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54260213 : สาขาวิชาพฒันศึกษา 
คาํสาํคญั : เศรษฐกิจสร้างสรรค/์ขนมไทย/สมุทรสาคร 
           นายสุรชา  บุญรักษา : แนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยใน
จงัหวดัสมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค.์ อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร.นพพร จนัทรนาํชู, 

รศ.ดร.นรินทร์ สงัขรั์กษา และ ผศ.ดร.วรรณวร์ี บุญคุม้. 157 หนา้ 
           การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค ์1) เพือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ระดบัส่วนประสมการตลาดใน
การเลือกซือขนมไทย และระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 2) เพือเปรียบเทียบการรับรู้
คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการ
รับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 4) เพือพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดขนมไทยเพือสร้างการรับรู้
คุณค่าขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาครตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริโภคขนมไทยใน
จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 400 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขนัตอนและผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสนทนากลุ่ม
จาํนวน 9 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ยค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน และการวเิคราะห์เนือหา   
 ผลการวิจยัพบว่า 1. พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร  ส่วนใหญ่ เหตุผล
ในการเลือกซือขนมไทย คือ บริโภคเอง ตนเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือขนมไทยมากทีสุด ค่าใชจ่้ายโดยเฉลียใน
การซือขนมไทยในแต่ละครัง น้อยกว่า 100 จาํนวนในการซือขนมไทยใน 1 เดือน 2 ครัง สถานทีทีซือขนมไทย คือ ตลาด
สด ขอ้มูลทีใช้ตดัสินใจซือขนมไทย จาก ผูข้ายขนมไทย ประเภทของขนมไทยทีไดรั้บความนิยม  คือ การเชือม 2. ส่วน
ประสมการตลาดในการเลือกซือขนมไทยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาํหน่าย และดา้นช่องการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3. กลุ่มตวัอย่างทีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได ้ มีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 4. ปัจจยัทีมีผลต่อระดบัการรับรู้คุณค่า
ขนมไทย พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดสามารถทาํนายระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย 

ร่วมกันไดร้้อยละ 56.70 5. แนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร 
พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรสร้างความแตกต่างในดา้นวตัถุดิบ รสชาติ บรรจุภณัฑ ์และควรประยุกตข์นมไทยเขา้กับขนม
ต่างประเทศ ดา้นราคา ควรกาํหนดราคาให้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภณัฑ์ขนมไทย ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย ควรเปิดแหล่งเรียนรู้คู่กบัร้านขายขนมไทย การพฒันาช่องทางการจาํหน่ายผา่นเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาผ่านทางเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริมอัต
ลกัษณ์ขนมไทย การทาํการ์ตูนเกียวกบัขนมไทย  
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54260213: MAJOR: DEVELOPMENT EDUCATION  

KEYWORD: CREATIVE ECONOMY CONCEPT/THAI DESSERT/SAMUTSAKHON 

 MR SURACHA BOONRAKSA: GUIDELINES FOR DEVELOPING MARKETING 

STRATEGIES TO PROMOTE PERCEIVED VALUE OF THAI DESSERTS IN SAMUTSAKHON BASED 

ON THE CREATIVE ECONOMIC CONCEPT. ADVISERS: ASST. PROF. NOPPORN 

CHANTARANAMCHOO, Ed.D.; ASST.PROF. NARIN SUNGRAKSA, Ed.D.; AND ASST. PROF. 

WANNAWEE BOONKOUM, Ph.D. 157 pp. 
 This study aimed 1) to explore consuming behavior for Thai desserts, marketing mix level of the choice 

to purchase Thai desserts, and the level of perception of Thai dessert’s value among consumers in Samutsakhon, 2) to 

compare level of perception of Thai dessert’s value among consumers in Samutsakhon by individual factors, 3) to study 

the factors that affect the value perception of consumers, 4) to develop marketing strategies for Thai desserts to create 

value perception based on the creative economic concept. The samples were 400 Thai dessert consumers in Samutsakhon 

who were selected by a multi-stage random sampling, including 9 key informants. Data analysis comprised of frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, stepwise multiple regression analysis, and 

content analysis. 

 The results of the study were as follows. 1) The consuming behavior for Thai desserts of consumers was 

found that their reason to purchase Thai desserts was for self- consumption.  The consumers reported themselves as 

influencing their choices of purchasing Thai desserts.  The average cost of each purchase was less than 100 baht. They 

bought Thai desserts twice a month. The place of purchase was at the market.  They received information for making their 

choices from Thai dessert vendors. The most popular desserts were those boiled in syrup. 2) The marketing mix of 

consumers’ choice to purchase Thai desserts was found that the product, price, place, and promotion were at high level in 

overall. 3) There was no statistically significant difference on the perception of Thai dessert’s value among the samples 

with different sexes, ages, educational levels, and incomes. 4) Factors affecting the level of perception of Thai dessert’s 

value in the aspects of product, price, and promotion can co-predict the perception level by 56.70 per cent.  Guidelines for 

developing marketing strategies to create the perception of Thai dessert’s value in Samutsakhon was indicated that the 

products should be produced in raw materials, taste, and package, and included a fusion of Thai and western desserts.  The 

price should vary by the kinds of dessert products. The opportunity of learning Thai dessert should be available at Thai 

dessert shops. The marketing promotion should be accessed by social networks for product advertisement and public 

relations to promote the uniqueness of Thai desserts, including the use of comics on Thai desserts.        
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