
23.60  รองลงมาไดแก  ชวงอายุ  25 - 30  ป  คิดเปนรอยละ  23.40 
 สถานภาพของกลุมตัวอยางเปนโสดมีมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  59.20  และผูท่ีหยา / 
หมาย  มีนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  7.00 
 กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  49.00  
รองลงมาไดแก  ต่ํากวาปริญญาตร ี คิดเปนรอยละ  34.80 
 อาชีพของกลุมตัวอยางมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
37.30  รองลงมาประกอบอาชีพสวนตวั  คิดเปนรอยละ  22.10 
 กลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนไมเกิน  10,000  บาทมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
50.00  รองลงมามีรายไดอยูในชวงระหวาง  10,001 - 20,000  บาท  คิดเปนรอยละ  
31.30 
 

ตารางท่ี  3.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีมีคานิยมแบบกลุมนิยมไทยจําแนกตามลักษณะ 

         สวนบุคคล 
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ลักษณะสวนบุคคล จํานวน % 
เพศ   
     ชาย 43 32.1 
     หญิง 91 67.9 

รวม 402 100.00 
อาย ุ   
     ต่ํากวา  25  ป 9 6.7 
     25 – 30  ป 23 17.2 
     31 – 40  ป 37 27.6 
     41 – 50  ป 33 24.6 
     มากกวา  50  ป 32 23.9 

รวม 402 100.00 
สถานภาพ   
     โสด 67 50.0 
     สมรส 53 39.6 
     หยา / หมาย 14 10.4 

รวม 402 100.00 
ระดับการศึกษา   
     ต่ํากวาปริญญาตรี 74 55.2 
     ปริญญาตรี 46 34.3 
     สูงกวาปริญญาตรี 14 10.5 

รวม 402 100.00 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3.1  (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน % 
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อาชีพ   
กําลังศึกษา 15 11.2 
บรษิทัเอกชน 40 29.8 
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 25 18.7 
อาชีพสวนตัว 54 40.3 

รวม 402 100.00 
รายไดตอเดือน   
     ไมเกิน  10,000  บาท 76 56.7 
     10,001 – 20,000  บาท 36 26.9 
     20,001 – 30,000  บาท 9 6.7 
     มากกวา  30,000  บาท 13 9.7 

รวม 402 100.00 
 
 กลุมตัวอยางท่ีมีคานิยมแบบกลุมนิยมไทยมีลักษณะสวนบุคคลดังนี ้
 กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยเปนเพศหญิงรอยละ  67.90  เพศชาย

รอยละ  32.10 
 ชวงอายุของกลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวงระหวาง  31 - 40  ปมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
27.60  รองลงมาไดแก  ชวงอายุ  41 - 50  ป  คิดเปนรอยละ  24.60 
 สถานภาพของกลุมตัวอยางเปนโสดมีมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  50.00  และผูท่ีหยา / 
หมาย  มีนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  10.40 
 กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
55.20  รองลงมาไดแก  ระดับปริญญาตร ี คิดเปนรอยละ  34.30 
 อาชีพของกลุมตัวอยางประกอบอาชีพสวนตัวมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  40.30  
รองลงมามีอาชีพเปนพนกังานบรษิทัเอกชน  คิดเปนรอยละ  29.80 
 กลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนไมเกิน  10,000  บาทมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
56.70  รองลงมามีรายไดอยูในชวงระหวาง  10,001 - 20,000  บาท  คิดเปนรอยละ  
26.90 
 
ตารางท่ี  3.2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีมีคานิยมแบบกลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม

         จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 
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ลักษณะสวนบุคคล จํานวน % 
เพศ   
     ชาย 35 26.1 
     หญิง 99 73.9 

รวม 402 100.00 
อาย ุ   
     ต่ํากวา  25  ป 32 23.9 
     25 – 30  ป 33 24.6 
     31 – 40  ป 25 18.7 
     41 – 50  ป 34 25.4 
     มากกวา  50  ป 10 7.4 

รวม 402 100.00 
สถานภาพ   
     โสด 86 64.2 
     สมรส 42 31.3 
     หยา / หมาย 6 4.5 

รวม 402 100.00 
ระดับการศึกษา   
     ต่ํากวาปริญญาตรี 19 14.2 
     ปริญญาตรี 83 61.9 
     สูงกวาปริญญาตรี 32 23.9 

รวม 402 100.00 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3.2  (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน % 
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อาชีพ   
กําลังศึกษา 29 21.6 
บรษิทัเอกชน 50 37.3 
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 40 29.9 
อาชีพสวนตัว 15 11.2 

รวม 402 100.00 
รายไดตอเดือน   
     ไมเกิน  10,000  บาท 55 41.1 
     10,001 – 20,000  บาท 50 37.3 
     20,001 – 30,000  บาท 16 11.9 
     มากกวา  30,000  บาท 13 9.7 

รวม 402 100.00 
 
 กลุมตัวอยางท่ีมีคานิยมแบบกลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหมมีลักษณะสวนบุคคลดังนี ้
 กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยเปนเพศหญิงรอยละ  73.90  เพศชาย

รอยละ  26.10 
 ชวงอายุของกลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวงระหวาง  41 - 50  ปมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
25.40  รองลงมาไดแก  ชวงอายุ  25 - 30  ป  คิดเปนรอยละ  24.60 
 สถานภาพของกลุมตัวอยางเปนโสดมีมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  64.20  และผูท่ีหยา / 
หมาย  มีนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  4.50 
 กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  61.90  
รองลงมาไดแก  ระดับสูงกวาปริญญาตร ี คิดเปนรอยละ  23.90 
 อาชีพของกลุมตัวอยางมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
37.30  รองลงมามีอาชีพเปนขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ  29.90 
 กลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนไมเกิน  10,000  บาทมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
41.10  รองลงมามีรายไดอยูในชวงระหวาง  10,001 - 20,000  บาท  คิดเปนรอยละ  
37.30 
 
ตารางท่ี  3.3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีมีคานิยมแบบกลุมนิยมสมัยใหมจําแนกตาม  

                      ลักษณะสวนบุคคล 
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ลักษณะสวนบุคคล จํานวน % 
เพศ   
     ชาย 46 34.3 
     หญิง 88 65.7 

รวม 402 100.00 
อาย ุ   
     ต่ํากวา  25  ป 40 29.9 
     25 – 30  ป 38 28.4 
     31 – 40  ป 33 24.6 
     41 – 50  ป 18 13.4 
     มากกวา  50  ป 5 3.7 

รวม 402 100.00 
สถานภาพ   
     โสด 85 63.4 
     สมรส 41 30.6 
     หยา / หมาย 8 6.0 

รวม 402 100.00 
ระดับการศึกษา   
     ต่ํากวาปริญญาตรี 47 35.1 
     ปริญญาตรี 68 50.7 
     สูงกวาปริญญาตรี 19 14.2 

รวม 402 100.00 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3.3  (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน % 

DPU



 34 

อาชีพ   
กําลังศึกษา 35 26.1 
บรษิทัเอกชน 60 44.8 
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 19 14.2 
อาชีพสวนตัว 20 14.9 

รวม 402 100.00 
รายไดตอเดือน   
     ไมเกิน  10,000  บาท 70 52.2 
     10,001 – 20,000  บาท 40 29.9 
     20,001 – 30,000  บาท 13 9.7 
     มากกวา  30,000  บาท 11 8.2 

รวม 402 100.00 
 
 กลุมตัวอยางท่ีมีคานิยมแบบกลุมนิยมสมัยใหมมีลักษณะสวนบุคคลดังนี ้
 กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยเปนเพศหญิงรอยละ  65.70  เพศชาย

รอยละ  34.30 
 ชวงอายุของกลุมตัวอยางมีอายุต่ํากวา  25  ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  29.90 
รองลงมาไดแก  ชวงอายุ  25 - 30  ป  คิดเปนรอยละ  28.40 
 สถานภาพของกลุมตัวอยางเปนโสดมีมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  63.40  และผูท่ีหยา / 
หมาย  มีนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  6.00 
 กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  50.70  
รองลงมาไดแก  ระดับต่ํากวาปริญญาตร ี คิดเปนรอยละ  35.10 
 อาชีพของกลุมตัวอยางมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
44.80  รองลงมากาํลังศึกษาอยู  คิดเปนรอยละ  26.10 
 กลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนไมเกิน  10,000  บาทมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
52.20  รองลงมามีรายไดอยูในชวงระหวาง  10,001 - 20,000  บาท  คิดเปนรอยละ  
29.90 
 

1.2   ผลการวิเคราะหทัศนคติตอขนมไทยดั้งเดิมของกลุมตัวอยาง 
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ตารางท่ี  4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามช่ือขนมไทยดั้งเดิมท่ีรูจัก  

                  (ตอบไดมากกวา 1 คาํตอบ) 

 
 

ช่ือขนมไทยด้ังเดิม 
คานิยมแบบ 

กลุมนิยมไทย 
คานิยมแบบ 

กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. ขนมช้ัน 128 9.2 132 9.1 119 9.4 379 9.2 
2. ขนมหมอแกง 124 8.9 129 8.9 126 10.0 379 9.2 
3. ขนมเบ้ือง 119 8.5 130 8.9 123 9.7 372 9.0 
4. กาละแม 119 8.5 125 8.6 114 9.0 358 8.7 
5. กระยาสารท 126 9.1 122 8.4 105 8.3 353 8.6 
6. ขนมตม 122 8.8 121 8.3 102 8.1 345 8.4 
7. ฝอยทองกรอบ 110 7.9 125 8.6 107 8.5 342 8.3 
8. ขนมผงิ 109 7.8 112 7.7 99 7.8 320 7.8 
9. ขาวเหนียวแกว 106 7.6 99 6.8 85 6.7 290 7.1 
10. ขนมลา 89 6.4 101 6.9 66 5.2 256 6.2 
11. ขนมกง 76 5.5 75 5.1 56 4.4 207 5.0 
12. ขนมทองเอก 51 3.7 75 5.1 63 5.0 189 4.6 
13. สําปนน ี 56 4.0 58 4.0 47 3.8 161 3.9 
14. ขนมหนานวล 27 1.9 32 2.2 23 1.8 82 2.0 
15. ขนมสามเกลอ 31 2.2 21 1.4 29 2.3 81 2.0 

รวม 1,39
3 

100.
0 

1,45
7 

100.
0 

1,26
4 

100.
0 

4,11
4 

100.
0 

 
กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามรูจักขนมช้ันและขนมหมอแกงเทา  ๆ กัน คิดเปน         

รอยละ 9.20  รองลงมาไดแก  ขนมเบ้ือง   คิดเปนรอยละ  9.0 โดยกลุมตัวอยางกลุมนิยมไทย

รูจัก            ขนมช้ัน มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 9.20  รองลงมาไดแกขนมกระยาสารท   คิด

เปนรอยละ    9.10  กลุมนิยมสมัยใหมรูจักขนมหมอแกงมากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ  10.00 
รองลงมาไดแกขนมเบ้ือง  คิดเปนรอยละ  9.70  กลุมกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหมรูจักขนมช้ัน  
มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  9.10  รองลงมารูจกัเทาๆ กัน  คิดเปนรอยละ  8.90 
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ตารางท่ี  5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามช่ือขนมไทยดั้งเดิมท่ีเคยบริโภค     

                          (ตอบไดมากกวา 1 คาํตอบ) 

 
 

ช่ือขนมไทยด้ังเดิม 
คานิยมแบบ 

กลุมนิยมไทย 
คานิยมแบบ 

กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. ขนมช้ัน 120 9.5 130 9.8 123 10.4 373 10.0 
2. ขนมเบ้ือง 115 9.1 126 9.5 123 10.4 364 9.6 
3. ขนมหมอแกง 117 9.3 125 9.4 121 10.2 363 9.6 
4. กาละแม 112 8.9 119 8.9 106 9.0 337 8.9 
5. กระยาสารท 115 9.1 116 8.7 102 8.6 333 8.8 
6. ขนมตม 116 9.2 115 8.6 100 8.5 331 8.8 
7. ฝอยทองกรอบ 100 7.9 115 8.6 107 9.1 322 8.5 
8. ขนมผงิ 102 8.0 110 8.3 97 8.2 309 8.2 
9. ขาวเหนียวแกว 98 7.8 95 7.1 76 6.4 269 7.1 
10. ขนมลา 74 5.9 88 6.6 60 5.1 222 5.9 
11. ขนมกง 63 5.0 62 4.7 47 4.0 172 4.5 
12. ขนมทองเอก 38 3.0 53 4.0 44 3.7 135 3.6 
13. สําปนน ี 49 3.9 48 3.6 38 3.2 135 3.6 
14. ขนมหนานวล 23 1.8 19 1.4 18 1.5 60 1.6 
15. ขนมสามเกลอ 20 1.6 10 0.8 20 1.7 50 1.3 

รวม 1,26
2 

100.
0 

1,33
1 

100.
0 

1,18
2 

100.
0 

3,77
5 

100.
0 

 
กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเคยบริโภคขนมช้ันมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  10.00      

รองลงมาคอื ขนมเบ้ือง และขนมหมอแกง  คิดเปนรอยละ 9.60  เทาๆ กัน 
เม่ือแยกกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามตามลักษณะคานิยม  คือ นยิมไทย  นิยม            

สมัยใหมและกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม  ปรากฏวา กลุมนิยมไทยเคยบริโภคขนมช้ันมากท่ีสุด   
คิดเปนรอยละ 9.50  รองลงมาคอืขนมหมอแกง  คิดเปนรอยละ 9.30  กลุมนิยมสมัยใหมเคย

บริโภคขนมช้ันและขนมเบ้ืองมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 10.40 เทาๆ กัน  รองลงมาคอืขนมหมอ

แกง คิดเปนรอยละ  10.20  กลุมกึ่งนิยมไทย  กึ่งนิยมสมัยใหม   เคยบริโภคขนมช้ันมากท่ีสุด   
คิดเปนรอยละ 9.80               รองลงมาคอืขนมเบ้ือง  คิดเปนรอยละ 9.50 
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ตารางท่ี 6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามช่ือขนมไทยดั้งเดิมท่ีคิดวาจะบริโภค 

                  ตอไป (ตอบไดมากกวา 1 คาํตอบ) 

 
 

ช่ือขนมไทยด้ังเดิม 
คานิยมแบบ 

กลุมนิยมไทย 
คานิยมแบบ 

กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. ขนมช้ัน 58 14.0 74 14.8 63 15.3 195 14.7 
2. ขนมหมอแกง 49 11.8 72 14.4 59 14.3 180 13.6 
3. ขนมเบ้ือง 35 8.5 50 10.0 44 10.7 129 9.7 
4. กระยาสารท 48 11.6 36 7.2 23 5.6 107 8.0 
5. ฝอยทองกรอบ 26 6.3 40 8.1 30 7.3 96 7.2 
6. ขนมตม 32 7.7 40 8.1 24 5.8 96 7.2 
7. กาละแม 15 3.6 23 4.6 15 3.6 53 4.0 
8. ขนมผงิ 16 3.9 18 3.6 18 4.4 52 3.9 
9. ขาวเหนียวแกว 13 3.2 19 3.8 9 2.2 41 3.0 
10. ทองหยอด 12 2.9 10 2.0 13 3.2 35 2.6 
11. ฝอยทอง 3 0.7 16 3.2 15 3.6 34 2.5 
12. ทองหยบิ 6 1.5 8 1.6 12 3.0 26 2.0 
13. ขนมกง 7 1.7 8 1.6 9 2.2 24 1.8 
14. ขนมลา 9 2.2 9 1.8 5 1.2 23 1.7 
15. สําปนน ี 7 1.7 8 1.6 5 1.2 20 1.5 
16. เม็ดขนุน 5 1.2 5 1.0 6 1.5 16 1.2 
17. ทองเอก 1 0.2 8 1.6 7 1.7 16 1.2 
18. ขนมเปยกปูน 6 1.5 6 1.2 2 0.5 14 1.0 
19. ลูกชุบ 2 0.5 1 0.2 7 1.7 10 0.7 
20. ขนมใสไส 4 1.0 3 0.6 2 0.5 9 0.6 
21. จามงกุฎ 1 0.2 3 0.6 5 1.2 9 0.6 
22. ขนมหนานวล 4 1.0 3 0.6 2 0.5 9 0.6 
23. ตะโก 4 1.0 2 0.4 2 0.5 8 0.6 
24. ขนมสามเกลอ 3 0.7 5 1.0 - - 8 0.6 
25. ขนมถวย 2 0.5 1 0.2 4 1.0 7 0.5 
26. ขนมตาล 5 1.2 - - 2 0.5 7 0.5 
27. ขาวเหนียวมูล 2 0.5 1 0.2 3 0.7 6 0.4 
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ตารางท่ี  6  (ตอ) 

 
 

ช่ือขนมไทยด้ังเดิม 
คานิยมแบบ 

กลุมนิยมไทย 
คานิยมแบบ 

กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
28. ขาวตมมัด 5 1.2 - - 1 0.2 6 0.4 
29. ถั่วกวน 3 0.7 1 0.2 1 0.2 5 0.3 
30. สาคูไสหมู 2 0.5 1 0.2 2 0.5 5 0.3 
31. กลีบลําดวน 2 0.5 1 0.2 2 0.5 5 0.3 
32. ขนมครก 2 0.5 1 0.2 2 0.5 5 0.3 
33. ปลากริมไขเตา 5 1.2 - - - - 5 0.3 
34. สงัขยา 3 0.7 1 0.2 - - 4 0.3 
35. ขนมกลวยไม 2 0.5 - - 2 0.5 4 0.3 
36. ขนมถวยฟู 1 0.2 1 0.2 1 0.2 3 0.2 
37. ขาวเหนียวแดง - - 2 0.4 1 0.2 3 0.2 
38. ทองมวน 1 0.2 1 0.2 1 0.2 3 0.2 
39. ขนมข้ีหนู - - 1 0.2 2 0.5 3 0.2 
40. ขนมน้าํดอกไม 1 0.2 1 0.2 - - 2 0.2 
41. กลวยบวชชี - - 2 0.4 - - 2 0.2 
42. กลวยเช่ือม - - 1 0.2 1 0.2 2 0.2 
43. ถั่วแปบ 1 0.2 1 0.2 - - 2 0.2 
44. ขนมเหนยีว - - 1 0.2 1 0.2 2 0.2 
45. สลิ่ม - - 1 0.2 1 0.2 2 0.2 
46. วุนมะพราวออน 1 0.2 1 0.2 - - 2 0.2 
47. บัวลอย - - 1 0.2 1 0.2 2 0.2 
48. เรไร - - 2 0.4 - - 2 0.2 
49. นางเลด็ - - 1 0.2 1 0.2 2 0.2 
50. ขนมเทียน 2 0.5 - - - - 2 0.2 
51. เผือกกวน 1 0.2 - - 1 0.2 2 0.2 
52. ขนมดวง - - 1 0.2 - - 1 0.1 
53. สาลี ่ - - 1 0.2 - - 1 0.1 
54. ขนมมันสําปะหลัง - - 1 0.2 - - 1 0.1 
55. ครองแครงกะทิ - - 1 0.2 - - 1 0.1 
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ตารางท่ี 6  (ตอ) 

 
 

ช่ือขนมไทยด้ังเดิม 
คานิยมแบบ 

กลุมนิยมไทย 
คานิยมแบบ 

กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
56. กลวยแขก - - 1 0.2 - - 1 0.1 
57. ขาวเมาทอด - - 1 0.2 - - 1 0.1 
58. ขาวตู - - 1 0.2 - - 1 0.1 
59. ขาวหลาม - - 1 0.2 - - 1 0.1 
60. ถั่วตัด 1 0.2 - - - - 1 0.1 
61. ถั่วเขียวตมน้ําตาล 1 0.2 - - - - 1 0.1 
62. เตาสวน 1 0.2 - - - - 1 0.1 
63. เกสรลําเจียก 1 0.2 - - - - 1 0.1 
64. ขนมขาวตอก 1 0.2 - - - - 1 0.1 
65. ถั่วกระจก 1 0.2 - - - - 1 0.1 
66. ลูกตาลเช่ือม 1 0.2 - - - - 1 0.1 
67. สังขยาฟกทอง - - - - 1 0.2 1 0.1 
68. วุนกะทิ - - - - 1 0.2 1 0.1 
69. ขาวทิพย - - - - 1 0.2 1 0.1 
70. มะพราวแกว - - - - 1 0.2 1 0.1 
71. บาบ่ิน 1 0.2 - - - - 1 0.1 
72. ขาวเหนียวเปยก - - - - 1 0.2 1 0.1 
73. พุทรากวน - - - - 1 0.2 1 0.1 

รวม 415 100.
0 

499 100.
0 

413 100.
0 

1,32
7 

100.
0 

 
กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามคิดวาตอไปจะบริโภคขนมช้ันมากท่ีสุด   คิดเปนรอย

ละ 14.70  รองลงมาไดแก ขนมหมอแกง  คิดเปนรอยละ 13.60   
เม่ือแยกกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามตามลักษณะคานิยม  คือ นยิมไทย  นิยม            

สมัยใหมและกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม  ปรากฏวา   กลุมนิยมไทยคิดวาตอไปจะบริโภคขนม

ช้ันมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 14.00  รองลงมาคอืขนมหมอแกง  คิดเปนรอยละ 11.80  กลุม

นิยม         สมัยใหมคิดวาตอไปจะบริโภคขนมช้ันมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 15.30  รองลงมา

คอืขนมหมอแกง   คิดเปนรอยละ  14.30  กลุมกึ่งนิยมไทย  กึ่งนิยมสมัยใหมคิดวาตอไปจะ
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บริโภคขนมช้ันมากท่ีสุด     คิดเปนรอยละ  14.80 รองลงมาคอืขนมหมอแกง   คิดเปนรอยละ  
14.40 
 
ตารางท่ี  7   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามส่ือท่ีทําใหรูจักขนมไทยดั้งเดิม 

       (ตอบไดมากกวา 1 คาํตอบ) 
 

 
ประเภทสื่อ 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยมไทย 

คานิยมแบบ 
กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. จากคําบอกเลาของผูอื่น 69 22.

