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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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กติติกรรมประกาศ 

 

  วิทยานิพนธ์ เรือง แนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนม
ไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ฉบบันี  สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี โดยการ
ไดรั้บความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกือกูลจากคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิทงัหลายทีท่านไดใ้ห้ คาํปรึกษา 
คาํชีแนะ อยา่งเมตตาทงัอุตสาหะและจริงใจ ผูว้ิจยัขอเจริญพรขอบคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณา
ของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพพร จนัทรนาํชู รองศาสตราจารย ์ดร.
นรินทร์ สังขรั์กษา และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณวีร์ บุญคุม้ ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบ
วทิยานิพนธ์ จนวทิยานิพนธ์เล่มนีเสร็จสินสมบูรณ์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 
 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. คณิต เขียววชิยั  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และอาจารย์ ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์     ผูท้รงคุณวุฒิ  ทีได้กรุณาให้คาํแนะนําในการแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆจนทาํใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยงิขึน 

 ขอขอบคุณ   อาจารย ์ดร. รัชฎาพร  เกตานนท ์ แนวแห่งธรรม  รองศาสตราจารย ์ ดร.
พรรณธิดา  เหล่าพวงศกัดิ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  ผูเ้ชียวชาญตรวจ
เครืองมือวิจยั  ทีกรุณาให้คาํแนะนาํ  ตรวจสอบ  ปรับปรุงแกไ้ข  จนทาํให้เครืองมือในการวิจยัมี
ประสิทธิภาพยงิขึน 