4 
76 20.1 75 20.5 220 21.0 

2. นิตยสาร 44 14.
4 

67 17.8 56 15.3 167 16.0 

3. โทรทัศน 43 14.
0 

55 14.6 64 17.5 162 15.4 

4. ปายโฆษณาในราน 21 6.9 40 10.6 38 10.4 99 9.4 
5. หนังสือพิมพ 25 8.2 32 8.5 25 6.8 82 7.8 
6. ปายโฆษณานอกราน 19 6.2 24 6.4 28 7.6 71 6.8 
7. วทิยุ 22 7.2 20 5.3 25 6.8 67 6.4 
8. แผนพับ, ใบปลวิ 14 4.6 17 4.5 26 7.1 57 5.4 
9. ท่ีบาน (ครอบครัว) 14 4.6 17 4.5 6 1.6 37 3.5 
10. ประสบการณตรงดวย    

ตนเอง 
14 4.6 15 4.0 8 2.2 37 3.5 

11. จากวัฒนธรรมการบริโภค

ด้ังเดิม (บรรพบุรุษ) 
11 3.6 6 1.6 6 1.6 23 2.2 

12. รานคา 10 3.3 5 1.3 5 1.4 20 1.9 
13. งานมงคลตาง ๆ - - 2 0.5 - - 2 0.2 
14. นิทรรศการตามสถานที่

ตาง ๆ 
- - 1 0.3 1 0.3 2 0.2 

15. มีคนซื้อมาฝาก - - - - 1 0.3 1 0.1 
16. ในหนังสือเรียน - - - - 1 0.3 1 0.1 
17. อินเตอรเน็ต - - - - 1 0.3 1 0.1 

รวม 306 100
.0 

377 100.
0 

366 100.
0 

104
9 

100.
0 
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จากตารางท่ี 7  พบวา ผูตอบแบบสอบถามรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากคําบอกเลาของผูอ่ืน

มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 21.00  รองลงมาคือรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากนิตยสาร คิดเปนรอยละ 16.00  

เม่ือแยกกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามตามลักษณะคานิยม คือ นิยมไทย นิยม            

สมัยใหมและกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม ปรากฏวา กลุมนิยมไทยรูจักขนมไทยดั้งเดิมจาก              

คําบอกเลาของผูอ่ืนมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 22.40  รองลงมาคือนิตยสาร  คิดเปนรอยละ 14.40  

กลุมนิยมสมัยใหมรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากคําบอกเลาของผูอ่ืนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 20.50          

รองลงมาคือโทรทัศน  คิดเปนรอยละ 17.50  กลุมกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม รูจักขนมไทยดั้งเดิม

จากคําบอกเลาของผูอ่ืนมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 20.10  รองลงมาคือนิตยสาร  คิดเปนรอยละ 17.80 

 

ตารางท่ี   8  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเคยเห็นโฆษณาของขนมไทย

ดั้งเดิม 
 

 
 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยมไทย 

คานิยมแบบ 
กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
เคยเห็น 
ไมเคยเห็น 

74 
60 

55.2 
44.8 

60 
74 

44.8 
55.2 

66 
68 

49.3 
50.7 

200 
202 

49.8 
50.2 

รวม 134 100.
0 

134 100.
0 

134 100.
0 

402 100.
0 

 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในภาพรวมเคยเห็นและไมเคยเห็นโฆษณาของขนม

ไทยดั้งเดิมมีจํานวนพอ ๆ กัน คิดเปนรอยละ 49.8  และ 50.2  ตามลําดับ โดยกลุมนิยมไทยจะเคย

เห็นโฆษณามากกวาไมเคยเห็นขณะท่ี กลุมกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม และ กลุมนิยมสมัยใหม  

จะไมเคยเห็นโฆษณามากกวาเคยเห็นโฆษณาดังกลาว 
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ตารางท่ี  9  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการทราบวาขนมไทยดั้งเดิมมีตรายี่หอ 

 
 

ลักษณะการทราบ/ 
ไมทราบ 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยมไทย 

คานิยมแบบ 
กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
ทราบ 
ไมทราบ 

49 
85 

36.6 
63.4 

59 
75 

44.0 
56.0 

51 
83 

38.1 
61.9 

159 
243 

39.6 
60.4 

รวม 134 100.
0 

134 100.
0 

134 100.
0 

402 100.
0 

 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามไมทราบวาขนมไทยดั้งเดิมมีตรายี่หอ คิดเปนรอยละ 

60.40  โดยกลุมนิยมไทยและกลุมนิยมสมัยใหม  ไมทราบวาขนมไทยดั้งเดิมมีตรายี่หอมีจํานวน

ใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ  63.40  และ  61.90  ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี  10  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิม 
 

 
 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยมไทย 

คานิยมแบบ 
กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
รูจัก 
ไมรูจัก 
ไมสนใจจําตรายี่หอ 

36 
71 
27 

26.9 
53.0 
20.1 

41 
62 
31 

30.6 
46.3 
23.1 

42 
72 
20 

31.3 
53.7 
15.0 

119 
205 
78 

29.6 
51.0 
19.4 

รวม 134 100.
0 

134 100.
0 

134 100.
0 

402 100.
0 

 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามไมรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิม คิดเปนรอยละ 

51.00  รองลงมารูจักตรายี่หอ  คิดเปนรอยละ 29.60  โดยในจํานวนผูท่ีรูจักตรายี่หอเปนกลุมนิยม

สมัยใหมและกลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหมใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ  31.30  และ  30.60  

ตามลําดบั 

DPU



 43 

 

 

 

ตารางท่ี  11  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิมท่ีรูจัก 

 

 
ตรายี่หอ 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยมไทย 

คานิยมแบบ 
กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. แมกมิไล (ขนมหมอแกง) 15 20

.8 
28 24.1 10 21.7 53 22.7 

2. แมกิมลั้ง (ขนมหมอแกง) 6 8.
3 

19 16.3 6 13.0 31 13.3 

3. เอกชัย (ขนมสาลี)่ 4 5.
5 

8 6.8 5 10.8 17 7.3 

4. แมบานอัยการ 3 4.
2 

9 7.7 1 2.2 13 5.6 

5. ขนมไทยเกาพี่นอง 5 6.
9 

5 4.3 2 4.3 12 5.1 

6. แมละเมียด (ขนมหมอ

แกง) 
4 5.

5 
3 2.5 3 6.5 10 4.3 

7. ขนมหวานดํารงค 3 4.
2 

5 4.3 1 2.2 9 3.9 

8. คุณอุ (วุน) 4 5.
5 

2 1.7 - - 6 2.6 

9. ครูแอว (เกาะเกร็ด) 4 5.
5 

1 0.9 1 2.2 6 2.6 

10. เอส แอนด พี 1 1.
4 

2 1.7 3 6.5 6 2.6 

11. ทรงนิมิตร - - 2 1.7 3 6.5 5 2.1 
12. แมกิมเลง (ขนมหมอแกง) 2 2.

8 
2 1.7 1 2.2 5 2.1 

13. บานขนมไทย 1 1.
4 

2 1.7 1 2.2 4 1.7 

14. แมบุญลน 1 1.
4 

1 0.9 1 2.2 3 1.3 

15. แมอุดม 1 1.
4 

2 1.7 - - 3 1.3 

DPU



 44 

16. รินทร (กระยาสารท) - - 2 1.7 1 2.2 3 1.3 
17. รานเครือทิพย 2 2.

8 
- - 1 2.2 3 1.3 

18. รายกระยาทิพย - - 2 1.7 - - 2 0.8 
19. ชาววัง (ขนมช้ัน) - - 2 1.7 - - 2 0.8 
20. แมวมิล - - 1 0.9 1 2.2 2 0.8 
21. แมกิมลุย (ขนมหมอแกง) - - 2 1.7 - - 2 0.8 
22. ปาไข (ขนมตาล) 1 1.

4 
1 0.9 - - 2 0.8 

23. แมทองใบ (ขนมหมอแกง) 1 1.
4 

1 0.9 - - 2 0.8 

24. ก.พานิช (ขาวเหนยีว) 1 1.
4 

1 0.9 - - 2 0.8 

25. แมกมิฮวย (ขนมหมอแกง) - - 2 1.7 - - 2 0.8 
26. แมสงัด  ปราศรี 2 2.

8 
- - - - 2 0.8 

27. แมประไพศร ี - - 1 0.9 - - 1 0.4 
28. ลิ้มดํารงค (ขนมจาก) - - 1 0.9 - - 1 0.4 
ตารางท่ี  11  (ตอ) 

 

 
ตรายี่หอ 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยมไทย 

คานิยมแบบ 
กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
29. แมเก็บ - - 1 0.9 - - 1 0.4 
30. ช่ืนฟา (ขนมช้ัน) - - 1 0.9 - - 1 0.4 
31. ศรไีทย - - 1 0.9 - - 1 0.4 
32. แมสงวนโพธ์ิพระ         

(หมอแกง) 
- - 1 0.9 - - 1 0.4 

33. เปรมสขุ - - 1 0.9 - - 1 0.4 
34. ตาแฟม (ขาวเหนยีว) - - 1 0.9 - - 1 0.4 
35. แมบวย - - 1 0.9 - - 1 0.4 
36. วังเทเวศน - - 1 0.9 - - 1 0.4 
37. คุณออย (กระยาสารท) - - 1 0.9 - - 1 0.4 
38. ปาฉว ี 1 1.4 - - - - 1 0.4 
39. ตาจอน 1 1.4 - - - - 1 0.4 
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40. นติยา (ขนมช้ัน) 1 1.4 - - - - 1 0.4 
41. บานไชโย (ขนมกง) 1 1.4 - - - - 1 0.4 
42. กระยาสารท               

เมืองกําแพงเพชร 
1 1.4 - - - - 1 0.4 

43. แมลวน 1 1.4 - - - - 1 0.4 
44. ปนแกว 1 1.4 - - - - 1 0.4 
45. คุณสมชาย 1 1.4 - - - - 1 0.4 
46. แมพยอม 1 1.4 - - - - 1 0.4 
47. แมฉลวย 1 1.4 - - - - 1 0.4 
48. นายเพง (กระยาสารท) 1 1.4 - - - - 1 0.4 
49. แมมะลิ - - - - 1 2.2 1 0.4 
50. แมทองอยู - - - - 1 2.2 1 0.4 
51. รานชิดชนก - - - - 1 2.2 1 0.4 
52. คุณแกว - - - - 1 2.2 1 0.4 
53. เพรชปนแกว - - - - 1 2.2 1 0.4 

รวม 72 100
.0 

116 100.
0 

46 100.
0 

234 100.
0 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามรูจักตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิมคือแมกิมไลมากท่ีสุด     

คิดเปนรอยละ 22.70  รองลงมาคือแมกิมล้ัง  คิดเปนรอยละ  13.30 

เม่ือแยกกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามตามลักษณะคานิยม คือ นิยมไทย นิยม            

สมัยใหมและกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม  ปรากฏวา  กลุมนิยมไทยรูจักตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิม  

แมกิมไลมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ   20.80  รองลงมาคือแมกิมล้ัง   คิดเปนรอยละ 8.30  กลุมนิยม

สมัยใหมรูจักตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิมไดแกแมกิมไลมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 21.70  รองลงมาคอื

แมกิมล้ัง  คิดเปนรอยละ 13.00  กลุมกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม รูจักตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิม แม

กิมไล   มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 24.10  รองลงมาคือแมกิมล้ัง  คิดเปนรอยละ 16.30 

 

ตารางท่ี  12  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงอายุและตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิมท่ีรูจัก 

 

ยี่หอ 
อายุ  (รอยละ) 

ตํ่ากวา 25 
ป 

25 - 30 
ป 

31 – 40 
ป 

41 – 50 
ป 

มากกวา 50 
ป 

1. แมกมิไล (ขนมหมอแกง) 20.4 34.4 18.5 22.4 22.9 
2. แมกิมลั้ง (ขนมหมอแกง) 29.5 12.5 7.7 12.1 5.7 
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3. เอกชัย (ขนมสาลี)่ 9.0 15.6 6.2 5.2 2.8 
4. แมบานอัยการ 4.5 6.3 6.2 5.2 5.7 
5. ขนมไทยเกาพี่นอง 2.3 6.3 7.7 3.4 5.7 
6. แมละเมียด (ขนมหมอ

แกง) 
2.3 3.1 9.2 1.7 2.8 

7. ขนมหวานดํารงค 2.3 3.1 7.7 3.4 - 
8. คุณอุ (วุน) - - 1.5 6.9 2.8 
9. ครูแอว (เกาะเกร็ด) 4.5 3.1 1.5 - 5.7 
10. เอส แอนด พี 2.3- - 3.1 5.2 - 
11. ทรงนิมิตร 2.3 3.1 3.1 1.7 - 
12. แมกิมเลง (ขนมหมอแกง) 2.3 - 3.1 1.7 2.8 
13. บานขนมไทย - 3.1 3.1 1.7 - 
14. แมบุญลน - - - 5.2 - 
15. แมอุดม - - - 1.7 5.7 
16. รินทร (กระยาสารท) - - 3.1 1.7 - 
17. รานเครือทิพย   1.5 1.7 2.8 
18. รายกระยาทิพย - - 1.5 - 2.8 
19. ชาววัง (ขนมช้ัน) - - 3.1 - - 
 

ตารางท่ี  12  (ตอ) 

 

ยี่หอ 
อายุ  (รอยละ) 

ตํ่ากวา 25 
ป 

25 - 30 
ป 

31 – 40 
ป 

41 – 50 
ป 

มากกวา 50 
ป 

20. แมวมิล - - 1.5 1.7 - 
21. แมกิมลุย (ขนมหมอแกง) 2.3 - - - 2.8 
22. ปาไข (ขนมตาล) - 3.1 - 1.7 - 
23. แมทองใบ (ขนมหมอแกง) - - - 1.7 2.8 
24. ก.พานิช (ขาวเหนยีว) - - 1.5 - 2.8 
25. แมกมิฮวย (ขนมหมอแกง) - - - 1.7 2.8 
26. แมสงัด  ปราศรี - - 1.5 1.7 - 
27. แมประไพศร ี - 3.1 - - - 
28. ลิ้มดํารงค (ขนมจาก) - - - 1.7 - 
29. แมเก็บ - - 1.5 - - 
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30. ช่ืนฟา (ขนมช้ัน) - - 1.5 - - 
31. ศรไีทย - - 1.5 - - 
32. แมสงวนโพธ์ิพระ         

(หมอแกง) 
2.3 - - - - 

33. เปรมสขุ 2.3 - - - - 
34. ตาแฟม (ขาวเหนยีว) - - - 1.7 - 
35. แมบวย - - 1.5 - - 
36. วังเทเวศน 2.3 - - - - 
37. คุณออย (กระยาสารท) - - - 1.7 - 
38. ปาฉว ี - - - - 2.8 
39. ตาจอน - - - - 2.8 
40. นติยา (ขนมช้ัน) - - - - 2.8 
41. บานไชโย (ขนมกง) - - - - 2.8 
42. กระยาสารท                      

เมืองกําแพงเพชร 
- - - - - 

43. แมลวน 2.3 - - - 2.8 
44. ปนแกว - - - - 2.8 
45. คุณสมชาย - - - - 2.8 
46. แมพยอม 2.3 - - - - 
47. แมฉลวย 2.3 - - - - 
ตารางท่ี  12  (ตอ) 

 

ยี่หอ 
อายุ  (รอยละ) 

ตํ่ากวา 25 
ป 

25 - 30 
ป 

31 – 40 
ป 

41 – 50 
ป 

มากกวา 50 
ป 

48. นายเพง (กระยาสารท) - - - 1.7 - 
49. แมมะลิ - - - 1.7 - 
50. แมทองอยู - - - 1.7 - 
51. รานชิดชนก - - 1.5 - - 
52. คุณแกว 2.3 - - - - 
53. เพรชปนแกว - 3.1 - - - 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเม่ือจําแนกตามชวงอายุและตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิมท่ี

รูจักปรากฎวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวา 25 ป   ชวงอาย ุ 25 – 30 ป    ชวงอาย ุ 31 – 40 ป    

ชวงอาย ุ 41 – 50 ป   และมากกวา 50 ป รูตรายี่หอแมกิมไลมากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ 20.40  34.40  

18.50    22.40  และ   22.90  ตามลําดับ    รองลงมาไดแกรูจักตรายี่หอแมกิมล้ัง  คิดเปนรอยละ 

29.50   12.50   7.70    12.10  และ   5.70  ตามลําดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  13    จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเหตุผลท่ีทําใหไมชอบบริโภค 

         ขนมไทยดั้งเดิม  (ตอบไดมากกวา 1 คาํตอบ) 

 

 
เหตุผล 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยมไทย 

คานิยมแบบ 
กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
1. ขนมมีความหวานมาก 59 34.5 71 31.7 49 30.8 179 32.3 
2. หาซื้อยาก 8 4.7 32 14.3 19 11.9 59 10.6 
3. ทําใหอวน 12 7.0 22 9.8 13 8.2 47 8.5 
4. มีราคาแพงเม่ือเทียบกับ

ขนมท่ัวไป 
9 5.3 13 5.8 5 3.2 27 4.9 
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5. มีความมันของกะทิมาก 12 7.0 7 3.1 7 4.4 26 4.7 
6. ไมแนใจความสะอาดใน

การทํา 
7 4.1 7 3.1 12 7.5 26 4.7 

7. ใสสีสังเคราะห 6 3.5 8 3.6 7 4.4 21 3.8 
8. เสียงาย  เร็ว  เก็บได       

ไมนาน 
4 2.3 7 3.1 7 4.4 18 3.2 

9. ไมดีตอสุขภาพกอใหเกิด

โรค  เชน  เบาหวาน        
คอเลสเตอรอล 

7 4.1 8 3.6 1 0.6 16 2.9 

10. ขนมมีแปงมาก 5 2.9 7 3.1 2 1.3 14 2.5 
11. รสชาติไมแนนอน ไมได

มาตรฐาน 
4 2.3 5 2.2 4 2.5 13 2.3 

12. มีคุณคาทางโภชนาการ

นอย 
6 3.5 4 1.8 2 1.3 12 2.2 

13. ทานแลวไมอรอย         
ไมถูกปาก 

1 0.6 5 2.2 5 3.2 11 2.0 

14. รสชาติแบบด้ังเดิมหา       
รบัประทานยาก 

7 4.1 1 0.5 3 1.9 11 2.0 

15. ไมแนใจในคุณภาพ 6 3.5 2 0.9 1 0.6 9 1.6 
16. มีสวนผสมของไขมาก/       

มีกลิ่นคาว 
3 1.7 3 1.3 2 1.3 8 1.4 

 

ตารางท่ี  13  (ตอ) 

 

 
เหตุผล 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยมไทย 

คานิยมแบบ 
กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
17. ใชวัตถุดิบคุณภาพตํ่า        

ทําใหรสชาติไมอรอย 
1 0.6 5 2.2 1 0.6 7 1.3 

18. บรรจุภัณฑไมทันสมัย 1 0.6 5 2.2 - - 6 1.1 
19. ขาดความหลากหลายใน

ตัวสินคา 
4 2.3 - - 2 1.3 6 1.1 
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20. ไมคอยมีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ 
1 0.6 3 1.3 1 0.6 5 0.9 

21. รูปลักษณของขนม        
ไมถูกใจ 

2 1.2 - - 3 1.9 5 0.9 

22. ใสสารกันบูด - - 3 1.3 1 0.6 4 0.7 
23. ไมรูจัก - - 2 0.9 2 1.3 4 0.7 
24. ไมชอบทานขนม ไมมี

ความจําเปนตองทาน 
2 1.2 - - 2 1.3 4 0.9 

25. พนักงานขายไมสุภาพ 
บริการไมดี 

- - - - 4 2.5 4 0.7 

26. รบัประทานไมเปน - - 2 0.9 1 0.6 3 0.5 
27. ไมมีเวลาทํา  ทํายาก 2 1.2 - - - - 2 0.4 
28. ใชภาชนะบรรจุท่ีอาจ

กอใหเกิดอันตรายในการ

บริโภคได 

- - 1 0.5 - - 1 0.2 

29. มุงหากําไรมากเกินควร - - 1 0.5 - - 1 0.2 
30. ไมชอบช่ือของขนม 1 0.6 - - - - 1 0.2 
31. ชอบขนมทางตะวนัตก

มากกวา 
1 0.6 - - - - 1 0.2 

32. คนมองวาเชย - - - - 1 0.6 1 0.2 
33. เบ่ืองาย ไมชอบจําเจ - - - - 1 0.6 1 0.2 
 

 

ตารางท่ี  13 (ตอ) 

 

 
เหตุผล 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยมไทย 

คานิยมแบบ 
กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
34. มีความคุนเคยมาต้ังแต

เกิดจึงทําใหมองขาม 
- - - - 1 0.6 1 0.2 

รวม 171 100.
0 

224 100.
0 

159 100.
0 

554 100.
0 
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กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามใหเหตุผลท่ีทําใหไมชอบบริโภคขนมไทยดั้งเดิม คือ

ขนมมีความหวานมาก  คิดเปนรอยละ 32.30  รองลงมาคอืขนมไทยดัง้เดมิหาซ้ือยาก        คดิเปน

รอยละ 10.60 

เม่ือแยกกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามตามลักษณะคานิยม คือ นิยมไทย นิยม            

สมัยใหม และกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม  ปรากฏวา  กลุมนิยมไทยใหเหตุผลท่ีทําใหไมชอบ

บริโภคขนมไทยดั้งเดิมคือขนมมีความหวานมาก มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.50  รองลงมา

ไดแกทําใหอวน และมีความมันของกะทิมาก  คิดเปนรอยละ 7.00 เทาๆ กัน  กลุมนิยมสมัยใหมให

เหตุผลท่ีทําใหไมชอบบริโภคขนมไทยดั้งเดิมคือขนมมีความหวานมาก มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 30.80  รองลงมาไดแกขนมไทยดั้งเดิมหาซ้ือยาก  คิดเปนรอยละ 11.90  กลุมกึ่งนิยมไทย กึ่ง

นิยมสมัยใหม ใหเหตุผลท่ีทําใหไมชอบบริโภคขนมไทยดั้งเดิมคือขนมมีความหวานมาก มีจํานวน

มากท่ีสุดเชนกัน   คิดเปนรอยละ 31.70   รองลงมาไดแก  ขนมไทยดั้งเดิมหาซ้ือยาก   คิดเปนรอยละ 

14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  14  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงอายุและเหตุผลท่ีทําใหไมชอบบริโภค 

                     ขนมไทยดั้งเดิม 

 

เหตุผล 
อายุ  (รอยละ) 

ตํ่ากวา 25 
ป 

25 - 30 
ป 

31 – 40 
ป 

41 – 50 
ป 

มากกวา 50 
ป 

1. ขนมมีความหวานมาก 32.7 36.7 33.6 27.9 31.6 
2. หาซื้อยาก 14.0 15.2 9.6 7.4 5.3 
3. ทําใหอวน 7.3 7.6 9.6 10.7 5.3 
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4. มีราคาแพงเม่ือเทียบกับ

ขนมท่ัวไป 
4.7 6.3 6.1 4.1 1.7 

5. มีความมันของกะทิมาก 2.7 3.8 4.8 5.7 8.8 
6. ไมแนใจความสะอาดใน

การทํา 
6.0 3.8 4.1 4.1 5.3 

7. ใสสีสังเคราะห 4.0 2.5 2.7 5.7 3.5 
8. เสียงาย  เร็ว  เก็บไดไม

นาน 
2.7 1.3 5.4 4.1 - 

9. ไมดีตอสุขภาพกอใหเกิด

โรค  เชน  เบาหวาน        
คอเลสเตอรอล 

1.3 1.3 2.7 3.3 8.8 

10. ขนมมีแปงมาก 1.3 - 1.4 4.1 8.8 
11. รสชาติไมแนนอน ไมได

มาตรฐาน 
2.7 1.3 2.0 3.3 1.7 

12. มีคุณคาทางโภชนาการนอย 1.3 2.5 0.7 4.1 3.5 
13. ทานแลวไมอรอยไมถูกปาก 3.3 2.5 2.0 0.8 - 
14. รสชาติแบบด้ังเดิมหา       

รบัประทานยาก 
2.0 2.5 1.4 1.6 3.5 

15. ไมแนใจในคุณภาพ 0.6 1.3 2.7 1.6 1.7 
16. มีสวนผสมของไขมาก/       

มีกลิ่นคาว 
1.3 - 1.4 3.3 - 

17. ใชวัตถุดิบคุณภาพตํ่า        
ทําใหรสชาติไมอรอย 

1.3 2.5 - 0.8 3.5 

18. บรรจุภัณฑไมทันสมัย - 2.5 1.4 0.8 1.7 
 

 

 

ตารางท่ี  14  (ตอ) 

เหตุผล 
อายุ  (รอยละ) 

ตํ่ากวา 25 
ป 

25 - 30 
ป 

31 – 40 
ป 

41 – 50 
ป 

มากกวา 50 
ป 

19. ขาดความหลากหลายในตัว

สินคา 
- 3.8 1.4 - 1.7 
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20. ไมคอยมีการโฆษณา    
ประชาสัมพันธ 

0.6 - 0.7 2.5 - 

21. รูปลักษณของขนมไมถูกใจ 1.3 1.3 - - 3.5 
22. ใสสารกันบูด 0.6 - 0.7 1.6 - 
23. ไมรูจัก 2.7 - - - - 
24. ไมชอบทานขนม ไมมี

ความจําเปนตองทาน 
0.6 1.3 0.7 0.8 - 

25. พนักงานขายไมสุภาพ 
บริการไมดี 

1.3 - 0.7 0.8 - 

26. รบัประทานไมเปน 2.0 - - - - 
27. ไมมีเวลาทํา  ทํายาก - - 0.7 0.8 - 
28. ใชภาชนะบรรจุท่ีอาจกอ   

ใหเกิดอันตรายในการ

บริโภคได 

0.6 - - - - 

29. มุงหากําไรมากเกินควร - - 0.7 - - 
30. ไมชอบช่ือของขนม - - 0.7 - - 
31. ชอบขนมทางตะวนัตก      

มากกวา 
- - 0.7 - - 

32. คนมองวาเชย - - 0.7 - - 
33. เบ่ืองาย ไมชอบจําเจ 0.6- - - - - 
34. มีความคุนเคยมาต้ังแตเกิด

จึงทําใหมองขาม 
- - 0.7 - - 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเม่ือจําแนกตามชวงอายุ และเหตุผลท่ีทําใหไมชอบ

บริโภคขนมไทยดั้งเดิมปรากฏวา  ผูตอบแบบสอบถามทุกชวงอายุ     ใหเหตุผลท่ีไมชอบบริโภค

ขนมไทยดั้งเดิมเพราะวามีความหวานมาก  มีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.70  36.70  33.60  

27.90  และ  31.60  ตามลําดับ  สวนสาเหตุรองลงมาท่ีทําใหผูท่ีมีอายุต่ํากวา 25  ป  และ  25 – 30  ป  

ไมชอบบริโภคขนมไทยดั้งเดิมคือ  หาซ้ือยาก  คิดเปนรอยละ  14.00  และ  15.20  ตามลําดบั  

สําหรับสาเหตุรองลงมาท่ีผูท่ีมีอายุ  31 – 40  ป  ไมชอบบริโภคขนมไทยดั้งเดิมไดแก  หาซ้ือยาก

และทําใหอวน  คิดเปนรอยละ  9.60  เทาๆ กัน  และเม่ือพิจารณาถึงสาเหตุรองลงมาของผูท่ีมีอายุอยู

ในชวงระหวาง  41 – 50  ป  ไมชอบบริโภคขนมไทยดั้งเดิมคือทําใหอวน  คิดเปนรอยละ  10.70  

สวนผูท่ีมีอายุมากกวา  50  ป  มีสาเหตุรองลงมาท่ีทําใหไมชอบบริโภคขนมไทยดั้งเดิมไดแก  มี
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ความมันของกะทิมาก   ไมดตีอสุขภาพกอใหเกดิโรคเชน เบาหวาน  คอเลสเตอรอล  และขนมมี

แปงมาก  คิดเปนรอยละ  8.80  เทาๆ กนั    

 

ตารางท่ี  15  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะการซ้ือขนมไทยดั้งเดิม 

       ในอนาคต 

 

 
ลักษณะการซื้อ 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยมไทย 

คานิยมแบบ 
กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
ซื้อบอยข้ึน 
ซื้อในอัตราเทาเดิม 
ซื้อนอยลง 
ไมซื้อ 

20 
68 
37 
9 

14.9 
50.8 
27.6 
6.7 

22 
78 
33 
1 

16.4 
58.2 
24.6 
0.8 

29 
75 
22 
8 

21.6 
56.0 
16.4 
6.0 

71 
221 
92 
18 

17.6 
55.0 
22.9 
4.5 

รวม 134 100.
0 

134 100.
0 

134 100.
0 

402 100.
0 

 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะการซ้ือขนมไทยดั้งเดิมในอนาคต  

จะซ้ือขนมไทยดั้งเดิมในอัตราเทาเดิมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 55.00  รองลงมาจะซ้ือขนมไทย

ดั้งเดิมในอัตราท่ีนอยลงคิดเปนรอยละ 22.90 

เม่ือแยกกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามตามลักษณะคานิยม คือ นิยมไทย นิยม            

สมัยใหมและกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม  ปรากฏวา  กลุมนิยมไทยจะซ้ือขนมไทยดั้งเดิมในอัตรา

เทาเดิมมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 50.80  รองลงมาจะซ้ือในอัตราท่ีนอยลง   คิดเปนรอยละ 27.60  

กลุมนิยมสมัยใหมจะซ้ือขนมไทยดั้งเดิมในอัตราเทาเดิมมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 56.00  รองลงมา

จะซ้ือในอัตราท่ีบอยขึ้น  คิดเปนรอยละ  21.60  กลุมกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม จะซ้ือขนมไทย

ดั้งเดิมในอัตราเทาเดิมมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 58.20  รองลงมาจะซ้ือในอัตราท่ีนอยลงคิดเปน  

รอยละ 24.60 

ตารางท่ี  16   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการคาดการณของธุรกิจขนมไทย 

        ดั้งเดิมในอนาคต 

 

DPU



 55 

 
การคาดการณ 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยมไทย 

คานิยมแบบ 
กลุมกึ่งนิยมไทย 
กึ่งนิยมสมัยใหม 

คานิยมแบบ 
กลุมนิยม 
สมัยใหม 

 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
คงเดิม 
ลดลง 

77 
33 
24 

57.5 
24.6 
17.9 

74 
42 
18 

55.2 
31.3 
13.4 

79 
38 
17 

59.0 
28.3 
12.7 

230 
113 
59 

57.2 
28.1 
14.7 

รวม 134 100.
0 

134 100.
0 

134 100.
0 

402 100.
0 

 

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามคาดการณวาธุรกิจขนมไทยดั้งเดิมในอนาคตจะ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 57.20  รองลงมาคาดการณวาจะคงเดมิ  คดิเปนรอยละ 

28.10 

เม่ือแยกกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามตามลักษณะคานิยม คือ นิยมไทย นิยม            

สมัยใหมและกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม  ปรากฏวา  กลุมนิยมไทยคาดการณวาธุรกิจขนมไทย

ดั้งเดิมในอนาคตจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 57.50  รองลงมาคาดการณวาคงเดมิ   

คิดเปนรอยละ 24.60  กลุมนิยมสมัยใหมคาดการณวาธุรกิจขนมไทยดั้งเดิมในอนาคตจะขขยายตัว

เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 59.00  รองลงมาคาดการณวาคงเดมิ  คดิเปนรอยละ 28.30  กลุมกึ่ง

นิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม คาดการณวาธุรกิจขนมไทยดั้งเดิมจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด  คิดเปน

รอยละ 55.20  รองลงมาคาดการณวาคงเดมิ  คดิเปนรอยละ 31.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  2  ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอขนมไทยดั้งเดิม 
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ตารางท่ี  17   รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาดของ 

         กลุมตัวอยาง 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

รอยละ คาเฉลี่ย 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

    X S.D. 

1. ความอรอย 41.8 44.5 8.5 4.5 0.7 4.22 0.84 

2. ความสะอาด 37.9 32.8 24.6 3.7 1.0 4.03 0.93 

3. สีสันและความสวยงาม 25.1 48.5 15.9 8.7 1.7 3.87 0.95 

4. ความปลอดภัยในการ

บริโภค 

30.6 33.8 28.9 3.7 3.0 3.85 1.00 

5. รสชาติ / ความหวาน 24.1 48.5 14.0 11.4 2.0 3.81 0.99 

6. ความคุมคาของขนมตอ

ราคา 

19.4 42.3 29.1 8.2 1.0 3.71 0.91 

7. ลักษณะบรรจุภัณฑ 19.2 43.5 22.1 12.9 2.2 3.64 1.00 

8. ราคา 17.7 43.0 25.4 11.4 2.5 3.62 0.98 

9. ความสะดวกในการหาซื้อ 16.9 38.5 24.9 15.7 4.0 3.49 1.07 

10. การตกแตงและจัดราน 10.4 40.8 29.9 16.2 2.7 3.40 0.97 

11. การใหการบริการของ

พนักงานขายหนาราน 

14.9 29.1 32.6 15.4 8.0 3.28 1.13 

12. การโฆษณาและ                 

การประชาสัมพันธ 

7.0 25.6 33.3 22.1 11.9 2.94 1.11 

13. การจัดรายการ ลด แลก 

แจก  แถม 

8.7 19.9 33.8 22.9 14.7 2.85 1.16 

รวม      3.50 0.64 

 

หมายเหตุ  :  ความหมายคาเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00    หมายถึง มีความสําคัญมากท่ีสุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20    หมายถึง มีความสําคัญมาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40    หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60    หมายถึง มีความสําคัญนอยท่ีสุด  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80    หมายถึง มีความสําคัญนอยท่ีสุด  
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จากตารางท่ี 17 แสดงคาเฉล่ียของระดบัความสําคญัทางดานสวนประสมทางการตลาด  

โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความอรอยของขนมไทยดั้งเดิมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย

เทากบั 4.22   รองลงมาคอืความสะอาด    สีสันและความสวยงาม ใหความสําคญัอยูในระดบัมาก   

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.03   และ  3.87  ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี  17.1   รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาดของ 

            กลุมตัวอยางท่ีมีคานิยมแบบนิยมไทย 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

รอยละ คาเฉลี่ย 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

    X S.D. 

1. ความอรอย 39.6 44.0 6.7 7.5 2.2 4.11 0.98 

2. ความสะอาด 37.3 32.8 25.4 2.2 2.2 4.01 0.96 

3. ความปลอดภัยในการ

บริโภค 

27.6 33.6 30.6 3.7 4.5 3.76 1.04 

4. รสชาติ / ความหวาน 20.9 46.3 11.9 16.4 4.5 3.63 1.12 

5. ลักษณะบรรจุภัณฑ 17.9 42.5 23.1 13.4 3.0 3.59 1.03 

6. ความคุมคาของขนมตอ

ราคา 

19.4 33.6 35.8 9.0 2.2 3.59 0.97 

7. สีสันและความสวยงาม 19.4 41.8 20.9 13.4 4.5 3.58 1.09 

8. ราคา 20.1 36.6 25.4 14.9 3.0 3.56 1.07 

9. ความสะดวกในการหาซื้อ 18.7 39.5 22.4 15.7 3.7 3.54 1.08 

10. การตกแตงและจัดราน 11.2 37.3 32.1 15.7 3.7 3.37 1.00 

11. การใหการบริการของ

พนักงานขายหนาราน 

15.7 28.3 30.6 15.7 9.7 3.25 1.19 

12. การโฆษณาและ                 

การประชาสัมพันธ 

8.2 26.9 31.3 22.4 11.2 2.99 1.13 

13. การจัดรายการ ลด แลก 

แจก  แถม 

9.7 17.9 39.6 17.9 14.9 2.90 1.16 

รวม      3.46 0.66 
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หมายเหตุ  :  ความหมายคาเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00    หมายถึง มีความสําคัญมากท่ีสุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20    หมายถึง มีความสําคัญมาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40    หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60    หมายถึง มีความสําคัญนอยท่ีสุด  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80    หมายถึง มีความสําคัญนอยท่ีสุด  

 

จากตารางท่ี 17.1  แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญทางดานสวนประสมทาง

การตลาดเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีมีคานิยมแบบนิยมไทย  โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ

ความอรอยของขนมไทยดั้งเดิมอยูในระดับมาก   มีคาเฉล่ียเทากับ 4.11   รองลงมาคอืความสะอาด  

และความปลอดภัยในการบริโภค  ใหความสําคัญอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01 และ  3.76  

ตามลําดบั 

 

ตารางท่ี  17.2   รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาดของ 

            กลุมตัวอยางท่ีมีคานิยมแบบกึ่งนิยมไทย  กึ่งนิยมสมัยใหม 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

รอยละ คาเฉลี่ย 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

    X S.D. 

1. ความอรอย 41.0 44.0 10.4 4.5 - 4.22 0.81 

2. ความสะอาด 38.0 32.1 23.9 6.0 - 4.02 0.93 

3. สีสันและความสวยงาม 26.9 48.5 16.4 7.5 0.7 3.93 0.89 

4. ความปลอดภัยในการ

บริโภค 

32.1 30.6 30.6 4.5 2.2 3.86 1.00 

5. รสชาติ / ความหวาน 20.1 45.5 21.6 11.9 0.8 3.72 0.95 

6. ความคุมคาของขนมตอ

ราคา 

14.9 44.0 30.6 10.4 - 3.63 0.86 

7. ลักษณะบรรจุภัณฑ 16.4 41.8 23.1 17.2 1.5 3.54 1.01 

8. ราคา 10.4 44.8 30.6 11.2 3.0 3.49 0.93 

9. ความสะดวกในการหาซื้อ 11.9 33.6 30.6 19.4 4.5 3.29 1.05 

10. การตกแตงและจัดราน 6.0 36.6 33.6 21.6 2.2 3.22 0.93 
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ตารางท่ี  17.2  (ตอ) 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

รอยละ คาเฉลี่ย 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

    X S.D. 

11. การใหการบริการของ

พนักงานขายหนาราน 

10.4 24.6 38.1 19.4 7.5 3.11 1.07 

12. การโฆษณาและ                 

การประชาสัมพันธ 

3.0 19.4 38.8 23.9 14.9 2.72 1.04 

13. การจัดรายการ ลด แลก 

แจก  แถม 

6.0 14.2 31.3 31.3 17.2 2.60 1.11 

รวม      3.37 0.61 

 

หมายเหตุ  :  ความหมายคาเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00    หมายถึง มีความสําคัญมากท่ีสุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20    หมายถึง มีความสําคัญมาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40    หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60    หมายถึง มีความสําคัญนอยท่ีสุด  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80    หมายถึง มีความสําคัญนอยท่ีสุด  

 

จากตารางท่ี 17.2 แสดงคาเฉล่ียของระดบัความสําคญัทางดานสวนประสมทางการตลาด

เฉพาะกลุมตัวอยางท่ีมีคานิยมแบบกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม   ผูบริโภคใหความสําคัญกับความ

อรอยของขนมไทยดั้งเดิมอยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22   รองลงมาคอืความสะอาด  

และสีสันความสวยงาม  ใหความสําคัญอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.02  และ  3.93  

ตามลําดบั 
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ตารางท่ี  17.3   รอยละและคาเฉล่ียของระดับความสําคัญทางดานสวนประสมทางการตลาดของ 

            กลุมตัวอยางท่ีมีคานิยมแบบนิยมสมัยใหม 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

รอยละ คาเฉลี่ย 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

    X S.D. 

1. ความอรอย 44.8 45.5 8.2 1.5 - 4.34 0.69 

2. รสชาติ / ความหวาน 31.3 53.7 8.2 6.0 0.7 4.09 0.84 

3. สีสันและความสวยงาม 29.1 55.2 10.4 5.2 - 4.08 0.78 

4. ความสะอาด 38.1 33.6 24.6 3.0 0.7 4.05 0.90 

5. ความปลอดภัยในการ

บริโภค 

32.1 37.3 25.4 3.0 2.2 3.94 0.95 

6. ความคุมคาของขนมตอ

ราคา 

23.9 49.3 20.9 5.2 0.7 3.90 0.85 

7. ราคา 22.4 47.8 20.1 8.2 1.5 3.81 0.93 

8. ลักษณะบรรจุภัณฑ 23.1 46.3 20.1 8.2 2.2 3.80 0.96 

9. ความสะดวกในการหาซื้อ 20.2 42.5 21.6 11.9 3.7 3.63 1.05 

10. การตกแตงและจัดราน 14.2 48.5 23.9 11.2 2.2 3.61 0.94 

11. การใหการบริการของ

พนักงานขายหนาราน 

18.7 34.3 29.1 11.2 6.7 3.47 1.12 

12. การโฆษณาและ                 

การประชาสัมพันธ 

9.7 30.6 29.9 20.1 9.7 3.10 1.13 

13. การจัดรายการ ลด แลก 

แจก  แถม 

10.4 27.6 30.6 19.4 11.9 3.05 1.17 

รวม      3.68 0.61 

หมายเหตุ  :  ความหมายคาเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00    หมายถึง มีความสําคัญมากท่ีสุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20    หมายถึง มีความสําคัญมาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40    หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60    หมายถึง มีความสําคัญนอยท่ีสุด  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80    หมายถึง มีความสําคัญนอยท่ีสุด  
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จากตารางท่ี  17.3  แสดงคาเฉล่ียของระดับความสําคัญทางดานสวนประสมทาง

การตลาดเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีมีคานิยมแบบนิยมสมัยใหม  โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับความ

อรอยของขนมไทยดั้งเดิมอยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาเฉล่ียเทากับ 4.34   รองลงมาคอื  รสชาติ / ความ

หวาน  สีสันความสวยงาม  และความสะอาด  ใหความสําคัญอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ียใกลเคียงกัน

ตั้งแต  4.05  ถึง  4.09   

 

 

 

สวนที ่ 3  ผลการทดสอบสมมตฐิาน     
 
 สมมตฐิานท่ี 1  คานิยมในการดํารงชีวิตและลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมไทยดั้งเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 18  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและการรูจักช่ือขนมไทย

ดั้งเดิม   
                    (ตอบไดมากกวา 1 คาํตอบ) 
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ลักษณะสวนบุคคล 
ชื่อขนมไทยดั้งเดิม 

รูจัก ไมรูจัก 
เพศ   
     ชาย 27.68 37.63 
     หญิง 72.32 62.37 

รวม 100.00 100.00 
อาย ุ   
     ต่ํากวา  25  ป 24.33 29.17 
     25 – 30  ป 16.31 20.56 
     31 – 40  ป 23.92 23.01 
     41 – 50  ป 23.65 19.67 
     มากกวา  50  ป 11.79 7.59 

รวม 100.00 100.00 
สถานภาพ   
     โสด 57.48 62.89 
     สมรส 35.15 31.00 
     หยา / หมาย 7.37 6.11 

รวม 100.00 100.00 
ระดับการศึกษา   
     ต่ํากวาปริญญาตรี 32.04 40.81 
     ปริญญาตรี 49.88 47.12 
     สูงกวาปริญญาตรี 18.08 12.07 

รวม 100.00 100.00 
 
 
 
 
ตารางท่ี 18  (ตอ) 
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ลักษณะสวนบุคคล 
ชื่อขนมไทยดั้งเดิม 

รูจัก ไมรูจัก 
อาชีพ   

กําลังศึกษา 17.67 23.90 
บรษิทัเอกชน 37.19 37.57 
ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 23.04 16.28 
อาชีพสวนตัว 22.10 22.25 

รวม 100.00 100.00 
รายไดตอเดือน   
     ไมเกิน  10,000  บาท 47.37 55.63 
     10,001 – 20,000  บาท 32.86 28.07 
     20,001 – 30,000  บาท 9.74 8.82 
     มากกวา  30,000  บาท 10.03 7.48 

รวม 100.00 100.00 
หมายเหตุ :  ช่ือขนมไทยด้ังเดิมมี  15  ช่ือ  ไดแก  ขนมกง  ขนมสามเกลอ  กระยาสารท   
  ฝอยทองกรอบ  ขนมหนานวล  สําปนน ี ขนมผงิ  ขนมทองเอก  กาละแม 
  ขาวเหนียวแกว  ขนมช้ัน  ขนมลา  ขนมเบ้ือง  ขนมตม  และขนมหมอแกง 
   
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีลักษณะสวนบุคคลสัมพันธกับการรูจักช่ือขนมไทย

ดั้งเดิม  โดย 
 เพศหญิงรูจักช่ือขนมไทยดั้งเดิมมากกวาเพศชาย  คิดเปนรอยละ  72.32   
  ชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีต่ํากวา  25  ป  รูจักช่ือขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด  คิดเปน         
รอยละ  24.33 รองลงมาไดแก ชวงอายุ  31-40 ป และ  41-50  ป  มีจํานวนใกลเคียงกัน  
คิดเปน         รอยละ    23.92  และ  23.65  ตามลําดบั 
 สถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางท่ีเปนโสดรูจักช่ือขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด             
คิดเปนรอยละ  57.48  สวนผูท่ีหยา / หมาย  รูจักนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  7.37 
 กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีรูจักช่ือขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุดรอยละ  
49.88   และผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีรูจักขนมไทยดั้งเดิมนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  
18.08 
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 อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีทํางานบริษัทเอกชนรูจักช่ือขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ  37.19 รองลงมาเปนขาราชการ  / รัฐวิสาหกิจ รอยละ  23.04  สวนผูท่ีกําลังศึกษาอยูรูจัก         

นอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  17.67 

 รายไดของกลุมตัวอยางท่ีไมเกิน  10,000  บาทตอเดือนรูจักช่ือขนมไทยดั้งเดิมมาก

ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  47.37   และผูท่ีมีรายไดมากกวา  30,000  บาทตอเดือนกับมีรายได

ในชวงระหวาง  20,001-30,000  บาทตอเดือนรูจักนอยท่ีสุด  โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน  
คิดเปนรอยละ  10.03  และ  9.74  ตามลําดบั    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 19  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและขนมไทยดั้งเดิมท่ีเคย

บริโภค   
                   (ตอบไดมากกวา 1 คาํตอบ) 
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ลักษณะสวนบุคคล 
ขนมไทยดั้งเดิม 

เคยบริโภค ไมเคยบริโภค 
เพศ   
     ชาย 27.04 37.20 
     หญิง 72.96 62.80 

รวม 100.00 100.00 
อาย ุ   
     ต่ํากวา  25  ป 24.42 28.29 
     25 – 30  ป 15.97 20.48 
     31 – 40  ป 23.15 24.43 
     41 – 50  ป 24.95 18.09 
     มากกวา  50  ป 11.51 8.71 

รวม 100.00 100.00 
สถานภาพ   
     โสด 57.35 62.30 
     สมรส 35.09 31.70 
     หยา / หมาย 7.56 6.00 

รวม 100.00 100.00 
ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 31.25 40.79 
ปริญญาตรี 50.67 46.20 
สูงกวาปริญญาตรี 18.08 13.01 

รวม 100.00 100.00 
 
 
 
 
ตารางท่ี 19  (ตอ) 
 

ลกัษณะสวนบคคล  
ขนมไทยดั้งเดิม 
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เคยบริโภค ไมเคยบริโภค 
อาชีพ   
     กําลังศึกษา 17.82 22.70 
     บรษิทัเอกชน 36.21 39.15 
     ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 23.60 16.36 
     อาชีพสวนตัว 22.37 21.79 

รวม 100.00 100.00 
รายไดตอเดือน   
     ไมเกิน  10,000  บาท 47.23 54.63 
     10,001 – 20,000  บาท 32.84 28.82 
     20,001 – 30,000  บาท 10.06 8.42 
     มากกวา  30,000  บาท 9.87 8.13 

รวม 100.00 100.00 
หมายเหตุ :  ช่ือขนมไทยด้ังเดิมมี  15  ช่ือ  ไดแก  ขนมกง  ขนมสามเกลอ  กระยาสารท   
  ฝอยทองกรอบ  ขนมหนานวล  สําปนน ี ขนมผงิ  ขนมทองเอก  กาละแม 
  ขาวเหนียวแกว  ขนมช้ัน  ขนมลา  ขนมเบ้ือง  ขนมตม  และขนมหมอแกง 
 
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีลักษณะสวนบุคคลสัมพันธกับการเคยบริโภคขนม

ไทยดั้งเดิม  โดย 
 เพศหญิงเคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ  72.96   
  ชวงอายุของกลุมตัวอยางระหวาง  41-50  ป เคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด           
คิดเปนรอยละ  24.95  รองลงมาไดแก ผูมีอายุต่ํากวา  25 ป  คิดเปนรอยละ  24.42    
และ  ผูท่ีมีอายุมากกวา  50  ป  เคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  11.51 
 สถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางท่ีเปนโสดเคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด  
คิดเปนรอยละ  57.35  สวนผูท่ีหยา / หมาย  เคยบริโภคนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  7.56 
 กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด  รอยละ  
50.67  และผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีเคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมนอยท่ีสุด  คิดเปนรอย

ละ  18.08 
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 อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีทํางานบริษัทเอกชนเคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด              
คิดเปนรอยละ  36.21 รองลงมาเปนขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ รอยละ   23.60  สวนผูท่ีกําลัง

ศึกษาอยูเคยบริโภคนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  17.82 
 รายไดของกลุมตัวอยางท่ีไมเกิน  10,000  บาทตอเดือนเคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิม

มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ   47.23  และผูท่ีมีรายไดในชวงระหวาง  20,001-30,000  
บาทตอเดอืนกบัมี          รายไดมากกวา  30,000  บาทตอเดือนเคยบริโภคนอยท่ีสุด  โดยมี

จํานวนใกลเคียงกัน  คิดเปน        รอยละ  10.06  และ  9.87  ตามลําดบั    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 20  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและขนมไทยดั้งเดิมท่ีคิดวาจะ                   
                    บริโภคตอไป  (ตอบไดมากกวา 1 คาํตอบ) 
 