 ขอขอบคุณ  ท่านคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาพฒันศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่านทีใหข้อ้คิด และคาํแนะนาํ  ทงัยงัถ่ายทอดวชิาความรู้ต่างๆแก่ผูว้ิจยั  ขอขอบคุณพีๆ  
เพือนๆในคณะทุกคนทีเป็นกาํลงัใจ และคอยช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา 
 ขอขอบคุณ  เจา้ของหนงัสือและตาํรา  เอกสาร  รวมทงัวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม  ทีช่วยทาํ
ให้วิทยานิพนธ์เล่มนีมีความสมบูรณ์ยิงขึน  ตลอดจนทุกท่านทีมีส่วนทาํให้วิทยานิพนธ์เล่มนีสําเร็จ
ลุล่วง  ซึงไม่สามารถจะกล่าวนามไดท้งัหมด  ณ ทีนี 
 ขอขอบคุณ เพือนๆ ทุกคนทีร่วมเรียน  ทีคอยกระตุ้นและให้กําลังใจกันเรือยมา 
ขอขอบคุณเพือนครูโรงเรียนวดัศรีสุทธาราม ทีคอยช่วยเหลือให้งานวิทยานิพนธ์เล่มนีสําเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดี  
 สุดทา้ยขอขอบคุณครอบครัวอนัเป็นทีรักยงิของขา้พเจา้ ทีคอยใหก้าํลงัใจอยูไ่ม่ห่าง ทงั
ยงัเป็นแรงผลกัดนัใหง้านวทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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บทท ี1 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปัญหา 
 ในอดีตทีผา่นมาผูป้ระกอบการอยูใ่นยุคของการแข่งขนัการเพิมผลผลิตดว้ยเครืองจกัร
และทุน ต่อมาเมือเขา้สู่ยุคของเทคโนโลยี รูปแบบการแข่งขนัจึงเปลียนไปสู่การแข่งขนักนัดว้ย
ความรู้และเทคโนโลยีอนัทนัสมยัตามความสามารถของผูป้ระกอบการทีจะหามาได ้ในปัจจุบนั
เทคโนโลยีมีราคาถูกลงมากจนถึงจุดทีทุกคน สามารถเป็นผูป้ระกอบการและผลิตสินคา้ได้ดว้ย
คุณภาพทีดีทดัเทียมกนัได ้รูปแบบใหม่ของการแข่งขนัในวนันีจึงตอ้งอาศยั “ความคิดสร้างสรรค์” 
เพือสร้าง “ความต่าง” ของสินคา้และบริการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอนัลาํสมยั ส่งผลให้
รูปแบบการแข่งขนัในโลกธุรกิจเปลียนไป ตอ้งแข่งขนักนัด้วย “ความคิดสร้างสรรค์” เพือสร้าง
ความต่างของสินคา้และบริการ จึงเป็นเหตุให้หลายประเทศหนัมาดาํเนินนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิงในประเทศไทยได้มีการบรรจุแนวคิดเรือง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) ไวใ้น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 11 พ.ศ. 2555-2559 
เพือให้ประเทศไทยทนัต่อกระแสเศรษฐกิจโลก เงินทุนเครืองจกัรหรือเทคโนโลยีไม่เพียงพอทีจะ
แข่งขนัและสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศอีกต่อไป รัฐบาลจึงสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ (Creative) มาเป็นทรัพยากรอนัลาํค่าในการสร้างความมงัคงัให้เกิดขึนด้วยการสร้าง
ความต่าง ซึงความต่างทีวา่ยอ่มมีทีมาจากเรืองราวหรือความโดดเด่นของวฒันธรรมทอ้งถินในแต่ละ
ทอ้งถินนนัๆ (มรกต กาํแพงเพชร, 2553) วฒันธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นอยา่งหนึงของไทย คือ 
อาหารการกิน ซึงอาหารการกินของคนไทยมีความหลากหลายสามารถนาํอาหารประเภทขนมหวาน 
เช่น พวกขนมฝอยทอง ทองหยบิ ทองหยอด เมด็ขนุน มาใส่ความคิดสร้างสรรคเ์พือก่อใหเ้กิดความ
แตกต่างและแปลกใหม่ โดยทีไม่ลืมทีจะใส่อตัลกัษณ์ของความเป็นไทยอยูใ่นขนมดงักล่าว 
 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 11 พ.ศ. 2555-2559 (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) สาํนกันายกรัฐมนตรีมีการกล่าวถึงเศรษฐกิจ
สร้างสรรคไ์วว้า่  “เพือพฒันาเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ  คุณภาพ และยงัยนื มีความเชือม 
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โยงกบัเครือข่ายการผลิตสินคา้และบริการบนฐานปัญญา นวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคอาเซียนมีความมนัคงทางอาหารและพลงังานการผลิตและการบริโภค
เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม นาํไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตาํ” “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
พฒันาทีมีคุณภาพและยงัยืนโดยสร้างความเขม้แข็งให้กบัผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและผลกัดนัให้มีบทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศ
ใหเ้ขม้แขง็และแข่งขนัไดด้ว้ยการปรับโครงสร้างการคา้และการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาคบริการให้
สามารถสร้างมูลค่าเพิมกบัสาขาบริการทีมีศกัยภาพและเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มบนฐานความคิด
สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคซึ์งครอบคลุมถึงการพฒันาธุรกิจสร้างสรรค์ 
การพฒันาเมืองสร้างสรรค ์และการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์พฒันาภาคเกษตรกรรมบนฐาน
การเพิมผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการทีเป็นมิตรกับ
สิงแวดล้อมและพฒันาภาคอุตสาหกรรมทีมุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและ
ยงัยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรม
ฐานความรู้เชิงสร้างสรรคแ์ละเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม” จะเห็นไดว้า่รัฐบาลมีความพยายามผลกัดนั
ให้เกิดการคิดสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆโดยคนไทยเพือทีจะสามารถแข่งขนักับตลาดต่างชาติได้
นนัเอง ทงันีได้มีการกาํหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้ระบุไวใ้นคาํแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมือวนัที 29 ธันวาคม 2551 ในหัวขอ้ 4.2.3.1 ว่า “ขยายฐาน
บริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ และเชือมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตร
เขา้ดว้ยกนัให้เป็นกลุ่มสินคา้ เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเทียว รวมทงัสินคา้บริการทีใช้
ความคิดสร้างสรรค์บนพืนฐานวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยทีเชือมโยงกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่” 
(จกัรพล ตงัสุทธิธรรม, 2554: 3) จะเห็นว่าในส่วนของภาครัฐเริมให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์จะเขา้มามีบทบาทสําคญัในกระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการ เนืองจากความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้สินคา้และบริการมีความโดดเด่น มีคุณค่า ขายได้
ราคาดี และยงัช่วยทวีความสามารถในการแข่งขนัไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย (สุรพงษ ์สืบวงศลี์, 2551) การ
ทีนาํขนมไทยมาต่อยอดความคิดโดยใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์ส่เขา้ไปในผลิตภณัฑ์ ไม่วา่จะเป็นใน
ส่วนของเรืองราวความเป็นมาเส้นทางของขนมไทยทีผา่นกาลเวลามายาวนาน หรือไม่วา่จะเป็นใน
รูปแบบของบรรจุภณัฑ์แบบใหม่ทีจะใส่ความคิดสร้างสรรคเ์ขา้ไปนาํจะช่วยสร้างมูลค่าให้กบัขนม
ไทยทาํใหส้ามารถแข่งขนักบัขนมจากต่างชาติได ้
 ขนมไทย ถือเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรมไทย ซึงผกูพนักบัวถีิชีวติของผูค้นทุกภาคใน
สังคมไทย นบัตงัแต่อดีตตราบถึงปัจจุบนั เนืองจากขนมไทยมีมากมายสารพดั ทงัขนมหวาน แบบ
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แห้งและนาํ มกัถูกนาํมาประกอบในพิธีกรรม หรือใช้ในเทศกาล งานประเพณีต่างๆ ของไทยเป็น
ประจาํทุกปี กล่าวกนัวา่แต่เดิม ขนมไทยมีมาตงัแต่สมยัสุโขทยัเรือยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ ไม่วา่จะ
เป็นขนมตม้ ขนมถว้ยฟู ขนมนางเล็ต ขา้วตู ขนมไข่เหีย ขนมถวัแปบ ขนมครก ขนมชนั ขนมลูกชุบ 
ลว้นมีเครืองปรุงพืนฐานเพียง 3 อย่าง คือ ขา้วหรือแป้ง นาํตาล และมะพร้าวซึงนาํมาทาํเป็นกะทิ 
นาํตาลปรุงขนมหวานไดห้ลายอยา่ง โดยใช้กรรมวิธีแบบโบราณคือ กวนและตม้เท่านนั ส่วนการ
ทอดโดยใชน้าํมนัคาดวา่น่าจะเขา้มาภายหลงัซึงเป็นแบบอยา่งจากอินเดีย ขนมไทยบางอยา่งก็รับเอา
ขนมจากชนชาติอืนเขา้มา เช่น ขนมตม้ ขนมทอดทงัหลาย อยา่งกลว้ยทอด ขา้วเม่าทอด สันนิษฐาน
วา่อาจรับมาจากอินเดีย ส่วนขนมทองหยบิ ทองหยอด ฝอยทอง ทองมว้น ฯลฯ ก็รับมาจากโปรตุเกส 
ขนมเบืองญวน ก็รับมาจากชาวญวนเช่นกนั จากการปรับปรุงดดัแปลงนีเอง ทาํให้ขนมไทยมีความ
หลากหลายน่ารับประทานยิงขึน ขนมไทยผ่านการปรับปรุงเปลียนแปลงมายาวนาน โดยผ่านการ
คิดคน้ดดัแปลงจากคนไทย 
 นอกเหนือจากการบริโภคขนมในชีวิตประจาํวนัแลว้ ขนมไทยยงัถูกนาํมาใช้ในงาน
พิธีกรรมต่างๆ อีกดว้ย ไม่วา่จะเป็นงานพิธีกรรมประจาํปี เช่น งานเขา้พรรษา งานออกพรรษา งาน
สงกรานต ์รวมไปถึงงานพิธีกรรมทีเกียวกบัชีวิต เช่น การแต่งงาน การเกิด การตาย จนมาปัจจุบนั
ขนมถูกนาํมาใชเ้ป็นสือกลางในความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบไม่เป็นพิธีกรรม เช่น ไวใ้ชใ้นโอกาส
ต่างๆ อย่าง งานปีใหม่ วนัเกิด เยียมไข้ รวมทังเอาไวรั้บแขกทีมาเยียมทีบ้าน นอกจากนียงัมี
ปรากฏการณ์ทีสําคญั ซึงอาจเกิดมานานแลว้พอสมควร เนืองจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการ
ท่องเทียวโดยชนชันกลางเป็นหลกั นนัคือการใช้ขนมเป็นของฝากเมือกลบัจากไปเทียวทีต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิงแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม เช่น ตลาดนาํดอนหวาย ตลาดนาํอมัพวา (วิภานี 
กาญจนาภิญโญกุล, 2545: 2) เห็นได้ว่าขนมไทยนัน ไม่ได้ถูกจดัแค่ในงานพิธีต่างๆเท่านันแต่
ปัจจุบนัทีมีความนิยมนาํขนมไทยไปให้เป็นของฝากของขวญักนัได ้ทาํใหเ้กิดการกระจายของขนม
ไทยและความใหข้นมไทยเป็นทีรู้จกักนัมากขึนกวา่ในอดีต  