  ขนมไทยดั้งเดิมที่คิดวาจะบริโภคตอไป 
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ลักษณะสวนบุคคล ขนมตามฤดูกาล 
/ ขนมชาวบาน   

ขนมตาม

ประเพณี 
ขนมโบราณ 
/ ขนมชาว

วัง 

รวม 

เพศ     
     ชาย 29.03 27.50 26.74 26.29 
     หญิง 70.97 72.50 73.26 73.71 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
อาย ุ     
     ต่ํากวา  25  ป 20.43 25.47 25.84 25.24 
     25 – 30  ป 17.20 15.08 18.65 16.42 
     31 – 40  ป 22.58 23.70 23.37 23.51 
     41 – 50  ป 26.88 25.34 22.69 24.56 
     มากกวา  50  ป 12.91 10.41 9.45 10.27 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
สถานภาพ     
     โสด 70.96 58.42 57.75 59.08 
     สมรส 24.73 34.34 35.95 34.21 
     หยา / หมาย 4.31 7.24 6.30 6.71 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
ระดับการศึกษา     
     ต่ํากวาปริญญาตรี 36.55 33.58 32.13 33.30 
     ปริญญาตรี 45.16 48.92 50.56 49.20 
     สูงกวาปริญญาตรี 18.29 17.50 17.31 17.50 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
 
 
ตารางท่ี  20  (ตอ) 
 

  ขนมไทยดั้งเดิมที่คิดวาจะบริโภคตอไป 
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ลักษณะสวนบุคคล  ขนมตามฤดูกาล 
/ ขนมชาวบาน   

ขนมตาม

ประเพณี 
ขนมโบราณ 
/ ขนมชาว

วัง 

รวม 

อาชีพ     
     กําลังศึกษา 15.05 19.01 18.42 18.53 
     บรษิทัเอกชน 37.63 36.12 39.55 37.37 
     ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 21.50 22.30 21.12 21.85 
     อาชีพสวนตัว 25.82 22.57 20.91 22.25 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
รายไดตอเดือน     
     ไมเกิน  10,000  บาท 53.76 50.19 48.53 49.88 
     10,001– 20,000 บาท 25.80 34.34 31.46 32.78 
     20,001– 30,000 บาท 12.90 3.16 10.11 6.17 
     มากกวา  30,000  บาท 7.54 12.31 9.90 11.17 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ :   

- ช่ือขนมตามฤดูกาล / ขนมชาวบาน   มี  37  ช่ือ  ไดแก  ขาวเหนียวมูล     กลวยบวด

ชี  กลวยเช่ือม    ถั่วกวน    สลิ่ม   กลวยแขก    ขาวเมาทอด    ขนมตาล     ขนม

กลวย   เผือกกวน   ลูกตาลเช่ือม    พุทรากวน     ขนมขาวตอก     ขนมมันสําปะหลัง   
ขนมนางเล็ด  ถั่วแปบ ขนมเหนยีว  ขนมเรไร  ขนมข้ีหน ู(ขนมทราย)  ครองแครงกะทิ    
ถั่วเขียวตมน้ําตาล      ขนมถั่วตัด     เกสรลําเจียก     ขาวเหนียวเปยก     ถั่วกระจก    
ขนมครก    กลีบลําดวน ขาวหลาม  ขนมดวง  ขาวตู  ขนมสาลี ่ ขนมถวย  บาบ่ิน  วุน

มะพราวออน   เตาสวน  ขนมเปยกปูน  และวุนกะทิ 
- ช่ือขนมตามประเพณี   มี   29  ช่ือ ไดแก  ทองหยอด   เม็ดขนุน   ขนมช้ัน          

กระยาสารท ฝอยทองกรอบ  ทองเอก  ขนมกง   ทองหยบิ   ขนมสามเกลอ   จามงกุฏ   
ทองมวน ขาวเหนียวแดง  ขาวทิพย  ฝอยทอง  ขนมผงิ  ขนมหนานวล  กาละแม  ขาว

เหนียวแกว  ขนมเทียน   ขนมใสไส   ขนมถวยฟู               ขนมลา   ขาวตมมัด   
มะพราวแกว  สังขยาฟกทอง ขนมน้าํดอกไม  ตะโก  สงัขยา  และบัวลอย 

- ช่ือขนมโบราณ / ขนมชาววัง      มี  7  ช่ือ  ไดแก  ขนมเบ้ือง  ขนมหมอแกง   ขนม

ตม  สาคูไสหมู  สําปนนี  ปลากริมไขเตา  และลูกชุบ     
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีลักษณะสวนบุคคลสัมพันธกับความคิดท่ีจะบริโภค

ขนมไทยดั้งเดิมตอไป  ดังนี ้
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 เพศหญิงมีความคิดท่ีจะบริโภคขนมไทยดั้งเดิมตอไปมากกวาเพศชาย  โดยคิดท่ีจะ

บรโิภคขนมตามฤดกูาล  / ขนมชาวบาน   รอยละ   70.97   ขนมตามประเพณี   รอยละ  
72.50  และขนมโบราณ / ขนมชาววงั  คิดเปนรอยละ  73.26 
  ผูท่ีมีอายุต่ํากวา  25  ป  และอยูในชวงระหวาง  41-50  ป มีความคิดท่ีจะบริโภค

ขนมไทยดั้งเดิมตอไปมากท่ีสุด   โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน   คิดเปนรอยละ   25.24  และ  
24.56  ตามลําดบั   โดยผูมีอายุต่ํากวา   25  ป  คดิจะบรโิภคขนมตามประเพณี   และขนม

โบราณ / ขนมชาววงั มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  25.47  และ  25.84  ตามลําดบั สวนขนม

ตามฤดกูาล  / ขนมชาวบาน   เปนขนมไทยดั้งเดิมท่ีผูมีชวงอายุระหวาง   41 – 50  ป  คิดจะ

บริโภคตอไปมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  26.88       
 สถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางท่ีเปนโสดคิดจะบริโภคขนมไทยดั้งเดิมตอไปมาก

ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  59.08   โดยจะบรโิภคขนมตามประเพณ ี  รอยละ  58.42  ขนม

โบราณ / ขนมชาววงั  รอยละ  57.75  และขนมตามฤดกูาล / ขนมชาวบาน  คิดเปนรอยละ  
70.96 
 กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดจะบริโภคขนมไทยดั้งเดิมตอไปมากท่ีสุด  
คิดเปนรอยละ   49.20  โดยจะบรโิภคขนมตามประเพณี    คิดเปนรอยละ   48.92  ขนม

โบราณ / ขนมชาววงั  รอยละ  50.56  และบรโิภคขนมตามฤดกูาล / ขนมชาวบาน    คิดเปน

รอยละ  45.16   
 อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีทํางานบริษัทเอกชนมีความคิดท่ีจะบริโภคขนมไทยดั้งเดิม

ตอไปมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  37.37  โดยคิดจะบริโภคขนมตามประเพณ ี รอยละ  36.12  
ขนมโบราณ / ขนมชาววงั  รอยละ  39.55  และขนมตามฤดกูาล/ ขนมชาวบาน  คิดเปนรอย

ละ  37.63 
 รายไดของกลุมตัวอยางท่ีไมเกิน 10,000 บาทตอเดือนคิดจะบริโภคขนมไทยดั้งเดิม

ตอไปมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 49.88 โดยจะบรโิภคขนมตามประเพณ ี คิดเปนรอยละ  
50.19   ขนมโบราณ / ขนมชาววงั  รอยละ  48.53  และขนมตามฤดกูาล / ขนมชาวบาน  
รอยละ  53.76   สําหรับผูท่ีมีรายไดในชวงระหวาง  20,001-30,000  บาทตอเดือนคิด

จะบริโภคขนมไทยดั้งเดิมตอไปนอย             ท่ีสุด   คิดเปนรอยละ  6.17  โดยคิดจะบริโภค

ขนมตามประเพณีเพียงรอยละ  3.16    
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 ตารางท่ี  21  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและการใชส่ือของขนมไทย 
                      ดั้งเดิม  (ตอบไดมากกวา 1 คาํตอบ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล 
ส่ือ 

ทําใหรูจัก ไมทําใหรูจัก 
เพศ   
     ชาย 27.78 32.08 
     หญิง 72.22 67.92 

รวม 100.00 100.00 
อาย ุ   
     ต่ํากวา  25  ป 31.89 23.43 
     25 – 30  ป 18.91 17.15 
     31 – 40  ป 20.64 24.83 
     41 – 50  ป 21.72 22.65 
     มากกวา  50  ป 6.84 11.94 

รวม 100.00 100.00 
สถานภาพ   
     โสด 62.59 57.83 
     สมรส 30.91 35.00 
     หยา / หมาย 6.50 7.17 

รวม 100.00 100.00 
ระดับการศึกษา   
     ต่ํากวาปริญญาตรี 32.97 35.57 
     ปริญญาตรี 52.10 47.75 
     สูงกวาปริญญาตรี 14.93 16.68 

รวม 100.00 100.00 
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ตารางท่ี  21  (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล  
ส่ือ 

ทําใหรูจัก ไมทําใหรูจัก 
อาชีพ   
     กําลังศึกษา 24.86 17.54 
     บรษิทัเอกชน 39.67 36.35 
     ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 19.35 21.51 
     อาชีพสวนตัว 16.12 24.60 

รวม 100.00 100.00 
รายไดตอเดือน   
     ไมเกิน  10,000  บาท 50.27 49.89 
     10,001 – 20,000  บาท 31.78 31.16 
     20,001 – 30,000  บาท 10.16 9.16 
     มากกวา  30,000  บาท 7.79 9.79 

รวม 100.00 100.00 
หมายเหตุ  :  สื่อท่ีใชมี  8  ประเภท ไดแก วทิยุ  โทรทัศน  นิตยสาร  หนังสือพิมพ  แผนพับ /         
                           ใบปลวิ  ปายโฆษณานอกราน  ปายโฆษณาในราน  และจากคําบอกเลาของผูอื่น 
   
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีลักษณะสวนบุคคลสัมพันธกับการใชส่ือของขนม

ไทยดั้งเดิม  ดังนี้ 

 เพศหญิงรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากการใชส่ือมากกวาเพศชายคิดเปนรอยละ  72.22 
  ชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีต่ํากวา   25  ป รูจักขนมไทยดั้งเดิมจากส่ือมากท่ีสุด   คิด

เปนรอยละ   31.89   รองลงมาไดแก  ผูท่ีมีชวงอายุอยูระหวาง   41-50 ป  คิดเปนรอยละ    
21.72  และผูท่ีมีอายุมากกวา   50  ป  รูจักขนมไทยดั้งเดิมจากส่ือนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ   
6.84     
 สถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางท่ีเปนโสดรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากส่ือมากท่ีสุด  
คิดเปนรอยละ  62.59  สวนผูท่ีหยา / หมาย  รูจักนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  6.50 
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 กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากส่ือมากท่ีสุด   รอย

ละ  52.10 และผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากส่ือนอยท่ีสุด  คิดเปน

รอยละ  14.93 
 อาชีพของกลุมตวัอยางท่ีทาํงานบรษิทัเอกชนรูจกัขนมไทยดัง้เดมิจากส่ือมากท่ีสุด             

คิดเปนรอยละ  39.67  รองลงมาเปนผูท่ีกําลังศึกษาอยู  รอยละ  24.86   สวนผูทีป่ระกอบอาชีพ         

สวนตัวรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากส่ือนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  16.12 

 รายไดของกลุมตัวอยางท่ีไมเกิน  10,000  บาทตอเดือนรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากส่ือ

มาก        ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ   50.27  และผูท่ีมีรายไดในชวงระหวาง   20,001-
30,000  บาทตอเดือนกับ             มีรายไดมากกวา  30,000 บาทตอเดือนรูจักขนมไทย

ดั้งเดิมจากส่ือนอยท่ีสุด โดยมีจํานวน                  ใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ 10.16  และ  
7.79  ตามลําดบั    
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ตารางท่ี 22   รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและการเคยเห็นโฆษณา

ของ 
                    ขนมไทยดั้งเดิม 
 

ลักษณะสวนบุคคล 
โฆษณา 

เคยเห็น ไมเคยเห็น 
เพศ   
     ชาย 27.50 34.15 
     หญิง 72.50 65.85 

รวม 100.00 100.00 
อาย ุ   
     ต่ํากวา  25  ป 22.00 29.70 
     25 – 30  ป 13.50 21.78 
     31 – 40  ป 26.50 20.79 
     41 – 50  ป 24.50 20.29 
     มากกวา  50  ป 13.50 7.44 

รวม 100.00 100.00 
สถานภาพ   
     โสด 55.50 62.87 
     สมรส 34.50 33.16 
     หยา / หมาย 10.00 3.97 

รวม 100.00 100.00 
ระดับการศึกษา   
     ต่ํากวาปริญญาตรี 39.00 30.69 
     ปริญญาตรี 45.50 52.47 
     สูงกวาปริญญาตรี 15.50 16.84 

รวม 100.00 100.00 
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ตารางท่ี  22  (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล 
โฆษณา 

เคยเห็น ไมเคยเห็น 
อาชีพ   
     กําลังศึกษา 18.00 21.28 
     บรษิทัเอกชน 38.00 36.63 
     ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 20.50 21.28 
     อาชีพสวนตัว 23.50 20.81 

รวม 100.00 100.00 
รายไดตอเดือน   
     ไมเกิน  10,000  บาท 48.00 51.98 
     10,001 – 20,000  บาท 33.00 29.70 
     20,001 – 30,000  บาท 9.00 9.90 
     มากกวา  30,000  บาท 10.00 8.42 

รวม 100.00 100.00 
 
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มีลักษณะสวนบุคคลสัมพันธกับการเคยเห็นโฆษณา

ของขนมไทยดั้งเดิม  ดังนี ้
 เพศหญงิเคยเห็นโฆษณาของขนมไทยดัง้เดมิมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ  72.50     
  ชวงอายุของกลุมตัวอยางระหวาง  31-40  ป  และ  41-50  ป เคยเห็นโฆษณา

ของขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด  โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ 26.50 และ  24.50  
ตามลําดบั           สวนผูท่ีมีชวงอายุระหวาง  25-30  ป และมีอายุมากกวา 50 ป เคยเห็น

โฆษณาของขนมไทยดั้งเดิมนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  13.50  เทาๆ กัน   
 สถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางท่ีเปนโสดเคยเห็นโฆษณาของขนมไทยดั้งเดิม

มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  55.50  สวนผูท่ีหยา / หมาย  เคยเห็นโฆษณานอยท่ีสุด  คิดเปนรอย

ละ  10.00 
 กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเคยเห็นโฆษณาของขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด  
รอยละ  45.50  และผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีเคยเห็นโฆษณาของขนมไทยดั้งเดิมนอย

ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  15.50 
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 อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีทํางานบริษัทเอกชนเคยเห็นโฆษณาของขนมไทยดั้งเดิมมาก    
ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  38.00  สวนผูท่ีเปนขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  และกําลังศึกษาอยูเคยเห็น

โฆษณาของขนมไทยดั้งเดิมนอยท่ีสุด  มีจํานวนใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ  20.50  และ  
18.00  ตามลําดบั 
 รายไดของกลุมตัวอยางท่ีไมเกิน 10,000 บาทตอเดือนเคยเห็นโฆษณาของขนมไทย

ดั้งเดิมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.00 และผูท่ีมีรายไดมากกวา  30,000  บาทตอเดอืนกบัมี

รายไดในชวงระหวาง  20,001 - 30,000  บาทตอเดือนเคยเห็นโฆษณาของขนมไทยดั้งเดิม

นอยท่ีสุด  โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ  10.00  และ  9.00  ตามลําดบั    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี  23  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและการทราบตรายี่หอของ 
                     ขนมไทยดั้งเดิม 
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ลักษณะสวนบุคคล 
ตรายี่หอ 

ทราบ ไมทราบ 
เพศ   
     ชาย 28.30 32.51 
     หญิง 71.70 67.49 

รวม 100.00 100.00 
อาย ุ   
     ต่ํากวา  25  ป 18.23 30.86 
     25 – 30  ป 17.61 17.69 
     31 – 40  ป 27.67 20.98 
     41 – 50  ป 23.27 21.81 
     มากกวา  50  ป 13.22 8.66 

รวม 100.00 100.00 
สถานภาพ   
     โสด 55.34 61.72 
     สมรส 37.73 31.27 
     หยา / หมาย 6.93 7.01 

รวม 100.00 100.00 
ระดับการศึกษา   
     ต่ํากวาปริญญาตรี 31.44 37.03 
     ปริญญาตรี 47.79 49.79 
     สูงกวาปริญญาตรี 20.77 13.18 

รวม 100.00 100.00 
 
 
 
 
ตารางท่ี  23  (ตอ) 
 

ลกัษณะสวนบคคล 
ตรายี่หอ 
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ทราบ ไมทราบ 
อาชีพ   
     กําลังศึกษา 13.20 23.86 
     บรษิทัเอกชน 39.62 35.80 
     ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 25.15 18.10 
     อาชีพสวนตัว 22.03 22.24 

รวม 100.00 100.00 
รายไดตอเดือน   

ไมเกิน  10,000  บาท 40.88 55.98 
10,001 – 20,000  บาท 38.36 26.74 
20,001 – 30,000  บาท 10.69 8.64 
มากกวา  30,000  บาท 10.07 8.64 

รวม 100.00 100.00 
 
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะสวนบุคคลสัมพันธกับการทราบตรายี่หอ

ของขนมไทยดั้งเดิม  โดย   
 เพศหญงิทราบตรายีห่อของขนมไทยดัง้เดมิมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ    71.70 
  ชวงอายุของกลุมตัวอยางระหวาง   31-40  ป  และ  41-50  ป ทราบตรายี่หอ

ของขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด   โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน   คิดเปนรอยละ   27.67  และ  
23.27  ตามลําดบั  สวนผูท่ีมีอายุมากกวา  50 ป ทราบตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมนอยท่ีสุด   
คิดเปนรอยละ  13.22   
 สถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางท่ีเปนโสดทราบตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมมาก

ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  55.34   สวนผูท่ีหยา / หมาย  ทราบตรายี่หอนอยท่ีสุด   คิดเปนรอยละ   
6.93 
 กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีทราบตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด  
รอยละ 47.79 และผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีทราบตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมนอยท่ีสุด        
คิดเปนรอยละ  20.77 
 อาชีพของกลุมตวัอยางท่ีทาํงานบรษิทัเอกชนทราบตรายีห่อของขนมไทยดัง้เดมิมาก        

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.62 สวนผูท่ีกําลังศึกษาอยูทราบตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมนอยท่ีสุด            

คิดเปนรอยละ  13.20 
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 รายไดของกลุมตัวอยางท่ีไมเกิน   10,000  บาทตอเดือนกับผูท่ีมีรายไดอยูในชวง

ระหวาง  10,001-20,000 บาทตอเดือนทราบตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด   โดยมี

จํานวนใกลเคียงกัน   คิดเปนรอยละ   40.88  และ  38.36  ตามลําดบั     สวนผูท่ีมีรายได

ในชวงระหวาง   20,001-30,000  บาทตอเดือนกับมีรายไดมากกวา   30,000  บาทตอ

เดือนทราบตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมนอยท่ีสุด   มีจํานวนพอๆ  กัน  คิดเปนรอยละ   10.69  
และ  10.07  ตามลําดบั    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี   24  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและการรูจักตรายี่หอของ 
                      ขนมไทยดั้งเดิม 
 

ลักษณะสวนบุคคล 
ตรายี่หอ 

รูจัก ไมรูจัก ไมสนใจจําตรายี่หอ 
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เพศ    
     ชาย 30.25 30.73 32.05 
     หญิง 69.75 69.27 67.95 

รวม 100.00 100.00 100.00 
อาย ุ    
     ต่ํากวา  25  ป 20.16 32.68 16.66 
     25 – 30  ป 18.48 17.56 16.66 
     31 – 40  ป 27.73 18.04 32.05 
     41 – 50  ป 22.68 23.41 19.23 
     มากกวา  50  ป 10.95 8.31 15.40 

รวม 100.00 100.00 100.00 
สถานภาพ    
     โสด 57.98 61.46 55.12 
     สมรส 38.65 29.75 37.17 
     หยา / หมาย 3.37 8.79 7.71 

รวม 100.00 100.00 100.00 
ระดับการศึกษา    
     ต่ํากวาปริญญาตรี 31.93 35.12 38.46 
     ปริญญาตรี 47.89 52.68 41.02 
     สูงกวาปริญญาตรี 20.18 12.20 20.52 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 
 
 
 
ตารางท่ี  24  (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล 
ตรายี่หอ 

รูจัก ไมรูจัก ไมสนใจจําตรายี่หอ 
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อาชีพ    
     กําลังศึกษา 15.12 25.36 11.53 
     บรษิทัเอกชน 39.49 36.09 37.17 
     ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 25.21 18.04 21.79 
     อาชีพสวนตัว 20.18 20.51 29.51 

รวม 100.00 100.00 100.00 
รายไดตอเดือน    
     ไมเกิน  10,000  บาท 47.05 55.12 41.02 
     10,001– 20,000 บาท 34.45 26.82 38.46 
     20,001– 30,000 บาท 6.72 9.75 12.82 
     มากกวา  30,000  บาท 11.78 8.31 7.70 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีลักษณะสวนบุคคลสัมพันธกับการรูจักตรายี่หอของ

ขนมไทยดั้งเดิม  โดย 
 เพศหญิงรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ  69.75  
ไมรูจักตรายี่หอ  รอยละ  69.27  และไมสนใจจําตรายี่หอ  รอยละ  67.95   
  ชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีต่ํากวา  25  ป  อยูในชวงระหวาง  25-30  ป  และชวง

ระหวาง 41-50  ป  ไมรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  32.68  
17.56  และ  23.41  ตามลําดบั    และรูจักตรายี่หอ  คิดเปนรอยละ  20.16    18.48  
และ  22.68  ตามลําดบั   สําหรับผูมีชวงอายุระหวาง  31-40  ป  ไมรูจักตรายี่หอของขนม

ไทยดั้งเดิม คิดเปนรอยละ  18.04  และรูจัก  ตรายี่หอ  รอยละ  27.73   สวนผูท่ีมีอายุ

มากกวา 50 ป   ไมรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิม  คิดเปนรอยละ  8.31  และรูจักตรายี่หอ  
คิดเปนรอยละ  10.95  
 สถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางท่ีเปนโสด  รูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมมาก

ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  57.98  และไมรูจักตรายี่หอ  คิดเปนรอยละ  61.46   สวนผูท่ีหยา / 
หมาย  รูจักตรายี่หอนอยท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  3.37   
 กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีรูจักและไมรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิม

มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  47.89  และ  52.68  ตามลําดบั     

DPU



 82 

 อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีทํางานบริษัทเอกชน รูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมมาก

ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  39.49   รองลงมาคอื  ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ รูจักตรายี่หอของขนม

ไทยดั้งเดิม      คิดเปนรอยละ  25.21 
 รายไดของกลุมตัวอยางท่ีไมเกิน 10,000 บาทตอเดอืน รูจักตรายี่หอของขนมไทย

ดั้งเดิมมากท่ีสุด    คิดเปนรอยละ  47.05   ไมรูจักตรายี่หอ  คิดเปนรอยละ  55.12  
 สําหรับการไมสนใจจําตรายี่หอนั้น  ผูท่ีมีอายุอยูในชวง  31 – 40  ป  ไมสนใจจํา           
ตรายี่หอมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  32.05  และเม่ือพิจารณาลักษณะสวนบุคคลอ่ืนประกอบ

พบวา          ผูท่ีเปนโสด  มีการศึกษาในระดับปริญญาตร ี  ทํางานบรษิทัเอกชน  มีรายไดไม

เกนิ  10,000  บาท  ไมสนใจจําตรายี่หอมากท่ีสุดเชนกัน  คิดเปนรอยละ  55.12    
41.02   37.17  และ  41.02  ตามลําดบั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 25  รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและตรายี่หอของขนมไทย

ดั้งเดิม 
                    ท่ีรูจัก  (ตอบไดมากกวา 1 คาํตอบ) 
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ลักษณะสวนบุคคล 

ตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิม 
อยูใน

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

อยูใน

ตางจังหวัด 
 

รวม 

เพศ    
     ชาย 24.59 27.16 26.49 
     หญิง 75.41 72.84 73.51 

รวม 100.00 100.00 100.00 
อาย ุ    
     ต่ํากวา  25  ป 14.75 20.23 18.80 
     25 – 30  ป 13.11 13.87 13.67 
     31 – 40  ป 32.78 26.01 27.77 
     41 – 50  ป 21.31 26.01 24.78 
     มากกวา  50  ป 18.05 13.88 14.98 

รวม 100.00 100.00 100.00 
สถานภาพ    
     โสด 54.09 59.53 58.11 
     สมรส 40.98 35.83 37.17 
     หยา / หมาย 4.93 4.64 4.72 

รวม 100.00 100.00 100.00 
ระดับการศึกษา    
     ต่ํากวาปริญญาตรี 21.31 21.96 21.79 
     ปริญญาตรี 57.38 47.39 50.00 
     สูงกวาปริญญาตรี 21.31 30.65 28.21 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 
 
ตารางท่ี  25  (ตอ) 
 

 ตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิม 
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ลักษณะสวนบุคคล  อยูใน

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

อยูใน

ตางจังหวัด 
 

รวม 

อาชีพ    
     กําลังศึกษา 4.91 13.87 11.53 
     บรษิทัเอกชน 37.70 40.46 39.74 
     ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 42.62 26.58 30.76 
     อาชีพสวนตัว 14.77 19.09 17.97 

รวม 100.00 100.00 100.00 
รายไดตอเดือน    
     ไมเกิน  10,000  บาท 41.00 36.99 38.03 
     10,001 – 20,000  บาท 36.06 42.19 40.59 
     20,001 – 30,000  บาท 11.47 8.67 9.40 
     มากกวา  30,000  บาท 11.47 12.15 11.98 

รวม 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ :   
  -  ตรายี่หอของขนมไทยด้ังเดิมท่ีอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    มี   13   ช่ือ   
                              ไดแก แมบานอัยการ  ครูแอวเกาะเกร็ด   หวานดํารงค   ขนมไทยเกาพี่นอง   บาน

ขนมไทย 
  เอสแอนดพี  วังเทเวศน  คุณปาฉวี  คุณตาจอน  เครือทิพย ก.พานิช  ชาววังและตาแฟม 

  -  ตรายี่หอของขนมไทยด้ังเดิมท่ีอยูในตางจังหวัด  มี  40 ช่ือ ไดแก แมกมิไล  กระยาทิพย 
  คุณอุ  แมกิมลั้ง  เอกชัย  แมประไพศรี  แมละเมียด  ลิ้มดํารงค  แมบุญลน  แมอุดม 
  แมเก็บ  ช่ืนฟา  ทรงนิมิตร  ศรไีทย  แมวมิล  แมสงวนโพธ์ิพระ  แมกิมลุย  ปาไข  แกว 
  แมกิมเลง เปรมสขุ  แมทองใบ  รินทร  แมกมิฮวย แมบวย  คุณออย  รานนิตยา แมลวน  
  บานไชโย  กระยาสารทเมืองกําแพงเพชร  คุณแมสงัด ปราศรี  ปนแกว  คุณสมชาย  
   แมพยอม  แมฉลวย  นายเพง  แมมะลิ  แมทองอยู  ชิดชนก  และเพชรปนแกว 
 
 
 
 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีลักษณะสวนบุคคลสัมพันธกับตรายี่หอของขนมไทย

ดั้งเดิมท่ีรูจัก  ดังนี้   
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 เพศหญิงรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมมากกวาเพศชาย  คิดเปนรอยละ   73.51  
โดยเพศหญิงรูจักตรายี่หอท้ังในตางจังหวัดและกรุงเทพฯ  มากกวาเพศชาย 
  ชวงอายุของกลุมตัวอยางระหวาง   31-40  ป  รูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมใน

กรงุเทพฯ  มากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ   32.78  รองลงมาเปนชวงอายุ   41-50  ป  มากกวา  
50  ป  ต่ํากวา  25  ป  และชวงอายุระหวาง  25-30  ป  คิดเปนรอยละ   13.11 ถึง  
21.31  สําหรับตรายี่หอในตางจังหวัด   ผูมีอายุระหวาง   31-40  ปกับ  41-50  ป  รูจัก

มากท่ีสุดโดยมีจํานวนเทาๆ  กัน  คิดเปนรอยละ   26.01  สวนผูท่ีมีอายุมากกวา  50 ปกับ  มี
อายุระหวาง  25-30  ป รูจักตรายี่หอนอยท่ีสุด  คิดเปน         รอยละ  13.87  เทา ๆ  กัน   
 สถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางท่ีเปนโสดรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมใน

กรงุเทพฯ   และตางจังหวัดมากท่ีสุด    คิดเปนรอยละ  54.09  และ 59.53  สวนผูท่ีหยา / 
หมาย  รูจักตรายี่หอนอยท่ีสุดเชนกัน  คิดเปนรอยละ  4.93  และ  4.64  ตามลําดบั 
 กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมใน

กรงุเทพฯ และตางจังหวัดมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  57.37  และ  47.39  สวนผูท่ีมี

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรีรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมในกรุงเทพฯ นอย

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ  21.31  เทาๆ กัน 
 อาชีพของกลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ กับทํางานบริษัทเอกชนรูจักตรา

ยี่หอของขนมไทยดั้งเดิมในกรุงเทพฯ มากท่ีสุด  โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ 
42.62  และ  37.70 ตามลําดบั  สวนตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมในตางจังหวัดมีผูท่ีทํางาน

บรษิทัเอกชน        รูจักตรายี่หอมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  40.46  รองลงมาไดแกขาราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ  คิดเปน       รอยละ  26.58 
 รายไดของกลุมตัวอยางท่ีไมเกิน  10,000  บาทตอเดือนกับผูท่ีมีรายไดอยูในชวง

ระหวาง  10,001-20,000 บาทตอเดือนรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมในกรุงเทพฯ มาก

ท่ีสุด  โดยมีจํานวนใกลเคียงกัน  คิดเปนรอยละ  41.00  และ  36.06  ตามลําดบั  สวนผูท่ีมี

รายไดในชวงระหวาง  20,001-30,000 บาทตอเดือนกับมีรายไดมากกวา 30,000  บาท

ตอเดือนรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมในกรุงเทพฯ นอยท่ีสุด   คิดเปนรอยละ  11.47  เทาๆ 
กัน  สําหรับตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิม       ในตางจงัหวดั  ผูมีรายไดในชวงระหวาง  10,001-
20,000  บาท  รูจักมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  42.19  รองลงมาไดแกผูมีรายไดไมเกิน  
10,000  บาท  คิดเปนรอยละ  36.99 
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  สมมตฐิานท่ี  2  ผูบริโภคท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี   26   คาความนาจะเปนในการยอมรับสมมติฐานในการทดสอบความแตกตางของผูบริโภค 

         กลุมนิยมไทยท่ีมีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน     มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน 

        ประสมทางการตลาดแตกตางกนั 

  

สวนประสม 

ทางการ 

ตลาด 

ลักษณะสวนบุคคลที่มีกลุมนิยมไทย 

เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั 

การศึกษา 

อาชีพ รายได 

เฉลี่ยตอเดือน 

ผลิตภัณฑ 0.835 0.155 0.328 0.490 0.251 0.832 

ราคา 0.099 0.814 0.001* 0.826 0.257 0.956 

ชองทางการ

จัดจําหนาย 

0.255 0.743 0.826 0.279 0.793 0.298 

การสงเสรมิ

การตลาด 

0.599 0.549 0.272 0.997 0.640 0.651 

* แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 จากการทดสอบดวยคาสถิติ  F และ t ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05 พบวาลักษณะสวน

บุคคลของผูบริโภคกลุมนิยมไทย  คือ สถานภาพ  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด          แตกตางกนัเฉพาะปจจยัทางดานราคา  สวนลักษณะสวนบุคคลอ่ืนๆ  คือ  เพศ   
อายุ   ระดับการศึกษา   อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนนั้น  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด                ไมแตกตางกนั  
 ตารางตอไปนี้  จะแสดงผลการทดสอบเฉพาะลักษณะสวนบุคคลท่ีมีความคิดเห็น     
เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน คือ สถานภาพ   
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ตารางท่ี   26.1 ผลการวเิคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของสถานภาพกบัระดบัความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคกลุมนิยมไทย 
 

ปจจัยทางดาน 
สวนประสมทางการตลาด สถานภาพ X S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ โสด 3.81 0.62 1.125 0.328 
 สมรส 3.80 0.76   
 หยา / 

หมาย 
3.51 0.84   

ราคา โสด 3.53 0.88 7.082 0.001* 
 สมรส 3.82 0.82   
 หยา / 

หมาย 
2.82 1.11   

ชองทางการจดัจาํหนาย โสด 3.41 0.92 0.191 0.826 
 สมรส 3.50 0.82   
 หยา / 

หมาย 
3.42 0.87   

การสงเสรมิการตลาด โสด 3.06 0.97 1.314 0.272 
 สมรส 1.04 0.14   
 หยา / 

หมาย 
2.64 0.74   

* แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

จากการทดสอบดวยคาสถิติ  F ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาผูบริโภคท่ีมีสถานภาพ         
แตกตางกนั  มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันเฉพาะ         
ดานราคา  สวนดานผลิตภัณฑ  ชองทางการจดัจาํหนายและการสงเสรมิการตลาดไมแตกตาง             
โดยผูท่ีมีสถานภาพสมรส    ใหความสําคญัในดานราคามากกวาผูมสีถานภาพโสด   และหยา  / 
หมาย  แตอยางไรก็ตามทุกสถานภาพตางใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยู

ในระดบัมาก  ยกเวนสถานภาพหยา / หมาย  ท่ีใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง   
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ตารางท่ี  27   คาความนาจะเปนในการยอมรับสมมติฐานในการทดสอบความแตกตางของผูบริโภค 

                      กลุมกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหมท่ีมีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน   มีความคิดเห็น 

                      เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 

  

สวนประสม 

ทางการ 

ตลาด 

ลักษณะสวนบุคคลที่มีกลุมกึ่งนิยมแบบไทย กึ่งนิยมสมัยใหม 

เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั 

การศึกษา 

อาชีพ รายได 

เฉลี่ยตอเดือน 

ผลิตภัณฑ 0.459 0.155 0.114 0.755 0.015* 0.553 

ราคา 0.886 0.737 0.109 0.970 0.284 0.721 

ชองทางการ

จัดจําหนาย 

0.488 0.132 0.491 0.624 0.534 0.293 

การสงเสรมิ

การตลาด 

0.631 0.211 0.368 0.699 0.034* 0.150 

* แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 จากการทดสอบดวยคาสถิติ  F และ t ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05 พบวาลักษณะสวน

บุคคลของผูบริโภคกลุมกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม คือ อาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดแตกตางกนัเฉพาะปจจยัทางดานผลิตภณัฑ    และการสงเสรมิการตลาด     
สวนลักษณะสวนบุคคลอ่ืน  ๆ คือ  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา   และรายไดเฉล่ียตอ

เดอืน  มีความ           คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน  
 ตารางตอไปนี ้จะแสดงผลการทดสอบเฉพาะลักษณะสวนบุคคลท่ีมคีวามคดิเห็น          

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน คือ อาชีพ 
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ตารางท่ี  27.1  ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของอาชีพกับระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับ 
     ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคกลุมกึ่งนิยมกึ่งนิยมสมัยใหม 
 

ปจจัยทางดาน 
สวนประสมทาง 

การตลาด 

 
อาชีพ 

 
X 

 
S.D. 

 
F 

 
Sig. 

ผลิตภัณฑ กําลังศึกษาอยู 4.09 0.62 3.62
7 

0.01
5* 

 บรษิทัเอกชน 3.88 0.62   
 ขาราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
3.89 0.60   

 อาชีพสวนตัว 3.44 0.59   
ราคา กําลังศึกษาอยู 3.65 0.82 1.27

9 
0.28

4 
 บรษิทัเอกชน 3.47 0.91   
 ขาราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
3.70 0.66   

 อาชีพสวนตัว 3.30 0.67   
ชองทางการจดัจาํหนาย กําลังศึกษาอยู 3.44 0.60 0.73

3 
0.53

4 
 บรษิทัเอกชน 3.20 0.89   
 ขาราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
3.25 0.87   

 อาชีพสวนตัว 3.10 1.02   
การสงเสรมิการตลาด กําลังศึกษาอยู 3.14 0.88 2.98

7 
0.03
4* 

 บรษิทัเอกชน 2.67 0.96   
 ขาราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
2.90 0.82   
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 อาชีพสวนตัว 2.37 0.96   
* แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 
 

จากการทดสอบดวยคาสถิติ  F ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05 พบวา ผูท่ีกําลังศึกษาอยูผูท่ี

ทํางานบรษิทัเอกชน   ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  และประกอบอาชีพสวนตัว มีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันเฉพาะดานผลิตภัณฑ   และการสงเสรมิ

การตลาด          สวนดานราคา  และชองทางการจดัจาํหนายไมแตกตาง  โดยผูท่ีกําลัง ศึกษาอยู

ใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑและการสงเสริมการตลาดมากกวาทุกอาชีพ  แตอยางไรก็ตามทุก

อาชีพใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก    ยกเวนผูท่ีทํางาน

บรษิทัเอกชน  และผูท่ีประกอบอาชีพสวนตัวท่ีใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
 

ตารางท่ี 28  คาความนาจะเปนในการยอมรับสมมติฐานในการทดสอบความแตกตางของผูบริโภค 

                    กลุมนิยมสมัยใหมท่ีมีลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน 

                    ประสมทางการตลาดแตกตางกนั 

  

สวนประสม 

ทางการ 

ตลาด 

ลักษณะสวนบุคคลที่มีคานิยมทันสมัย 

เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั 

การศึกษา 

อาชีพ รายได 

เฉลี่ยตอเดือน 

ผลิตภัณฑ 0.951 0.935 0.586 0.999 0.979 0.234 

ราคา 0.996 0.234 0.252 0.919 0.041* 0.616 

ชองทางการ

จัดจําหนาย 

0.944 0.501 0.365 0.415 0.740 0.846 

การสงเสรมิ

การตลาด 

0.850 0.502 0.109 0.418 0.682 0.685 

* แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
 จากการทดสอบดวยคาสถิติ  F และ t ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05 พบวาลักษณะสวน

บุคคลของกลุมตัวอยางกลุมนิยมสมัยใหม คือ อาชีพ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด         แตกตางกนัเฉพาะปจจยัทางดานราคา  สวนลักษณะสวนบุคคลอ่ืนๆ  คือ  เพศ  
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อายุ สถานภาพ   ระดับการศึกษา  และรายไดเฉล่ียตอเดือน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด                 ไมแตกตางกนั  
 ตารางตอไปนี ้จะแสดงผลการทดสอบเฉพาะลักษณะสวนบุคคลท่ีมคีวามคดิเห็น         

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน คือ อาชีพ 

ตารางท่ี   28.1 ผลการวเิคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของอาชีพกบัระดบัความ

คดิเห็น        เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคกลุมนิยม

สมัยใหม 
 

ปจจัยทางดาน 
สวนประสมทาง

การตลาด 
อาชีพ X S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ กําลังศึกษาอยู 4.06 0.66 0.06
4 

0.97
9 

 บรษิทัเอกชน 4.04 0.60   
 ขาราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
4.07 0.61   

 อาชีพสวนตัว 4.00 0.66   
ราคา กําลังศึกษาอยู 3.94 0.91 2.82

8 
0.04
1* 

 บรษิทัเอกชน 4.00 0.74   
 ขาราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
3.71 0.71   

 อาชีพสวนตัว 3.42 0.92   
ชองทางการจดัจาํหนาย กําลังศึกษาอยู 3.71 1.05 0.41

9 
0.74

0 
 บรษิทัเอกชน 3.54 0.86   
 ขาราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
3.73 0.65   

 อาชีพสวนตัว 3.60 0.66   
การสงเสรมิการตลาด กําลังศึกษาอยู 3.06 0.99 0.50

1 
0.68

2 
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 บรษิทัเอกชน 3.20 1.02   
 ขาราชการ /

รัฐวิสาหกิจ 
3.31 0.94   

 อาชีพสวนตัว 3.38 1.07   
* แสดงถึงการปฏิเสธสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

 
 
จากการทดสอบดวยคาสถิติ F ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05 พบวา  ผูท่ีกําลังศึกษาอยูผูท่ี

ทํางานบรษิทัเอกชน   ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  และประกอบอาชีพสวนตัวมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันเฉพาะดานราคา   สวนดานผลิตภัณฑ   ชอง

ทางการจดัจาํหนาย  และการสงเสรมิการตลาดไมแตกตาง   โดยผูท่ีทํางานบริษัทเอกชนกับกําลัง

ศึกษาอยูใหความสําคัญในดานราคาใกลเคียงกันมากกวาอาชีพอ่ืน  แตอยางไรกต็ามทุกอาชีพให

ความ              สําคัญเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 
บทท่ี  5 

 
สรุปผลการวิจัย  และ ขอเสนอแนะ 

(Summary and Recommendations) 
 

การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอขนมไทยดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร ”     
มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคของผูบริโภคขนมไทยดั้งเดิม  จาํแนกตาม   
คานิยมในการดําเนินชีวิต  และลักษณะสวนบุคคล   ศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับ               
สวนประสมทางการตลาดของขนมไทยดัง้เดมิ  โดยกลุมตัวอยางเปนประชาชนท่ีอยูในเขต

กรงุเทพมหานครและในเขตปรมิณฑล จํานวน 402 คน  โดยแบงเปนกลุมนิยมไทย จํานวน 134 
คน  กลุมนิยมสมัยใหม  134 คน  และกลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม  134 คน  รวม 402 
คน การเก็บ         รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ  SPSS/PC+

ในสวนของการสรุปผลการวิจัย  ผูวิจัยไดสรุปขอมูลออกเปนสวน ๆ ดังนี้คือ 

  และนาํเสนอขอมูลในรปูของตารางประกอบการบรรยาย  ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดทําการแบง               ผูบริโภคออกเปน  3 กลุม คือ กลุมนิยมไทย   กลุม

นิยมสมัยใหม  และกลุมกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม 

1. ขอมูลท่ัวไปทางดานประชากรศาสตร 
2. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นท่ีมีตอขนมไทยดั้งเดิม 
3. ขอมูลเกี่ยวกับส่ือการตลาด 
4. ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
5. สรปุผลการทดสอบสมมุตฐิานการวจิยั 
6. การอภปิรายผล 
7. ขอเสนอแนะของการวิจัย 
8. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 
 
 
 
 
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับประชาศาสตร 
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จากการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยสวนใหญเปน                 

“เพศหญงิ”  สวนใหญมีอายุระหวาง  “31 – 40 ป”  รองลงมาคือมีอายุอยูในชวง  “25 – 30 ป”            
“41 – 50 ป”  “ต่ํากวา 25 ป”  และ  “มากกวา 50 ป”  ตามลําดบั   ผูตอบแบบสอบถามหรอื

ผูบริโภคสวนใหญมีสถานภาพ   “โสด”  มากท่ีสุด   รองลงมาคอื   “สมรส”  และ  “หยา / หมาย”  
ตามลําดบั   และมีอาชีพ   “ทํางานบรษิทัเอกชน ”  มากท่ีสุด   รองลงมาคอื  “อาชีพสวนตัว ”  และ  
“ขาราชการ /         รัฐวิสาหกิจ”  และ  “กําลังศึกษาอยู”  ตามลําดบั  สวนใหญจะมีรายได   “ไม

เกนิ 10,000บาท               ตอเดอืน ”  ตอเดอืน ” รองลงมาคอื   “10,001 – 20,000 
บาท”  “20,001 – 30,000 บาท”  และ              “มากกวา  30,000 บาทตอเดอืน ” 
ตามลําดบั  ผูบริโภคสวนใหญมีวุฒิการศึกษา  “ระดับปริญญาตรี ”        รองลงมาคอื   “ต่ํากวา

ปริญญาตรี”  และ  “สูงกวาปริญญาตรี”  ตามลําดบั 
 
ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีตอขนมไทยดั้งเดิม 
 

1. ขนมไทยดั้งเดิมท่ีผูบริโภคสวนใหญรูจักมากท่ีสุด  คือ “ขนมช้ันและขนมหมอแกง ”  
รองลงมาคอื  “ขนมเบ้ือง” 

2. ขนมไทยดั้งเดิมท่ีกลุมนิยมไทยรูจักมากท่ีสุด คือ “ขนมช้ัน และ กระยาสารท ”          

รองลงมาคอื  “ขนมหมอแกง” 

3. ขนมไทยดั้งเดิมท่ีกลุมนิยมสมัยใหมรูจักมากท่ีสุด  คือ “ขนมหมอแกง ” รองลงมาคอื   
“ขนมเบ้ือง” 

4. ขนมไทยดั้งเดิมท่ีกลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหมรูจักมากท่ีสุด   คือ  “ขนมช้ัน”         
รองลงมาคอื  “ขนมหมอแกง  และขนมเบ้ือง” 

5. ขนมไทยดั้งเดิมท่ีผูบริโภคสวนใหญเคยบริโภคมากท่ีสุด  คือ “ขนมช้ัน”  รองลงมา        
คือ “ขนมหมอแกง  และขนมเบ้ือง” 

6. ขนมไทยดั้งเดิมท่ีผูบริโภคสวนใหญคิดวาจะบริโภคตอไป คือ “ขนมช้ัน”  รองลงมา     
คือ  “ขนมหมอแกง” 

7. เหตุผลท่ีทําใหผูบริโภคสวนใหญไมชอบบริโภคขนมไทยดั้งเดิม  คือ “ขนมมีความ

หวานมาก”  รองลงมาคอื  “ขนมไทยดั้งเดิมหาซ้ือยาก”  และ  “ทําใหอวน”  ตามลําดบั 
8. ลักษณะการซ้ือขนมไทยดั้งเดิมในอนาคต ผูบริโภคสวนใหญคาดวาจะซ้ือขนม         

ไทยดั้งเดิมใน  “อัตราเทาเดิม”  รองลงมาคอื  “คาดวาจะซ้ือนอยลง ”  สวนกลุมนิยมสมัยใหม คาดวา   

จะซ้ือใน  “อัตราเทาเดิม”  และ “ซ้ือบอยขึ้น”  ตามลําดบั 
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9.   ผูบริโภคสวนใหญคาดการณธุรกิจขนมไทยดั้งเดิมในอนาคตวา  “ขยายตัวเพ่ิมขึ้น” 
 

ขอมูลเกี่ยวกับส่ือทางการตลาด 
 

1. ส่ือท่ีผูบริโภคสวนใหญรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด           

ไดแก  “จากคําบอกเลาของผูอ่ืน”  รองลงมาคอื  “จากนติยสาร”  และ  “โทรทัศน”  ตามลําดบั 

2.  การเคยเห็นปายโฆษณาของขนมไทยดั้งเดิม   ผูบริโภคสวนใหญตอบวา  “ไมเคย

เห็น”   “ปายโฆษณา”  และ “ไมทราบวาขนมไทยดั้งเดิมมีตรายี่หอ ”  และ  “ไมรูจักตรายี่หอขนม

ไทยดั้งเดิม” 
3.   ตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิมท่ีผูบริโภคสวนใหญรูจักมากท่ีสุด คือ “แมกมิไล” รองลงมา

คือ  “แมกิมล้ัง”  และ  “เอกชัย”  ตามลําดบั 
 
ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 

ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับความอรอยของขนมไทยดั้งเดิมในระดับท่ีมี

ความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือความสะอาดอยูในระดับท่ีมีความสําคัญมาก 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานไวดังนี้  คือ 
1. ผูบริโภคท่ีมีคานิยมแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด

แตกตางกนั 
จากการวจิยัพบวา ท้ัง 3 กลุมคานิยม คือ นิยมไทย กึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม และ