 อยา่งไรก็ตามท่ามกลางกระเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรมตามกระแส
โลกาภิว ัฒน์  ทําให้เยาวชนพากันหลงใหลใฝ่ฝันถึงศิลปวัฒนธรรมของชนชาติอืนจนลืม
ศิลปวฒันธรรมไทย การแข่งขนัทางธุรกิจมีการโฆษณาชวนเชือและหากลยุทธ์ทางการคา้ต่างๆ มา
ใช ้รวมทงัรูปลกัษณะของขนม และบรรจุภณัฑ์ใหม่แปลก ๆ จนทาํให้เด็กไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบนั
รู้จกัขนมปัง ขนมเคก้ และขนมจากต่างประเทศมากกวา่ขนมไทย มีการใช้ขนมต่างชาติแทนขนม
ไทยในเทศกาลสําคญั ๆ ทงัทีคุณค่าของขนมไทยมิไดย้ิงหย่อนไปกว่าขนมต่างประเทศ ส่งผลให้
การรับประทานขนมหวานของคนไทยรุ่นหลงัเปลียนแปลงไปมากโดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่น ทีมีการ
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ยอมรับวฒันธรรมทางดา้นอาหารของชาวตะวนัตก หนัมาบริโภคขนมของต่างประเทศมากขึน ขนม
ไทยในปัจจุบนัถูกมองขา้ม และเลือนรางหายไปจากสังคมไทย (วิชุดา ดิษบรรจง และคณะ, 2548: 
4) จะเห็นไดว้า่ขนมไทยซึงเป็นภาพสะทอ้นชีวติของคนไทยอีกรูปแบบหนึงที บ่งบอกถึงความเป็น
ไทย ความประณีต พิถีพิถนัอ่อนชอ้ย ช่างคิดประดิดประดอย ซึงบรรพบุรุษไดช่้วยกนัสร้างสมและ
สืบสานกนัมากาํลงัถูกทาํลายจากการลืมวถีิความเป็นไทยนิยมรับเอาอารยธรรมแบบต่างประเทศเขา้
มา 
 นอกจากนีผูป้ระกอบการขาดความรู้ในการพฒันากลยุทธ์ทางธุรกิจทาํให้ไม่สามารถ
ปรับตวัใหส้ามารถแข่งขนักบัขนมต่างชาติและสร้างความนิยมใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดร้วมทงัไม่สามารถ
อนุรักษข์นมไทยให้ดาํรงอยูคู่่สังคมไทย ผูป้ระกอบการขนมไทยส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย
ขนมไทยดงัเดิมมกัจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก และเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวซึงกระจายอยูใ่นแถบ
ต่างจงัหวดันอกเขตกรุงเทพมหานครซึงดาํเนินธุรกิจเพือยงัชีพ และเพืออนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิน
ให้คงอยูก่บัชุมชนต่อไป (ประเสริฐ ปราศรี, 2546: 2) สิงต่างๆทีกล่าวมานีหากผูป้ระกอบการขนม
ไทยนาํเศรษฐกิจสร้างสรรคม์าประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์จะส่งใหก่้อเกิดคุณค่า (Value) ของขนม
ไทยในสายตาของผูบ้ริโภค สิงทีทาํใหข้นมไทยถูกลดความนิยมลงไปเพราะความรู้ดา้นขนมไทยไม่
รับการสืบทอดต่อยงัคนรุ่นหลังและผลิตภัณฑ์ขนมไทยก็ไม่ค่อยได้รับการปรับเปลียนด้าน
ผลิตภณัฑ์ หีบห่อ กลยุทธ์ทางการตลาดเท่ากบัสินคา้ของชาวต่างชาติ เพราะเหตุนี ทาํให้ขนมไทย
และพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยเริมลดลงจากทีเคยรุ่งเรืองมาครังอดีต ดงันันการศึกษาแนว
ทางการพฒันากลยทุธ์การตลาดขนมไทยเพือผูป้ระกอบการสามารถนาํไปใชป้รับปรุงและเพือจูงใจ
ให้ผูบ้ริโภคสนใจขนมไทยเป็นเรืองทีจาํเป็น เพือไม่ให้พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยลดน้อย 
ถดถอยไปมากกว่าทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั และพฒันาผลิตภณัฑ์ขนมไทยจากพืนฐานเดิม ให้เขา้กบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสังคม จึงควรสร้างความรู้ให้เกิดขึนกับคนแต่ละยุคแต่ละวยัตาม
กาลเวลา โดยการพฒันารูปแบบของขนมไทยและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยให้แพร่หลายมาก
ขึน (สุนิสา ส่งศิริพนัธ์, 2555: 2) เห็นไดว้า่ขนมไทยนนัตอ้งการการเปลียนแปลง การเปลียนแปลงนี
ก่อให้เกิดการต่อยอดทีสําคญั อนาคตหากสร้างคุณค่าให้ขนมไทยให้ผูค้นส่วนใหญ่ไดรั้บรู้แลว้นนั 
อาจทาํใหข้นมไทยทีครังอดีตเคยเป็นทีนิยมกนั กลบัมามีความนิยมกนัอีกครังก็เป็นได ้