นิยมสมัยใหม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันในทุก ๆ ปจจัย 

คือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ปจจัยทางดานราคา ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดาน

การสงเสรมิทางการตลาดดงันี้ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  พบวา กลุมคานิยมท่ีมีความคิดเห็น

แตกตางกนั คือ กลุมนิยมไทย กับกลุมนิยมสมัยใหม โดยกลุมนิยมสมัยใหมใหระดับความสําคัญกับ

ผลิตภัณฑมากกวากลุมนิยมไทย  สวนกลุมท่ีมีความคิดเห็นไมแตกตางกันคือ  กลุมนิยมไทย  กับ         
กลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม  และกลุมนิยมสมัยใหมกับกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม 
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ปจจยัสวนประสมทางการตลาดดานราคา พบวา กลุมคานิยมท่ีมีความคิดเห็นแตกตาง

กัน คือ กลุมนิยมไทยกับกลุมนิยมสมัยใหม  และกลุมนิยมสมัยใหมกับกลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยม

สมัยใหม  โดยผูท่ีนิยมสมัยใหมใหระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดานราคามากกวากลุมนิยมไทย  
และ       กึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม  สวนกลุมท่ีมีความคิดเห็นไมแตกตางกันคือกลุมนิยมไทยกับ

กลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม 
ปจจยัสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจดัจาํหนาย  พบวา กลุมคานิยมท่ีมี

ความเห็นแตกตางกันคือ  กลุมนิยมสมัยใหมกับกลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม   โดยกลุมนิยม

สมัยใหมใหระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมากกวากลุมกึ่งนิยมไทยกึ่ง

นิยมสมัยใหม สวนกลุมท่ีมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน คือ กลุมนิยมไทยกับกลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยม          
สมัยใหม  และกลุมนิยมไทยกับกลุมนิยมสมัยใหม 

ปจจยัสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสรมิการตลาด  พบวา กลุมคานิยมท่ีมี

ความคิดเห็นแตกตางกันคือ  กลุมนิยมสมัยใหมกับกลุมนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม  โดยกลุมนิยม         
สมัยใหมใหระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดมากกวากลุมกึ่งนิยมไทย         
กึ่งนิยมสมัยใหม  สวนกลุมท่ีมีความคิดเห็นไมแตกตางกันคือ กลุมนิยมไทยกับกลุมนิยมไทยกึ่งนิยม

สมัยใหม  และกลุมนิยมไทยกับกลุมนิยมสมัยใหม 
1.1 จากผลการวิจัยพบวา กลุมท่ีมีคานิยมในการดํารงชีวิตแบบนิยมไทย สวนใหญเปน

เพศหญิง  มีอายุอยูในชวง 31- 40 ป  มีสถานภาพโสด  ประกอบอาชีพสวนตวั  และมีรายไดไมเกนิ 

10,000 บาทตอเดือน  สวนใหญมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

1.1.1 กลุมนิยมไทย  สวนใหญรูจักขนมช้ัน  และ กระยาสารท   ขนมท่ีกลุม

นิยมไทยเคยบริโภคคือขนมช้ันและขนมหมอแกง สวนขนมท่ีคิดวาจะบริโภคตอไป คือ ขนมช้ันและ        
ขนมหมอแกง 

1.1.2 กลุมนิยมไทย สวนใหญรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากคําบอกเลาของผูอ่ืนและ

นิตยสาร   สวนใหญเคยเห็นโฆษณาขนมไทยดั้งเดิม   แตไมทราบและไมรูจักยี่หอขนมไทยดั้งเดิม   
สําหรับตรายี่หอท่ีรูจักไดแก  ตรายี่หอแมกิมไล  และแมกิมล้ัง 

1.1.3 เหตุผลท่ีกลุมนิยมไทยไมชอบขนมไทยดั้งเดิม ไดแก ขนมมีความหวาน

มาก และทําใหอวน ลักษณะการซ้ือของกลุมนี้สวนใหญจะซ้ือในอัตราเทาเดิม และคาดการณวาธุรกิจ   
ขนมไทยดั้งเดิมในอนาคตจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

1.1.4  กลุมนิยมไทยใหระดับความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาดดังนี้ 
- ผลิตภัณฑ  ใหระดับความสําคัญท่ี   มีความสําคัญมาก 
- ราคา  ใหระดับความสําคัญท่ี   มีความสําคัญมาก 
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- การจัดจําหนาย  ใหระดับความสําคัญท่ี   มีความสําคัญมาก 
- การสงเสรมิการตลาด  ใหระดับความสําคัญท่ี   มีความสําคญัปานกลาง 

1.2  จากผลการวิจัยพบวา  กลุมท่ีมีคานิยมในการดํารงชีวิตแบบกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยม

สมัยใหม  สวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุอยูในชวง 41 – 50 ป  มีสถานภาพโสด  ประกอบอาชีพทํางาน

ในบริษัทเอกชน และมีรายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดอืน สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดบั            

ปริญญาตรี 

1.2.1 กลุมกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม สวนใหญรูจักขนมช้ันและขนมหมอ

แกง  ขนมท่ีกลุมนี้เคยบริโภค คือ ขนมช้ัน และขนมเบ้ือง  สวนขนมท่ีคิดวาจะบริโภคตอไปคือขนม

ช้ัน และขนมหมอแกง 
1.2.2 กลุมกึ่งนิยมไทย  กึ่งนิยมสมัยใหม  สวนใหญรูจักขนมไทยดั้งเดิมจาก            

คําบอกเลาของผูอ่ืนและนิตยสาร  สวนใหญไมเคยเห็นโฆษณาขนมไทยดั้งเดิม  ไมทราบวาขนมไทย

ดั้งเดิมมีตรายี่หอ  และไมรูจักยี่หอขนมไทยดั้งเดิม  สําหรับตรายี่หอท่ีรูจักไดแก   ตรายี่หอแมกิมไล   
และแมกิมล้ัง 

1.2.3 เหตุผลท่ีกลุมกึ่งนิยมไทย  กึ่งนิยมสมัยใหม  ไมชอบขนมไทยดัง้เดมิ  
ไดแก ขนมมีความหวานและหาซ้ือยาก  ลักษณะการซ้ือของกลุมนี้สวนใหญจะซ้ือในอัตราเทาเดิม  
และ            คาดการณวาธุรกิจขนมไทยดั้งเดิมในอนาคตจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

1.2.4 กลุมกึ่งนิยมไทย  กึ่งนิยมสมัยใหม  ใหระดับความสําคัญตอสวน           
ประสมทางการตลาด  ดังนี้ 

- ผลิตภัณฑ  ใหระดับความสําคัญท่ี   มีความสําคัญมาก 
- ราคา  ใหระดับความสําคัญท่ี   มีความสําคัญมาก 
- การจัดจําหนาย  ใหระดับความสําคัญท่ี   มีความสําคญัปานกลาง 
- การสงเสรมิการตลาด  ใหระดับความสําคัญท่ี   มีความสําคญัปานกลาง 

1.3 จากผลการวิจัยพบวา กลุมท่ีมีคานิยมในการดํารงชีวิตแบบนิยมสมัยใหมสวนใหญ

เปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวงต่ํากวา 25 ป  มีสถานภาพโสด  ประกอบอาชีพทํางานในบรษิทัเอกชน  

และมีรายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน  สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

1.3.1 กลุมนิยมสมัยใหม  สวนใหญรูจักขนมหมอแกงและขนมเบ้ือง  ขนมท่ี     
กลุมนี้เคยบริโภคคือ  ขนมช้ันและขนมเบ้ือง  สวนขนมท่ีคิดวาจะบริโภคตอไปคือขนมช้ัน  และ                        
ขนมหมอแกง 

1.3.2 กลุมนิยมสมัยใหม  สวนใหญรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากคําบอกเลาของ          
ผูอ่ืนและโทรทัศน สวนใหญไมเคยเห็นโฆษณาขนมไทยดั้งเดิม ไมทราบวาขนมไทยดั้งเดิมมีตรายี่หอ  
และไมรูจักยี่หอขนมไทยดั้งเดิม  สําหรับตรายี่หอท่ีรูจักไดแกตรายี่หอแมกิมไล และแมกิมล้ัง 
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1.3.3 เหตุผลท่ีกลุมนิยมสมัยใหม  ไมชอบขนมไทยดัง้เดมิ  ไดแก ขนมมี       
ความหวานมากและหาซ้ือยาก  ลักษณะการซ้ือของกลุมนี้  สวนใหญจะซ้ือในอัตราเทาเดิม  และ       
คาดการณวาธุรกิจขนมไทยดั้งเดิมในอนาคตจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

1.3.4 กลุมนิยมสมัยใหม ใหระดับความสําคัญตอสวนประสมทางการตลาด          
ดังนี้ 

- ผลิตภัณฑ  ใหระดับความสําคัญท่ี   มีความสําคัญมากท่ีสุด 
- ราคา  ใหระดับความสําคัญท่ี   มีความสําคัญมาก 
- การจัดจําหนาย  ใหระดับความสําคัญท่ี   มีความสําคัญมาก 
- การสงเสรมิการตลาด  ใหระดับความสําคัญท่ี   มีความสําคญัปานกลาง 

1.4 ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับขนมไทยดั้งเดิมจาก

การวิจัยพบวา 

1.4.1    เพศหญิงรูจักช่ือขนมไทยดั้งเดิมมากกวาเพศชาย 
1.4.2 ชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีรูจักช่ือขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุดอยูในชวงอายุ 

ต่ํากวา 25 ป  และสวนใหญมีสถานภาพโสด 

1.4.3 กลุมตัวอยางท่ีรูจักช่ือขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุดมีระดับการศึกษาอยูใน    
ระดับปริญญาตรี   และสวนใหญมีอาชีพทํางานในบริษัทเอกชน   และมีรายไดอยูในชวงไมเกิน  
10,000 บาทตอเดอืน 

1.4.4    เพศหญิงเคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมมากกวาเพศชาย 
1.4.5 ชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีเคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุดอยูในชวง

อายุ  41 – 50 ป  และสวนใหญมสีถานภาพโสด 
1.4.6 กลุมตัวอยางท่ีเคยบริโภคขนมไทยดั้งเดิม  สวนใหญมีระดับการศึกษา          

อยูในระดับปริญญาตรี และสวนใหญมีอาชีพทํางานในบริษัทเอกชน   และมีรายไดอยูในชวงไมเกิน  
10,000 บาทตอเดอืน 

1.4.7 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงท่ีคิดวาจะบริโภคขนมไทยดั้งเดิม          

ตอไป  โดยขนมท่ีคิดวาจะบริโภคตอไปไดแกขนมไทยโบราณ/ขนมชาววงั 

1.4.8 ชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีคิดวาจะบริโภคขนมไทยดั้งเดิมตอไปอยู

ในชวงอายุต่ํากวา 25 ป  โดยขนมท่ีคิดวาจะบริโภคตอไปไดแกขนมไทยโบราณ/ขนมชาววงั  โดย

คนท่ีมีสถานภาพโสดคิดวาจะบริโภคขนมตามฤดูกาล/ขนมชาวบาน  ตอไป 
1.4.9 กลุมตัวอยางท่ีคิดวาจะบริโภคขนมไทยดั้งเดิมตอไป  สวนใหญมีระดับ        

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  โดยขนมท่ีคิดวาจะบริโภคตอไป ไดแก ขนมโบราณ /ขนมชาววงั 
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และสวนใหญมีอาชีพทํางานในบริษัทเอกชน และมีรายไดอยูในชวงไมเกิน 10,000 บาทตอเดอืน         

โดยกลุมท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน คิดวาจะบริโภคตามฤดูกาล/ขนมชาวบาน ตอไป 

1.4.10   กลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิงรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากส่ือมากกวาเพศ

ชาย 
1.4.11 ชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากส่ือมากท่ีสุดคือชวง

อายุต่ํากวา  25 ป และสวนใหญมสีถานภาพโสด   และมีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับ

ปริญญาตรี 
1.4.12 กลุมตัวอยางท่ีรูจักขนมไทยดั้งเดิมจากส่ือมากท่ีสุดสวนใหญมีอาชีพ        

ทํางานในบรษิทัเอกชน  และมีรายไดอยูในชวงไมเกิน  10,000 บาท 
1.4.13 กลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิงเคยเห็นโฆษณาของขนมไทยดั้งเดิมมากกวา

เพศชาย 

1.4.14 ชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีเคยเห็นโฆษณาของขนมไทยดั้งเดิมมาก

ท่ีสุด  อยูในชวงอายุ 31 – 40 ป  และสวนใหญมสีถานภาพโสด 
1.4.15 กลุมตัวอยางท่ีเคยเห็นโฆษณาของขนมไทยดั้งเดิม สวนใหญมีระดับ    

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และสวนใหญมีอาชีพทํางานในบริษัทเอกชน  และมีรายไดอยูในชวง

ไมเกิน 10,000 บาทตอเดอืน 

1.4.16   เพศหญิงทราบวาขนมไทยดั้งเดิมมีตรายี่หอมากกวาเพศชาย 
1.4.17 ชวงอายของกลุมตัวอยางท่ีทราบวาขนมไทยดั้งเดิมมีตรายี่หอมากท่ีสุด

อยูในชวงอายุ 31 – 40 ป  และสวนใหญมสีถานภาพโสด 
1.4.18 กลุมตัวอยางท่ีทราบวาขนมไทยดั้งเดิมมีตรายีหอ   สวนใหญมี

การศึกษา       อยูในระดับปริญญาตรี  และสวนใหญมีอาชีพทํางานในบริษัทเอกชน   และมีรายได

อยูในชวงไมเกิน  10,000 บาทตอเดอืน 
1.4.19  เพศหญิงรูจักตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิมมากกวาเพศชาย 
1.4.20 ชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีรูจักตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุดอยู

ในชวงอายุ 31 – 40 ป  และสวนใหญมสีถานภาพโสด 
1.4.21 กลุมตัวอยางท่ีรูจักตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิม  สวนใหญมีระดับการศึกษา    

อยูในระดับปริญญาตรี  และสวนใหญมีอาชีพทํางานในบริษัทเอกชน  และมีรายไดอยูในชวงไมเกิน 

10,000 บาทตอเดอืน 

1.4.22 เพศหญิงรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑลมากกวาเพศชาย 
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1.4.23 ชวงอายุของกลุมตัวอยางท่ีรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมท่ีอยูในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุดอยูในชวงอายุ  31 – 40 ป  และสวนใหญมีสถานภาพ

โสด 
1.4.24 กลุมตัวอยางท่ีรูจักตรายี่หอของขนมไทยดั้งเดิมท่ีอยูในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และสวนใหญมี

อาชีพเปนขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  และมีรายไดอยูในชวงไมเกิน 10,000 บาทตอเดอืน 

2. ผูบริโภคท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย                   

สวนประสมทางการตลาดแตกตางกนั 

2.1 ลักษณะสวนบุคคลของผูบรโิภคกลุมนยิมไทย คอื สถานภาพ มีความคดิเห็น         

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันเฉพาะปจจัยทางดานราคา สวนลักษณะสวน

บุคคลอ่ืน ๆ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนนั้น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตาง 

2.2 ลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคกลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม  คือ อาชีพ                 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันเฉพาะปจจัยทางดานผลิตภัณฑ  
และการสงเสรมิการตลาด  สวนลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ คือ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา   
และรายไดเฉล่ียตอเดือนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน 

2.3 ลักษณะสวนประสมของผูบริโภคกลุมนิยมสมัยใหม คือ อาชีพ มีความคิดเห็น  

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันเฉพาะปจจัยทางดานราคา สวนลักษณะสวน

บุคคลอ่ืน ๆ คอื เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  และรายไดเฉล่ียตอเดอืน  มีความคดิเห็น         

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน 

 
การอภิปรายผลเชิงอนุมาน 
 

1. จากการวิจัยพบวา ทางดานผลิตภัณฑ กลุมนิยมไทย กับ กลุมนิยมสมัยใหมมีระดับ

ความคิดเห็นแตกตางกัน โดยกลุมนิยมสมัยใหมใหความสําคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑมากกวากลุมนิยม

ไทย  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวากลุมนิยมสมัยใหมเปนกลุมท่ีชอบทดลองและชอบสินคาใหม ๆ อยูเสมอ  

รวมท้ังคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาสินคาและความแปลกใหมคอนขางสูงในขณะท่ีขนมไทยยังคงเก็บ

ความเปนเอกลักษณไทยดั้งเดิมเอาไว  มีการเปล่ียนแปลงคอนขางนอยเลยเกิดความเบ่ือหนายและจําเจ

ในตัวสินคาได  ซ่ึงตางกับขนมตางชาติท่ีมีการพัฒนารสชาติ รูปลักษณ และ บรรจุภัณฑอยาง

สมํ่าเสมอ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นทีรัย  เกรียงชัยพร (2543) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของผูบริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมผูบริโภคชายกลุมนี้เรียกวากลุม         
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หัวสมัยใหม (Avant-garde) เปนกลุมท่ีมีรายไดเปนของตัวเอง มีงานทํา มีอิสระในการซ้ือสินคาท่ี          

ตนเองตองการ  เม่ือสินคาออกใหมก็สามารถซ้ือมาไดเพราะมีกําลังซ้ือคอนขางสูง ชอบทดลองสินคา

ใหม ๆ  เสมอ ๆ 

2. จากการวิจัย พบวา ทางดานราคา กลุมนิยมไทยกับกลุมนิยมสมัยใหม และกลุมนิยม

สมัยใหมกับกลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม  มีระดับความคิดเห็นแตกตางกัน โดยกลุมนิยม

สมัยใหมใหระดับความสําคัญเกี่ยวกับราคามากกวากลุมนิยมไทยและกลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยม

สมัยใหม   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุมนิยมสมัยใหม สวนใหญมีอายุต่ํากวา 25 ป ซ่ึงอาจกําลังศึกษาอยู

หรือเพ่ิงจะเริ่มทํางานใหม ๆ ยังมีรายไดไมมากนักจึงใหความสําคัญเกี่ยวกับราคามากกวากลุมอ่ืน ๆ 

3. จากการวิจัย พบวา ทางดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมนิยมสมัยใหมกับกลุมกึ่งนิยม

ไทยกึ่งนิยมสมัยใหมมีระดับความคิดเห็นแตกตางกัน โดยกลุมนิยมสมัยใหมใหระดับความสําคัญ  

เกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนายมากกวากลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุมนี้

ชอบความสะดวกสบายในการหาซ้ือสินคา  ดังนั้นในการเลือกซ้ือสินคาจึงเลือกท่ีจะหาซ้ือสินคาจาก

สถานท่ีหรือแหลงจัดจําหนายท่ีมีความสะดวกสบายเปนสําคัญ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อดิเรก  

เหลาธิติพงศ (2531)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอศูนยอาหารใน

เขตกรงุเทพมหานคร พบวา ปจจยัสําคญัสําหรบัศูนยอาหารในความคดิเห็นของผูบรโิภคคอื               

การบรกิาร  ความรวดเรว็  ความสะอาด  สถานท่ีกวางขวาง  มีท่ีจอดรถ 

4. จากการวิจัย พบวา ทางดานการสงเสริมการตลาด กลุมนิยมสมัยใหมกับกลุมกึ่งนิยม

ไทยกึ่งนิยมสมัยใหม มีระดับความคิดเห็นแตกตางกัน  โดยกลุมนิยมสมัยใหมใหระดับความสําคัญ

เกี่ยวกับการสงเสริมการตลาดมากกวา กลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุม

นิยมสมัยใหมชอบสินคาและบริการใหม ๆ ชอบการเรียนรู ชอบการพัฒนาของสินคา และบริการ   

โดยเฉพาะกิจกรรมทางดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนสวนหนึ่งซ่ึงทําใหกลุมผูบริโภคในกลุมนี้ได

มีสวนรวมหรือรวมทํากิจกรรมกับผูจัดจําหนายในรูปแบบตาง ๆ 

5. จากการวิจัยพบวา กลุมนิยมไทยท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

สวนประสมทางการตลาดแตกตางกนัเฉพาะปจจยัทางดานราคา  ท้ังนีอ้าจเปนเพราะวาผูทีม่สีถานภาพ

โสดมีภาระและหนาท่ีรับผิดชอบนอยกวาผูท่ีมีครอบครัวหรือแตงงานแลวจึงมีกําลังซ้ือมากกวา               

จึงมิไดใหความสําคัญกับราคามากนัก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  นทีรัย  เกรียงชัยพร  (2543)            

ท่ีทําการศึกษาเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคชายในกรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบในการ

ดําเนินชีวิตของผูชายในเขตกรุงเทพมหานครแบงออกเปน 14 กลุม  กลุมมีความสุขท้ังกับตนเองและ

สังคม (Self-fulfilling) ซ่ึงเปนกลุมใหความสนใจท้ังกิจกรรมในบานและนอกบานคือท้ังชีวิตการ

ทํางานและชีวิตสวนตัวท่ีบาน จะมีเวลาเปนของตัวเองในการทํากิจกรรมท่ีเปนการพักผอน  และรูสึก

แบงเวลาใหกับส่ิงตาง ๆ ในชีวิตท่ีตองการและปรารถนา 
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6. สําหรับกลุมกึ่งนิยมไทย กึ่งนิยมสมัยใหมพบวา ผูท่ีมีอาชีพตางกันมีความคิดเห็น      

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกันเฉพาะปจจัยทางดานผลิตภัณฑและการสงเสริม

การตลาด  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาแตละอาชีพมีรายไดแตกตางกัน  ผูบริโภคท่ีมีอาชีพรับราชการ /        

รัฐวิสาหกิจ และกําลังศึกษาอยู  มีรายไดนอยกวาผูท่ีทํางานในบริษัทเอกชนจึงใหความสนใจ         

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและราคาไมสูงนัก  อีกท้ังยังใหความสนใจกับปจจัยการสงเสริมทางการตลาด

มากกวา เชน ในกรณท่ีีมกีารลดราคา แลก แจก หรอื แถม เปนตน  ซ่ึงสอดคลองกบังานวจิยัของ            

นทีรัย  เกรียงชัยพร (2543)  พบวา กลุมผูบริโภคชายกลุมท่ีเรียกวากลุมรักการทํางาน (Workaholic) 

เปนกลุมท่ีตองทํางานเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับตนเองหรือครอบครัวมีความม่ันใจในความคิดของ

ตนเอง เนือ่งดวยผานประสบการณการใชชีวติมานานจากการทํางานและการใชชีวติ สงผลใหมี        

ความคิดคอนขางสมัยใหมไมอิงกับความคิดของสังคมมากนัก 

7. สําหรับกลุมนิยมทันสมัย  พบวา ผูมีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดแตกตางกนั  เฉพาะปจจยัทางดานราคา  ท้ังนีอ้าจเปนเพราะวาพวกนยิมทันสมัย

สวนหนึ่งไดรับการศึกษามาจากตางประเทศ หรือมีความสัมพันธใกลชิดกับชาวตางชาติ   ความเคยชิน

ท่ีไดเห็นและไดใช  กอใหเกิดเปนนิสัยท่ีเคยชินในชีวิตประจําชอบใชสินคาท่ีมีตรายี่หอราคาแพงจาก

ตางประเทศ  สวนผูท่ีมิไดรับการศึกษามาจากตางประเทศแตนิยมใชสินคาท่ีตรายี่หอและราคาแตกตาง

กันไปตามอาชีพซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของรายไดนั่นเอง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นทีรัย เกรียงชัยพร 

(2543) พบวา กลุมผูบริโภคชายกลุมท่ีเรียกวากลุมหัวสมัยใหม (Avant-garde) เปนกลุมท่ีมีรายไดเปน

ของตัวเอง มีงานทําแลว จึงมีอิสระในการซ้ือสินคาท่ีตนเองตองการ  เม่ือมีสินคาออกใหมก็สามารถท่ี

จะซ้ือมาไดเพราะมีกําลังท่ีจะซ้ือได กลุมนี้ชอบการสังสรรค  (Socialiable) 

8. จากผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 31 – 40 ป               

มีสถานภาพโสดมีอาชีพเปนพนกังานบรษิทัเอกชน มีรายไดไมเกนิ 10,000 บาทตอเดอืน และ             

มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รูจักและเคยบริโภคขนมช้ันและขนมหมอแกงมากท่ีสุด  นาจะ        

เนื่องมาจากขนมไทยดั้งเดิมสวนใหญจะรับประทานไดเลย  โดยไมตองมาปรุงแตงเพ่ิม ซ่ึงจะเห็นวา

ขนมไทยดั้งเดิมสามารถสนองความตองการของผูซ้ือหรือผูบริโภคไดทันที ตามกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือ ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาความรูสึกซอนเรนอยูภายในของลูกคา (Black Box) ซ่ึงผูซ้ือมักจะพิจารณา

จาก ชนดิ ลักษณะ สีสัน ความสะอาด ความอรอย ซ่ึงจุดประสงคในการซ้ือขนมไทยก็เพ่ือรับประทาน

เอง หรอืนาํไปเปนของฝาก หรอืแมแตการทําบุญ และการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  ซ่ึงสอดคลองกบั

งานวจิยัของ  สิรพิร  เลิศพรกลุรตัน (2542)  ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย

ของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ีจงัหวดัเชียงใหม  พบวาจดุประสงคในการซ้ือขนมไทยกเ็พ่ือ                

รบัประทานเอง นาํไปเปนของฝาก  และเพ่ือนาํไปใชในการทําบุญ หรอืประกอบพิธีกรรม  ซ่ึงแสดง
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ใหเห็นวาขนมท้ัง 2 ชนิดนี้สามารถหาบริโภคไดงาย  รสชาติเปนท่ีถูกใจ  จึงเปนท่ีรูจักและเปนท่ีนิยม

ของผูบริโภคโดยท่ัวไป  ท้ังเพ่ือการรับประทานเองในครัวเรือน หรือในลักษณะเปนของฝาก 

สวนขนมไทยดั้งเดิมท่ีผูบริโภคสวนใหญคิดท่ีจะบริโภคตอไป  ไดแก ขนมช้ัน  และ

ขนมหมอแกง  ผูบริโภคสวนใหญไมทราบวาขนมไทยดั้งเดิมมีตรายี่หอ และไมรูจักตรายี่หอของขนม

ไทยดั้งเดิม  สวนตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิมท่ีผูบริโภครูจักมากท่ีสุดคือ   แมกมิไล  และแมกิมล้ัง   ซ่ึง

เปนยี่หอของผูผลิตและจําหนายขนมหมอแกง   ผูบริโภคท่ีมีอายุระหวาง  25 - 30 ป จะรูจักตรา

ยี่หอ              แมกิมไลมากท่ีสุด  สวนผูบริโภคท่ีมีอายุอยูในชวงต่ํากวา  25 ป จะรูจักตรายี่หอ

แมกิมล้ังมากท่ีสุด            นาจะเนื่องมาจากขนมหมอแกงของแมกิมไลมีรสชาติอรอยถูกใจ

ผูบริโภค ราคาไมแพง  บรรจุภัณฑสวยงาม และสะดวกในการซ้ือรับประทานและเปนของฝาก   อีก

ท้ังสถานท่ีตั้งรานยังเปนทางผานของนักทองเท่ียวซ่ึงสามารถหาซ้ือไดสะดวกจึงทําใหตรายี่หอเปนท่ี

รูจักของผูบริโภคมากท่ีสุด                       ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  อดเิรก  เหลาธิตพิงศ   
(2531) ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคตแิละ            พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอศูนยอาหาร

ในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา ปจจัยสําคัญสําหรับ                  ศูนยอาหารในความคิดเห็นของ

ผูบริโภคคือการบริการ ความรวดเร็วในการเก็บ  และทําความสะอาด  สถานท่ีกวางขวาง  มีการปรบั

อากาศ ราคาเหมาะสม มีอาหารใหเลือกมา และมีท่ีจอดรถ 
ในสวนของตัวผลิตภัณฑ   ผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับขนมไทยดั้งเดิม             

วามีความหวานมากมากท่ีสุด   รองลงมาคอืหาซ้ือยาก  และทําใหอวน   ผูบริโภคสวนใหญให

ความสําคัญกับความอรอยของขนมไทยดั้งเดิมอยูในระดับมีความสําคัญมากท่ีสุด  รองลงมาคอืความ

สะอาดอยูในระดับมีความสําคัญมาก  นาจะเนื่องมาจากในปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญกับสุขภาพ 
และการบริโภคมาก (Health Concern) ดังนั้น ผูผลิตและผูจัดจําหนายขนมไทยดั้งเดิมควรมี

การพัฒนาผลิตภัณฑใหถูกสุขลักษณะมากขึ้น ไดมาตรฐานขององคการอาหารและยา  ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ชาญณรงค  จันทรเต็ม (2529) เรื่องการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคขั้นสุดทายท่ี

มีตอผงชูรสใน           เขตกรงุเทพมหานคร  พบวา เหตุผลท่ีผูบริโภคเลิกใชผงชูรสสวนใหญให

เหตุผลวากลัวเปนอันตราย             ตอสุขภาพ 
9. จากผลการวิจัยพบวา  ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญตอราคาและความคุมคา       

ของขนมตอราคาของขนมไทยดัง้เดมิอยูในระดบัมีความสําคญัมาก  นาจะเนือ่งมาจากราคาของขนม

ไทยดัง้เดมิเม่ือเทียบกบัราคาขนมฝรัง่หรอืขนมตางชาตอ่ืิน ๆ แลวขนมไทยยงัมีราคาถูกกวามาก                  

อีกท้ังยังมีสีสัน และความปราณีต สวยงาม คุมคากับราคาของขนมมากวาขนมชนิดอ่ืน ๆ (Product 

Value) 

10. จากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับความสะดวกในการหา

ซ้ือขนมไทยดั้งเดิมอยูในระดับท่ีมีความสําคัญมาก   นาจะเนื่องมาจากผูบริโภคสวนใหญในกลุมกึ่ง
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นยิมไทย กึ่งนิยมสมัยใหม  และกลุมนิยมสมัยใหม  มีความเห็นวา  เหตุผลท่ีไมชอบขนมไทยดั้งเดิม  
คือ ขนมไทยดัง้เดมิมีความหวานมาก และหาซ้ือยาก  ดังนั้นผูผลิตและจําหนายขนมไทยดั้งเดิมควร

ใหความสําคัญกับการจัดจําหนาย และสถานท่ีในการจัดจําหนายเปนสําคัญ  จากงานวจิยัของ อดเิรก  
เหลาธิตพิงศ  (2531) เรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอศูนยอาหารในเขต

กรงุเทพมหานคร พบวา ความอรอยของอาหารจากรานคาโดยท่ัวไปเม่ือเทียบกับอาหารชนิดเดียวกัน

ในศูนยอาหารไมมีความแตกตาง  สวนในดานความสะอาด ความสะดวกในการซ้ืออาหารมีมากกวา   
ดังนั้น  ผูผลิตและผูจําหนายขนมไทยดั้งเดิมควรพิจารณาในเรื่องของความสะดวกในการหาซ้ือ              
ขนมไทยดั้งเดิม  (การจัดจําหนาย)  เปนสําคัญ 

11. จากผลการวิจัยพบวา  ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับกิจกรรมสงเสริมทาง         
การตลาดของขนมไทยดั้งเดิมอยูในระดับมีความสําคัญปานกลาง  นาจะเนื่องมาจากขนมไทยดั้งเดิม

เปนท่ีรูจักของคนไทยสวนใหญมานาน  จึงทําใหผูผลิตและผูจัดจําหนายละเลย  และใหความสําคัญ

กับกิจกรรมสงเสริมทางการตลาดของขนมไทยดั้งเดิมนอยเกินไป 
 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 

จากผลของงานวิจัยในหัวขอความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอขนมไทยดั้งเดิมในเขต

กรงุเทพมหานคร สามารถนาํมาใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยทุธทางการตลาดของขนมไทย

ดั้งเดิม  ดังนี้ 

1. จากการวจิยั พบวา กลุมนิยมไทยใหความสําคัญกับความอรอย และความสะอาดของ

ขนมไทยดั้งเดิมอยูในระดับ  “มีความสําคัญมาก ” ดงันัน้ในการวางแผนดานการพัฒนาผลิตภณัฑ               
จึงควรใหความสําคัญกับความอรอย และความสะอาด สําหรับกลุมผูบริโภคในกลุมนี้  กลุมนิยมไทย

สวนใหญจะมีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป  มีสถานภาพโสด และมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และ             
มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว   นอกจากจะติดตอส่ือสารกับผูบริโภคในกลุมนี้ดวยคําบอกเลาของ

ผูอ่ืนแลว  (wold of mouth) ควรเลือกใชนิตยสาร 
2. จากการวจิยั พบวา กลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม  ใหความสําคัญกับความอรอย

ของขนมไทยดั้งเดิมอยูในระดับ “มีความสําคัญมากท่ีสุด” และใหความสําคัญกับความสะอาดอยูใน

ระดับ “มีความสําคัญมาก”  ดังนั้นในการวางแผนดานการพัฒนาผลิตภัณฑจึงควรใหความสําคัญกับ

ความอรอยและสะอาด  สําหรับกลุมผูบริโภคกลุมนี้เชนกัน  กลุมกึ่งนิยมไทยกึ่งนิยมสมัยใหม  สวน

ใหญมีอายุอยูระหวาง 41 – 50 ป  มีสถานภาพโสด  และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพ

ทํางานบรษิทัเอกชน   นอกจากจะติดตอส่ือสารกับผูบริโภคในกลุมนี้ดวยคําบอกเลาของผูอ่ืนแลว  
ควรเลือกใชนิตยสารเชนกัน 
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3. จากการวจิยั  พบวา กลุมนิยมสมัยใหม  ใหความสําคัญกับความอรอยของขนมไทย

ดั้งเดิมอยูในระดับ “มีความสําคัญมากท่ีสุด” และใหความสําคัญกับ รสชาติ ความหวาน สีสนั ความ

สวยงาม  และความสะอาดอยูในระดับ  “มีความสําคัญมาก ”  ดังนั้นในการวางแผนดานการพัฒนา           
ผลิตภัณฑ จึงควรใหความสําคัญกับส่ิงเหลานี้สําหรับผูบริโภคกลุมนี้   จากการวิจัยพบวา  กลุมนิยม

สมัยใหม  สวนใหญมีอายุต่ํากวา  25 ป  มีสถานภาพโสด   และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  และ              
มีอาชีพทํางานบรษิทัเอกชน   สําหรับกลุมนิยมสมัยใหมนี้นอกจากคําบอกเลาของผูอ่ืนแลว   ควร

เลือกใชโทรทัศนเปนส่ือในการติดตอส่ือสารกับผูบริโภคในกลุมนี้ 
4. วางแผนดานการพัฒนาผลิตภณัฑ ท้ังใหมและเการวมถึงผลิตภัณฑยอดนิยม  เพ่ือให

ตรงกบัความตองการของผูบรโิภค โดยเนนและใหความสําคัญกับความอรอย ความสะอาด  สวยงาม  
ความปลอดภยั   และความหวานเปนสําคัญ   เนื่องจากผูบริโภคจํานวนไมนอยท่ีใหความสําคัญกับ            
สุขภาพเปนสําคัญในเรื่องคุณภาพ  และพิษภัย  หรืออันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการบริโภคขนมไทย

ดั้งเดิมมากเกินไปในผูบริโภคท่ีมีขอจํากัดเกี่ยวกับสุขภาพ 
5. วางแผนทางดานการกาํหนดราคาของผลิตภณัฑ  จากผลทางงานวจิยัพบวา  ผูบริโภค

ท่ีคิดวาราคาของขนมไทยดั้งเดิมมีราคาแพงเม่ือเทียบกับขนมอ่ืน  ๆ ท่ัวไปมีจํานวนนอยมาก   
ประมาณ  4.9% ดังนั้นผูผลิตหรือจําหนายขนมไทยดั้งเดิมสามารถใชราคาตลาดของขนมไทย

ดั้งเดิมในการกําหนด  หรอืปรบัราคาไดตามความเหมาะสม 
6. วางแผนทางดานการจดัจาํหนาย   จากผลของงานวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญให

ความสําคัญกับความสะดวกในการหาซ้ือขนมไทยดั้งเดิมอยูในระดับมีความสําคัญมาก ดังนั้นในการ           
วางแผนการขาย และการจัดจําหนายผลิตภัณฑควรคํานึงถึงความสะดวกในการหาซ้ือของผูบริโภค

เปนสําคัญ 
7. วางแผนทางดานการสงเสรมิการจดัจาํหนาย   จากผลของงานวิจัยพบวาผูบริโภค          

สวนใหญใหความสําคัญกับกิจกรรมสงเสริมทางการตลาดของขนมไทยดั้งเดิม  อยูในระดับมี

ความสําคัญปานกลางและส่ือท่ีทําใหผูบริโภคสวนใหญรูจักขนมไทยดั้งเดิมมากท่ีสุด  คอืจากคาํบอก

เลาของผูอ่ืน  (Worlds of Mouth)  ดงันัน้ในการวางแผนดานการสงเสรมิการขายควรให

ความสนใจกับ          การสงเสรมิการขาย (Sales Promotion) การออกรานในงานสําคญั  
ๆ (Special Events) เปนสําคัญ           เพ่ือใหผูบริโภครูจักขนมไทยดั้งเดิมมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. การศึกษาถึงผลของการส่ือสารทางการตลาดท่ีมผีลตอความคดิเห็นและพฤตกิรรมของ       

ผูบริโภคขนมไทยดั้งเดิม  เนื่องจากผูวิจัยไดทําเฉพาะกลุมตัวอยางท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร         
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เทานัน้  จงึเห็นควรท่ีจะทําการศึกษาไปถึงจงัหวดัใหญ ๆ ในประเภท  หรอืในแตละภาคเนือ่งจาก        

แตละภาคแตละทองถ่ินมีปจจัยท่ีแตกตางกัน 

2. การศึกษาถึงการสงเสรมิการตลาด  และการจัดจําหนายขนมไทยดั้งเดิม  ท่ีจะใชใน

อนาคตของขนมไทยดั้งเดิมวาควรจะเปนในรูปแบบใด 
3. การวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอขนมไทยดั้งเดิม และขนม          

ตางประเทศ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะนํามาชวยในการวิเคราะหประเมินผล ซ่ึงจะใหรายละเอียดได         

มากขึ้น 

 
 DPU



 
 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 

 

 
ภาษาไทย 
 

หนังสือ 

 
กว ี อิศริวรรณ และคณะ.  วัฒนธรรมไทย.  พิมพครั้งท่ี 4.  กรงุเทพมหานคร :  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,  2542 
คกึเดช  กนัตามระ.   ทาวทองกีบมา.  พิมพครั้งท่ี 1.  กรงุเทพมหานคร :  จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 
2545 

งามพิศ  สัตยสงวน และคณะ.  สังคมและวัฒนธรรม.  พิมพครั้งท่ี 7. กรงุเทพมหานคร : 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 
ฉัตรชัย  ลอยฤทธิวุฒิไกร และคณะ. วิทยานิพนธ.  พิมพครั้งท่ี 1.  นนทบุร ี: มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 
เชาว  โรจนแสง และคณะ.  การวิเคราะห วางแผน และควบคุมทางการตลาด.  พิมพครั้งท่ี 1. 
 นนทบุร ี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 
ยุทธนา  ธรรมเจริญ.   พฤติกรรมผูบริโภค.  พิมพครั้งท่ี 9.  นนทบุร ี: มหาวิทยาลัย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช, 2543 
ยุพยงษ  สุทธิธรรม.  ขนมไทย.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรงุเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส, 
2544 
รัชนีกร  เศรษโฐ.   โครงสรางสังคมและวัฒนธรรมไทย.  พิมพครั้งท่ี 1.  กรงุเทพมหานคร : 
 บรษิทัโรงพิมพไทยวฒันาพานชิ จํากัด, 2532 
วันชัย  อิงปญจลาภ.  ขนมไทย.   พิมพครั้งท่ี 1.   กรงุเทพมหานคร :  บรษิทัโรงพิมพ 
 ไทยวฒันาพานชิ จํากัด, 2538 
ศิริชัย  พงษวิชัย.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร.  พิมพครั้งท่ี 11. 
กรงุเทพมหานคร : 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ.  การบริหารการตลาดยุคใหม ปรับปรุงลาสุด. กรงุเทพมหานคร : 

DPU



 113 

 บริษัท ธีระฟลม และไซแท็กซจํากัด, 2541 
_________.   หลักการตลาด.  กรงุเทพมหานคร : S.M. Circuit Press, 2535 
 
สุธาบด ี สัตตบุศย.  กฎหมายการคาโลกวาดวยสันต ิเกษตร อาหาร และเคร่ืองดื่มที่คนไทย 

ควรรู.  พิมพครั้งท่ี 1.  กรงุเทพมหานคร : บริษัท เอส.เอ. 21 จํากัด, 2545 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและคณะ. ขนมลูก ๆ ทองแดง พิมพครั้งท่ี 4.  

กรงุเทพมหานคร : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด มหาชน, 2545 
เสรี   วงษมณฑา.   ครบเคร่ืองเร่ืองการส่ือสารการตลาด.   กรงุเทพมหานคร  :   

บริษัทวิสิทธ์ิพัฒนา จํากัด,  2540 
อดุลย  จาตรุงคกลุ.   พฤติกรรมผูบริโภค.  พิมพครั้งท่ี 6.  กรงุเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร, 2543 
อรวสุ  นพพรรค.  ขนมไทย.  พิมพครั้งท่ี  2.  กรงุเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส,  
2544 
 

วารสารและเอกสารอื่น ๆ 

 
“ศิลปนนกัทําขนมกง”  ครัว. ปท่ี  7, ฉบับท่ี 83,  พฤษภาคม 2544,  80 

“ชองทางอาชีพ”  มติชน-เสนทางเศรษฐ.ี  ปที่ 4, ฉบับท่ี 40, มิถุนายน 2541, 32 

 
หนังสือพิมพ 

 
ประวิช  ศรีสิงหชัย.  “ขนมกง-ขนมแตงงาน”  เดลนิวิส.  27  พฤศจกิายน, 2541, 24 

 
วิทยานิพนธ 

 

เกจ็มาศ  ผดงุกจิ. “ความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอรานขายยาแผนปจจุบันในเขตอําเภอเมือง  

จงัหวดัมหาสารคาม”   วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม,   

2544  

นทีชยั  เกรียงชัยพร.  “รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคภายในกรุงเทพมหานคร” 
 วทิยานพินธนเิทศศาสตรมหาบัณฑิต  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย,  2543  
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พรชัย  ปยะเกศิน.  “ทัศนคติของผูบริโภคเครื่องดื่มชูกําลังในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 วิทยานิพนธพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2527 
สิริพร  เลิศพรกุลรัตน.  “พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ในมหาวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม”   วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยแมโจ,  2542 

อดเิรก  เหลาธิตพิงศ.  “ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอศูนยอาหารในเขต 
 กรงุเทพมหานคร ”  วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,  
2531 
 
ภาษาอังกฤษ 

 
Books 

 
Delano, Frank.   The Omni Powerful Brand.  New York : AMA Publications, a division of  

 American Management Association, 1999. 
Kotler,  Philip.  Marketing Management.  7th Edition.  New 
Jersey : Pearson Education, Inc., 2000. 
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ภาคผนวก  ก.   

สถิติ 
 

 ตารางตอไปนีจ้ะแสดงผลการทดสอบสมมตฐิานเฉพาะการยอมรบัสมมตฐิานท่ีระดบั                

นัยสําคัญ 0.05 

 

 สมมตฐิานท่ี  2     ผูบริโภคท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน 

 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของเพศกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 

 สวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมไทย 

 

สวนประสมทางการตลาด เพศ x  S.D. t Sig. 

ผลิตภัณฑ ชาย 3.79 0.64 0.208 0.835 

 หญิง 3.77 0.74   

ราคา ชาย 3.76 0.78 1.659 0.099 

 หญิง 3.48 0.98   

ชองทางการจัดจําหนาย  ชาย 3.32 0.94 1.143 0.255 

 หญิง 3.51 0.84   

การสงเสริมการตลาด  ชาย 2.97 1.05 0.527 0.599 

 หญิง 3.07 0.96   

 

 

 จากตารางท่ี 1  พบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกนั   
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ตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของอายุกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 

  สวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมไทย 

 

สวนประสมทางการตลาด อายุ x  S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ต่าํกวา 25 ป 4.25 0.45 1.696 0.155 

 25 – 30 ป 3.80 0.71   

 31 – 40 ป 3.81 0.60   

 41 – 50 ป 3.68 0.68   

 มากกวา 50 ป 3.66 0.85   

ราคา ต่าํกวา 25 ป 3.86 0.74 0.392 0.814 

 25 – 30 ป 3.45 0.98   

 31 – 40 ป 3.54 1.12   

 41 – 50 ป 3.55 0.78   

 มากกวา 50 ป 3.62 0.87   

ชองทางการจัดจําหนาย  ต่าํกวา 25 ป 3.77 0.64 0.490 0.743 

 25 – 30 ป 3.52 0.91   

 31 – 40 ป 3.37 1.01   

 41 – 50 ป 3.42 0.78   

 มากกวา 50 ป 3.40 0.86   

การสงเสริมการตลาด  ต่าํกวา 25 ป 3.42 0.88 .766 0.549 

 25 – 30 ป 3.14 0.86   

 31 – 40 ป 3.09 1.06   

 41 – 50 ป 2.87 0.93   

 มากกวา 50 ป 2.95 1.04   

 

 จากตารางท่ี 2   พบวา   ผูบริโภคท่ีมีชวงอายุแตกตางกัน   มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาดท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกนั 
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ตารางท่ี  3 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับการศึกษากับระดับความคิดเห็น 

 เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมไทย 

 

สวนประสมทางการตลาด ระดับการศึกษา x  S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ต่าํกวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.82 0.77 0.718 0.490 

 ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.68 0.58   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.88 0.72   

ราคา ต่าํกวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.61 0.98 0.191 0.826 

 ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.54 0.84   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.46 0.95   

ชองทางการจัดจําหนาย  ต่าํกวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.56 0.81 1.288 0.279 

 ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.31 0.94   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.32 0.95   

การสงเสริมการตลาด  ต่าํกวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.04 1.10 0.003 0.997 

 ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.04 0.79   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.02 0.96   

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  ไมแตกตางกนั 
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ตารางท่ี  4 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของอาชีพกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 

 สวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมไทย 

 

สวนประสมทางการตลาด  อาชีพ x  S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ กําลังศึกษาอยู 3.65 0.80 1.383 0.251 

 บริษทัเอกชน 3.90 0.54   

 ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ 3.91 0.67   

 อาชีพสวนตัว 3.66 0.79   

ราคา กําลังศึกษาอยู 3.43 0.99 1.364 0.257 

 บริษทัเอกชน 3.56 0.85   

 ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ 3.90 0.77   

 อาชีพสวนตัว 3.47 1.01   

ชองทางการจัดจําหนาย  กําลังศึกษาอยู 3.40 0.71 0.344 0.793 

 บริษทัเอกชน 3.52 0.94   

 ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ 3.54 0.98   

 อาชีพสวนตัว 3.37 0.83   

การสงเสริมการตลาด  กําลังศึกษาอยู 2.86 0.88 0.563 0.640 

 บริษทัเอกชน 3.20 0.85   

 ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ 3.02 1.19   

 อาชีพสวนตัว 2.98 1.01   

 

 จากตารางท่ี 4  พบวา   ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกนั 
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ตารางท่ี  5 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของรายไดเฉล่ียตอเดือนกับระดับความคิดเห็น 

 เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมไทย 

 

สวนประสม 

ทางการตลาด 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน x  S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ไมเกิน 10,000 บาท 3.82 0.75 0.291 0.832 

 10,001 – 20,000 บาท 3.70 0.68   

 20,001 – 30,000  บาท 3.66 0.61   

 มากกวา 30,000 บาท 3.82 0.56   

ราคา ไมเกิน 10,000 บาท 3.57 1.02 0.107 0.956 

 10,001 – 20,000 บาท 3.55 0.84   

 20,001 – 30,000  บาท 3.72 0.50   

 มากกวา 30,000 บาท 3.50 0.91   

ชองทางการจัดจําหนาย  ไมเกิน 10,000 บาท 3.45 0.88 1.240 0.298 

 10,001 – 20,000 บาท 3.46 0.93   

 20,001 – 30,000  บาท 3.00 0.75   

 มากกวา 30,000 บาท 3.73 0.66   

การสงเสริมการตลาด  ไมเกิน 10,000 บาท 3.12 1.04 0.546 0.651 

 10,001 – 20,000 บาท 2.89 0.97   

 20,001 – 30,000  บาท 2.85 0.50   

 มากกวา 30,000 บาท 3.10 0.96   

 

 จากตารางท่ี  5    พบวา  ผูบริโภคท่ีมีระดับรายไดท่ีแตกตางกัน     จะมีคาเฉล่ียระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด  ไดแก  ผลิตภณัฑ  ราคา  ชองทางการจดั

จําหนายและการสงเสริมการตลาด ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกนั   
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของเพศกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 

 สวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมกึ่งไทยกึ่งทันสมัย 

 

สวนประสมทางการตลาด เพศ x  S.D. t Sig. 

ผลิตภัณฑ ชาย 3.81 0.70 0.743 0.459 

 หญิง 3.90 0.61   

ราคา ชาย 3.54 0.86 0.144 0.886 

 หญิง 3.56 0.78   

ชองทางการจัดจําหนาย  ชาย 3.15 1.05 0.699 0.488 

 หญิง 3.29 0.76   

การสงเสริมการตลาด  ชาย 2.87 0.96 0.482 0.631 

 หญิง 2.78 0.91   

 

 จากตารางท่ี 6   พบวา    ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน   มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกนั   
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของอายุกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 

 สวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมกึ่งไทยกึ่งทันสมัย 

 

สวนประสมทางการตลาด อายุ x  S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ต่าํกวา 25 ป 4.06 0.64 1.693 0.155 

 25 – 30 ป 3.94 0.50   

 31 – 40 ป 3.74 0.65   

 41 – 50 ป 3.79 0.66   

 มากกวา 50 ป 3.65 0.70   

ราคา ต่าํกวา 25 ป 3.69 0.78 0.498 0.737 

 25 – 30 ป 3.44 0.80   

 31 – 40 ป 3.46 0.92   

 41 – 50 ป 3.55 0.74   

 มากกวา 50 ป 3.60 0.84   

ชองทางการจัดจําหนาย  ต่าํกวา 25 ป 3.46 0.67 1.806 0.132 

 25 – 30 ป 2.96 0.74   

 31 – 40 ป 3.10 0.90   

 41 – 50 ป 3.38 1.02   

 มากกวา 50 ป 3.20 0.78   

การสงเสริมการตลาด  ต่าํกวา 25 ป 2.99 0.87 1.485 0.211 

 25 – 30 ป 2.44 0.93   

 31 – 40 ป 2.77 1.01   

 41 – 50 ป 2.86 0.96   

 มากกวา 50 ป 2.96 0.63   

 

 จากตารางท่ี 7   พบวา   ผูบริโภคท่ีมีชวงอายุแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาดท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกนั 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 123 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของสถานภาพกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมกึ่งไทยกึ่งทันสมัย 

 

สวนประสมทางการตลาด สถานภาพ x  S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ โสด 3.96 0.65 2.207 0.114 

 สมรส 3.71 0.58   

 หยา/มาย 3.91 0.62   

ราคา โสด 3.66 0.83 2.257 0.109 

 สมรส 3.35 0.70   

 หยา/มาย 3.41 0.91   

ชองทางการจัดจําหนาย  โสด 3.29 0.79 0.715 0.491 

 สมรส 3.14 0.95   

 หยา/มาย 3.50 0.89   

การสงเสริมการตลาด  โสด 2.89 0.92 1.007 0.368 

 สมรส 2.65 0.90   

 หยา/มาย 2.72 1.12   

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา  ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกันจะมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็น

เกีย่วกบัปจจยัทางดานสวนประสมทางการตลาดไดแก ผลิตภณัฑ  ราคา  ชองทางการจดัจาํหนายและ

การสงเสริมการตลาด ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกนั   
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับการศึกษากับระดับความคิดเห็น 

 เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมกึ่งไทยกึ่งทันสมัย 

 

สวนประสมทางการตลาด ระดับการศึกษา x  S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ต่าํกวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.78 0.70 0.282 0.755 

 ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.90 0.63   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.86 0.60   

ราคา ต่าํกวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.55 0.84 0.030 0.970 

 ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.57 0.79   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.53 0.82   

ชองทางการจัดจําหนาย  ต่าํกวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.18 1.03 0.474 0.624 

 ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.31 0.75   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.15 0.96   

การสงเสริมการตลาด  ต่าํกวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

2.75 1.19 0.360 0.699 

 ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

2.86 0.85   

 สูงกวาปริญญาตรี 2.70 0.95   

 

 จากตารางท่ี 9  พบวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจยัทางดานสวนประสมทางการตลาด   ท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05  ไมแตกตางกนั 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของรายไดเฉล่ียตอเดือนกับระดับความคิดเห็น 

 เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมกึ่งไทยกึ่งทันสมัย 

 

สวนประสม 

ทางการตลาด 

รายได เฉลี่ยตอเดือน x  S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ไมเกิน 10,000 บาท 3.93 0.68 0.702 0.553 

 10,001 – 20,000 บาท 3.88 0.60   

 20,001 – 30,000  บาท 3.67 0.54   

 มากกวา 30,000 บาท 3.94 0.62   

ราคา ไมเกิน 10,000 บาท 3.65 0.84 0.445 0.721 

 10,001 – 20,000 บาท 3.48 0.76   

 20,001 – 30,000  บาท 3.50 0.75   

 มากกวา 30,000 บาท 3.53 0.85   

ชองทางการจัดจําหนาย  ไมเกิน 10,000 บาท 3.39 0.73 1.254 0.293 

 10,001 – 20,000 บาท 3.22 0.81   

 20,001 – 30,000  บาท 2.93 0.96   

 มากกวา 30,000 บาท 3.23 1.21   

การสงเสริมการตลาด  ไมเกิน 10,000 บาท 3.02 0.82 1.800 0.150 

 10,001 – 20,000 บาท 2.65 0.94   

 20,001 – 30,000  บาท 2.58 0.90   

 มากกวา 30,000 บาท 2.79 1.19   

 

 

 จากตารางท่ี  10   พบวา  ผูบริโภคท่ีมีระดับรายไดท่ีแตกตางกัน    จะมีคาเฉล่ียระดับความ

คดิเห็นเกีย่วกบัปจจยัทางดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภณัฑ  ราคา  ชองทางการจดั

จําหนายและการสงเสริมการตลาด ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกนั   
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของเพศกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 

 สวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมทันสมัย 

 

สวนประสมทางการตลาด เพศ x  S.D. t Sig. 

ผลิตภัณฑ ชาย 4.05 0.65 0.062 0.951 

 หญิง 4.04 0.60   

ราคา ชาย 3.85 0.91 0.005 0.996 

 หญิง 3.86 0.79   

ชองทางการจัดจําหนาย  ชาย 3.63 0.87 0.071 0.944 

 หญิง 3.61 0.86   

การสงเสริมการตลาด  ชาย 3.23 1.04 0.190 0.850 

 หญิง 3.19 0.99   

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา  ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกนั   
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของอายุกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย 

 สวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมทันสมัย 

 

สวนประสมทางการตลาด อายุ x  S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ต่าํกวา 25 ป 4.05 0.58 0.206 0.935 

 25 – 30 ป 4.02 0.67   

 31 – 40 ป 4.00 0.72   

 41 – 50 ป 4.15 0.53   

 มากกวา 50 ป 4.10 0.52   

ราคา ต่าํกวา 25 ป 4.00 0.83 1.411 0.234 

 25 – 30 ป 3.74 0.84   

 31 – 40 ป 3.84 0.86   

 41 – 50 ป 3.77 0.52   

 มากกวา 50 ป 3.20 1.25   

ชองทางการจัดจําหนาย  ต่าํกวา 25 ป 3.58 0.92 0.842 0.501 

 25 – 30 ป 3.56 0.84   

 31 – 40 ป 3.60 0.84   

 41 – 50 ป 3.66 0.78   

 มากกวา 50 ป 4.30 0.44   

การสงเสริมการตลาด  ต่าํกวา 25 ป 3.07 0.96 0.840 0.502 

 25 – 30 ป 3.17 0.88   

 31 – 40 ป 3.35 1.08   

 41 – 50 ป 3.22 1.15   

 มากกวา 50 ป 3.80 0.86   

 

 จากตารางท่ี 12  พบวาผูบริโภคท่ีมีชวงอายุแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

ทางดานสวนประสมทางการตลาดท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกนั 
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของสถานภาพกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมทันสมัย 

 

สวนประสมทางการตลาด สถานภาพ x  S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ โสด 4.05 0.63 0.537 0.586 

 สมรส 4.08 0.61   

 หยา/มาย 3.83 0.59   

ราคา โสด 3.77 0.89 1.392 0.252 

 สมรส 3.98 0.71   

 หยา/มาย 4.12 0.51   

ชองทางการจัดจําหนาย  โสด 3.54 0.92 1.015 0.365 

 สมรส 3.78 0.70   

 หยา/มาย 3.62 0.83   

การสงเสริมการตลาด  โสด 3.08 0.95 2.252 0.109 

 สมรส 3.37 1.09   

 หยา/มาย 3.70 0.95   

 

 จากตารางท่ี 13 พบวาผูบริโภคท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน  จะมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภณัฑ  ราคา  ชองทางการจดัจาํหนายและ

การสงเสริมการตลาด ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกนั   
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับการศึกษากับระดับความคิดเห็น 

 เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมทันสมัย 

 

สวนประสมทางการตลาด ระดับการศึกษา x  S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ต่าํกวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

4.04 0.59 0.001 0.999 

 ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

4.05 0.64   

 สูงกวาปริญญาตรี 4.06 0.63   

ราคา ต่าํกวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.88 0.82 0.085 0.919 

 ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.86 0.83   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.78 0.88   

ชองทางการจัดจําหนาย  ต่าํกวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.67 0.87 0.885 0.415 

 ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.53 0.91   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.81 0.60   

การสงเสริมการตลาด  ต่าํกวาปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.14 0.96 0.877 0.418 

 ปริญญาตรี 

หรือเทียบเทา 

3.17 1.07   

 สูงกวาปริญญาตรี 3.49 0.87   

 

 จากตารางท่ี 14 พบวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็น       

เกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด   ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   ไมแตกตางกนั 
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความแตกตางของรายไดเฉล่ียตอเดือนกับระดับความคิดเห็น 

 เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคคานิยมทันสมัย 

 

สวนประสม 

ทางการตลาด 

รายได               เฉลี่ยตอ

เดือน 
x  S.D. F Sig. 

ผลิตภัณฑ ไมเกิน 10,000 บาท 4.04 0.60 1.439 0.234 

 10,001 – 20,000 บาท 4.01 0.64   

 20,001 – 30,000  บาท 3.89 0.67   

 มากกวา 30,000 บาท 4.39 0.50   

ราคา ไมเกิน 10,000 บาท 3.83 0.89 0.601 0.616 

 10,001 – 20,000 บาท 3.87 0.79   

 20,001 – 30,000  บาท 3.69 0.48   

 มากกวา 30,000 บาท 4.13 0.83   

ชองทางการจัดจําหนาย  ไมเกิน 10,000 บาท 3.59 0.92 0.272 0.846 

 10,001 – 20,000 บาท 3.67 0.83   

 20,001 – 30,000  บาท 3.50 0.70   

 มากกวา 30,000 บาท 3.77 0.75   

การสงเสริมการตลาด  ไมเกิน 10,000 บาท 3.14 1.05 0.497 0.685 

 10,001 – 20,000 บาท 3.30 0.88   

 20,001 – 30,000  บาท 3.07 0.81   

 มากกวา 30,000 บาท 3.45 1.33   

 

 จากตารางท่ี  15   พบวา  ผูบริโภคท่ีมีระดับรายไดท่ีแตกตางกัน    จะมีคาเฉล่ียระดับความ

คดิเห็นเกีย่วกบัปจจยัทางดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภณัฑ  ราคา  ชองทางการจดั

จาํหนายและการสงเสรมิการตลาด ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไมแตกตางกนั   
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ภาคผนวก  ข. 

รูปภาพขนมไทยด้ังเดิม 
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ภาคผนวก ค. 

แบบสอบถาม 

สวนที่  1   แบบสํารวจเบ้ืองตน 

 เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

1. ฉันคาดหวังในการประสบความสําเร็จในหนาท่ี

การงานสูง 

   

2. ฉันมักจะวางแผนการทํางานเปนขั้นเปนตอนเสมอ

ในทุก ๆ งานท่ีตองทํา 

   

3. ฉันชอบทดลองผลิตภัณฑใหม ๆ และสินคาท่ีมี

ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี

   

4. การอยูแบบครอบครัวเดี่ยวอยางชาวตะวันตกถือ

วาดีเพราะเปนครอบครัวขนาดเล็กไมยุงยากและ

ซับซอน 

   

5. ฉนัชอบทํางานท่ีทาทายเสมอ ๆ    

6. ฉันไมสนใจเพ่ือนบานและไมชอบรวมกิจกรรม

ชุมชน 

   

7. ฉันเลือกซ้ือเส้ือผาโดยเนนท่ีรูปแบบแฟช่ัน         

มากกวาความสบายในการสวมใส โดยเฉพาะ

แฟช่ันจากตางประเทศ 

   

8. ฉันชอบอาหารกึ่งสําเร็จรูป / อาหารจานดวน และ

ชอบทานอาหารนอกบานเสมอ ๆ 

   

9. ฉนัชอบอาน / ชอบซ้ือนติยสารตางประเทศมาก    

10. ฉันนิยมทํางานหนักเพ่ือหวังความสําเร็จสูงสุดใน

ชีวิต 

   

11. ฉนัชอบรายการโทรทัศนจากตางประเทศมาก เชน 

UBC, CNN 

   

12. ฉนัเปนคนชอบแสดงออกเม่ือไมพอใจ    

13. ฉันชอบความขัดแยงเพ่ือความเปนธรรม    
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 เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

14. เม่ือฉันจะชวยเหลือใคร ฉันตองพิจารณาตนเอง

กอนวาพรอมหรือไม 

   

15. ฉันใหความสําคัญกับสิทธิสวนบุคคลมาก    

16. การประกนัสุขภาพถือวาเปนส่ิงสําคญัส่ิงหนึง่          

ในการดาํรงชีวติ 

   

17. ฉันเห็นดวยกับการทําแทงสตรี เพราะจะไดไมเกิด

ปญหาเด็กถูกทอดท้ิงและปญหาสังคมอ่ืน ๆ 

   

18. ธุรกิจสวนใหญตองทําใหไดผลกําไรมากท่ีสุด    

19. ฉันชอบฟงเพลงสากลมาก  เม่ือเปรียบเทียบกับ

เพลงลูกทุง 

   

20. ฉันคิดวาวัฒนธรรมการออกเดท และการทดลอง

อยูรวมกันกอนการแตงงานเปนเรื่องท่ีดี เนื่องจาก

ไดรูนิสัยใจคอกันกอนแตงงาน 

   

21. ในสังคมสมัยใหม  การมีคูรักเปนเพศเดียวกันถือ

เปนเรื่องธรรมดา ไมใชเรื่องเสียหายแตอยางใด 
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แบบสอบถาม 

พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยดัง้เดมิในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ขนมกง, ขนมสามเกลอ, กระยาสารท, ฝอยทองกรอบ………) 

 
สวนที ่ 1   ขอมูลสวนตัว 
1.  เพศ 
   1.  ชาย      2.  หญิง 
2.  อายุ……………….ป 
3.  สถานภาพ 

  1.  โสด      2.  สมรส 
  3.  หยา / หมาย     

4.  ระดับการศึกษา 
  1.  ต่ํากวาปริญญาตร ี    2.  ปริญญาตร ี  
  3.  สูงกวาปริญญาตร ี

5.  อาชีพ 
  1.  กําลังศึกษาอยู     2.  บรษิทัเอกชน 
  3.  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ    4.  อาชีพสวนตัว 

6.  รายได/เดอืน 
  1.  ไมเกิน  10,000 บาท    2.  10,001 – 20,000 บาท 
  3.  20,001 – 30,000 บาท    4.  มากกวา 30,000 บาท 

 
สวนที ่ 2   พฤติกรรมผูบริโภคและขอมูลทางการตลาด  (สวนผสมการตลาด 4P’s) 
1.  ขนมไทยดั้งเดิมท่ีทานบริโภคเปนประจํา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

  1.  ขนมกง      2. ขนมสามเกลอ   
  3. กระยาสารท     4.  ฝอยทองกรอบ   
  5.  ขนมช้ัน     6.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………… 
 
 
 
 

2.  เหตุผลท่ีทานเลือกบริโภคขนมไทยดั้งเดิม  (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
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  1.  มีประโยชนตอสุขภาพ    2.  ไมเคยรับประทานมากอนและอยากลอง 
  3.  รบัประทานเปนประจาํและชอบ   4.  ชอบรสชาต ิ
  5.  มีราคาไมแพง     6.  มีสีสันสวยงามนารับประทาน 
 7.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………. 

3.  ขอใดคือเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุด (มีผลมากท่ีสุด) ในการเลือกบริโภคขนมไทยดั้งเดิม 
  1.  มีประโยชนตอสุขภาพ    2.  ไมเคยรับประทานมากอนและอยากลอง 
  3.  รบัประทานเปนประจาํและชอบ   4.  ชอบรสชาต ิ
  5.  มีราคาไมแพง     6.  มีสีสันสวยงามนารับประทาน 
 7.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………. 

4.  ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือขนมไทยดั้งเดิม 
  1.  ตัวทานเอง     2.  ผูนําครอบครัว 
  3.  สมาชิกในครอบครวั    4.  ญาต ิ
 5.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………… 

5.  โอกาสในการซ้ือขนมไทยดั้งเดิม  (ชวงเดือนใดของป,  ชวงวันใดของเดือน) 
  1.  ซ้ือทุกวัน     2.  อาทิตยละ  1 ครั้ง 
  3.  อาทิตยเวนอาทิตย    4.  เดือนละ 1 ครั้ง 
  5.  ซ้ือเฉพาะชวงเทศกาลพิเศษหรือรานพิเศษ 
 6.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………. 

6.  สถานท่ีท่ีทานซ้ือขนมไทยดั้งเดิม 
  1.  หางสรรพสินคา      2.  ซุปเปอรมาเกต็ 
  3.  รานขายของ/รานขายขนมท่ัวไป    4.  รานขายอาหารไทย 
 5.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………. 

7.  ปริมาณท่ีซ้ือขนมไทยดั้งเดิมแตละครั้ง/ตอครั้ง 
  1.  ต่ํากวา  100 บาท    2.  101 – 200 บาท 
  3.  201 – 300 บาท     301 – 400 บาท 
 5.  มากกวา  400 บาท 

 
 
 
 
8.  การสงเสริมการตลาดชนิดใดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของทาน 
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  1.  ลดราคา     2.  แลกซ้ือสินคา 
  3.  แจกสินคาใหทดลองชิม    4.  แถมสินคาเม่ือซ้ือปริมาณมาก 
  5.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………….. 

9.  ทานไดรับความพึงพอใจเพียงใดหลังการซ้ือขนมไทยดั้งเดิม 
  1.  ไดรบัความพึงพอใจนอยมาก   2.  ไดรบัความพึงพอใจนอย 
  3.  ไดรบัความพึงพอใจมาก    4.  ไดรบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 5.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………… 

10.  ทานรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขนมไทยดั้งเดิมจากส่ือใด  (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
  1.  หนงัสือพิมพ     2.  นิตยสาร – วารสารท่ัวไป 
  3.  บุคคล      4.  นิตยสาร – วารสารเกี่ยวกับ

อาหาร 
  5.  แผนพับ – โปสเตอร    6.  ณ จุดขาย 
 7.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………. 

11.  ทานคิดวาการเลือกบริโภคขนมไทยดั้งเดิมของทานในปจจุบันเปนผลมาจากการรับขอมูล 
 ขาวสารจากส่ือตาง ๆ หรอืไม 
  1.  มีผลมากท่ีสุด     2.  มีผลมาก 
  3.  มีผลปานกลาง     4.  มีผลนอย 
 5.  มีผลนอยท่ีสุด 

12.   ทานรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขนมไทยดั้งเดิมมากนอยเพียงใด 
  1.  เกือบทุกวัน     2.  ทุกสัปดาห 
  3.  ทุกเดือน     4.  แทบไมไดตดิตาม 
 5.  ไมไดตดิตามเลย 

13. ขนมไทยดั้งเดิมท่ีทานชอบมากท่ีสุด 3 ชนดิ  (ตามลําดบัมากไปหานอย) 
1) ……………………………………………………… 
2) ……………………………………………………… 
3) ……………………………………………………… 
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สวนที่  3    ขอมูลทางการตลาด   (สวนผสมการตลาด  4P’s)   ปจจัยตอไปนี้มีผลตอการซ้ือ 
                  ขนมไทยดั้งเดิมในระดับมาก 

 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซ้ือขนมไทยดั้งเดิม 

5 
มาก 
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน

กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย 
ที่สุด 

Product      
1. บรรจุภัณฑ      
2. วัตถุดิบท่ีผลิตขนมไทยดั้งเดิม      
3. ตรายี่หอขนมไทยดั้งเดิม      
4. แหลงท่ีผลิต (สถานท่ีผลิต) ขนมไทย

ดั้งเดิม 
     

5. การไดรบัการรบัรองจาก อ.ย.      
6. ใหประโยชนทางดานสุขภาพกับผูบริโภค      
7. รสชาติของขนมไทยดั้งเดิม      

Price      
8. ราคาของขนมไทยดัง้เดมิ      
9. ราคาของสินคาสามารถบอกถึงความ    

แตกตางของคณุภาพขนมไทยดัง้เดมิได 
     

10. ราคาขนมไทยดั้งเดิมท่ีเหมาะสมกับ       
คณุภาพ 

     

Place      
11. การออกแบบตกแตงสถานท่ีจัด

จาํหนาย 
     

12. การจัดแสดงสินคา  ณ ช้ันวางสินคา      
13. รานคาขนมไทยดั้งเดิม      
14. ทําเลท่ีตั้งสถานท่ีจําหนายขนมไทย

ดั้งเดิม 
     

Promotion      
15. การโฆษณาสินคาทางส่ือตาง ๆ       
16. โปสเตอร โบวชัวรตาง ๆ       
17. โฆษณา ณ จุดขาย      
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18. การสงเสรมิการขาย  ลด  แลก  แจก  
แถม   
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ – สกลุ  :  นายประเสริฐ   ปราศร ี
วัน เดือน ปเกิด  :  9  พฤษภาคม  2509 
สถานที่เกิด  :  32 หมู 1  ตาํบลลาดชิด  อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
13120 
 
ประวัติการศึกษา   

 ประถมศึกษา   โรงเรียนวัดตาลานเหนือ  (สัตบุศยสมบูรณ) 
 มัธยมศึกษา   โรงเรียนผักไห  “สุทธาประมุข” 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันตน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  สาขาอิเลคทรอนคิส 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา    

วิทยาเขตพระนครเหนือ  สาขาอิเลคทรอนคิส 
 ปริญญาตร ี   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

สาขาสารนเิทศสํานกังาน 
ประวัติการทํางาน 

 2535 – ปจจุบัน   Charoen Decoration   
- Marketing & Project Sales Manager   
  (Interior Materials Importer) 

 2534    Thai Local Products 
     - Assistant to President  (Manufacture 
& Exporter) 
 2533    Export Development Trading 
Corporation 
     - Account Executive  (Trader & 
Exporter) 
 2532    Wandon Industry (Thailand) Co., Ltd. 
     - (Imitation Jewelry Manufacturer & 
Exporter)  
 2531    Dodwell Thailand Ltd. 
     - Junior Quality Assurance Controller 
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