 เครืองมือทางการตลาดทีสําคัญในการนําสิงทีผูบ้ริโภคต้องการ คือส่วนประสม
การตลาด (Marketing Mixed) ซึงมี 4 ประการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา 
และดา้นการส่งเสริมการตลาดมาทาํแผนการตลาดเพือให้ไดสิ้งทีลูกคา้ตอ้งการมากทีสุด เพราะใน
อดีตนนัผูป้ระกอบการไม่ค่อยมีนาํส่วนประสมการตลาดมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัขนมไทย ทงันี
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เมือผูป้ระกอบการทราบถึงสิงทีผูบ้ริโภคต้องการทาํให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภคได้ทนัที ด้วยเหตุนี ผูป้ระกอบการจึงสามารถพฒันากลยุทธ์การตลาด เพือทีจะช่วยให้
ผูบ้ริโภคสามารถรับรู้คุณค่าของขนมไทย สามารถตระหนักรู้ในคุณค่าขนมไทย สามารถรับรู้
คุณภาพขนมไทย และมีความภักดีในขนมไทย  การศึกษาส่วนประสมการตลาดจึงจาํเป็นต่อ
การศึกษา เพือนาํมาพฒันากลยทุธ์การตลาด และสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
 จงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัทีมีพืนทีขนาดเล็กตงัอยู่ภาคกลางของประเทศ เป็น
จังหวดัทีมีพฒันาการทางประวติัศาสตร์ อัตลักษณ์ และมีความหลากหลายทางวฒันธรรมมี
ประชากรหลายเชือชาติอยู ่  เช่น คนไทยเชือสายจีน คนไทยเชือสายรามญัหรือมอญ คนไทยเชือสาย
ลาวโซ่ง และแรงงานชาวต่างชาติทีเขา้มาอาศยัและทาํงาน โดยกลุ่มคนเหล่านีอาศยัอยู่ร่วมกนัโดย
ต่างสืบทอดและธํารงไวซึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของตนไว  ้แม้ว่าจังหวดั
สมุทรสาครจะเป็นพืนทีของโรงงานอุตสาหกรรมแต่จงัหวดัสมุทรสาครยงัมีภาคเกษตรกรรมและ
เรืองราวทางประวติัศาสตร์ดงัคาํขวญัของจงัหวดัสมุทรสาครว่า “เมืองประมง ดงโรงงาน ลาน
เกษตร เขตประวติัศาสตร์” สะทอ้นให้เห็นว่าจงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัทีมีแหล่งคุณค่าทาง
วฒันธรรมและรวมไปถึงการบริโภคขนมไทย เพราะความแตกต่างทางดา้นประเพณี ธรรมเนียม
และวฒันธรรมก่อให้เกิดการบริโภคขนมไทยทีเปลียนแปลงไป ไม่ว่าจะโดยในทางพิธีการทาง
ศาสนาหรือในการบริโภคในครอบครัวหรือขายคา้ ซึงจงัหวดัสมุทรสาครนนัมีแหล่งขนมไทยอยู่
มากมายแต่ละร้านมีอตัลกัษณ์ทีเป็นของตนเอง เช่น ร้าน ลอดช่องวดัเจษฎาราม บา้นขนมไทย แม่
สายพิณ ร้านรจนาขนมไทย ร้านฝอยทองพรเจริญ ร้านน้อยเบเกอรี กลุ่มอาชีพขนมหวาน บา้นนา
ขวาง เป็นตน้ ซึงแต่ละร้านจะมีรูปแบบและกลยทุธ์ทางการตลาดทีแตกต่างกนัออกไป 
 ดว้ยเหตุนีขา้พเจา้ในฐานะทีเป็นนกัพฒันศึกษา ทีมีภูมิลาํเนาและครอบครัวประกอบ
อาชีพเกียวกบัขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร จึงเล็งเห็นวา่ในการทาํวทิยานิพนธ์เรืองนีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ ในทางใดทางหนึง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการตลาด ด้านสังคม ด้านวฒันธรรม เพือให้
สามารถปรับเปลียนรูปแบบของขนมไทยให้เขา้กบัยุคสมยัทีเปลียนแปลงไป ทงัยงัช่วยให้เกิดการ
อนุรักษข์นมไทยซึงถือวา่เป็นมรดกทางวฒันธรรมทางอาหารของไทยทีตกทอดสืบมาอยา่งยาวนาน
นนัให้คงอยู่ต่อไปและในการพฒันาผลิตภณัฑ์ขนมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นนัยงัจะ
ช่วยใหเ้กิดการกระจายตวัของขนมไทยไปสู่ความเป็นสากลไดม้ากยงิขึน  
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 . เพือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ระดบัส่วนประสมการตลาดในการเลือก
ซือขนมไทย และระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 2. เพือเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผู ้บ ริโภคขนมไทยในจังหวัด
สมุทรสาคร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3. เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 4. เพือพฒันาแนวทางการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดขนมไทยเพือสร้างการรับรู้คุณค่า

ขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาครตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครทีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้
คุณค่าขนมไทยแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาดมีผลต่อระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจงัหวดั
สมุทรสาคร 

 
ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจัยครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะขนมไทยในจังหวดัสมุทรสาครเท่านัน  ทังนี
ทาํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตพืนทีจงัหวดัสมุทรสาคร ทงั 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง
สมุทรสาคร อาํเภอกระทุ่มแบน และอาํเภอบา้นแพว้ โดยมีขอบเขตการวจิยัดงันี 
 1. ขอบเขตดา้นประชากร ตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 1.1 ประชากร (Population) คือ ผูบ้ริโภคขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร ซึงไม่
ทราบจาํนวนทีแน่นอน 
 1.2 ตวัอยา่ง (Sample) คือ ผูบ้ริโภคขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยใชสู้ตรการ
คาํนวณขนาดของตวัอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) ไดข้นาด
ของตวัอย่างจาํนวน 385 คน และสุ่มตวัอย่างเผือความคลาดเคลือนเป็น 400 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งเชิงระบบ (Systemetic random sampling) 
 1.3 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) คือ ผูป้ระกอบอาชีพทาํขนมไทยในจงัหวดั
สมุทรสาครและเจา้หนา้ทีของรัฐ รวม 9 คน โดยเลือกอยา่งเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ซึง
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เป็นผูเ้ชียวชาญด้านวฒันธรรมและขนมไทย ได้แก่ ผูป้ระกอบอาชีพทําขนมไทยในจังหวดั
สมุทรสาคร ครูวชิาสังคมศาสตร์และผูบ้ริโภคขนมไทย 

. ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาวจิยัครังนีมีดงันี 
 2.1 ตวัแปรทีศึกษา ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเลือกซือขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

สมุทรสาคร ไดแ้ก่  
 2.2 ตวัแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย    

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้2. ส่วนประสมทางการตลาด ในการเลือกซือขนมไทย
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร  ซึงมี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
ช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 2.3 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การรับรู้คุณค่าขนมไทย ซึงมี 4 ด้าน
ประกอบดว้ย ดา้นความภกัดีในตราสินคา้ ดา้นการตระหนกัรู้ ดา้นการรับรู้คุณภาพ และดา้นความ
ผกูพนักบัตราสินคา้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ขนมไทย หมายถึง ของหวานทีรับประทานได้ทงัในยามว่างและยามปกติ ซึงเป็น
เอกลกัษณ์ทีบ่งบอกถึงความเป็นไทย และไดรั้บการสืบทอดมาแต่โบราณ ในงานวิจยัชินนีหมายถึง
ขนมฝอยทอง ทองหยบิ ทองหยอด เมด็ขนุน  

 ผูบ้ริโภค หมายถึง บุคคลทีซือหรือเคยรับประทานขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 พฤติกรรมการบริโภคขนมไทย หมายถึง การแสดงออกทีบ่งบอกถึงความตอ้งการใน

การบริโภคขนมไทย 
 ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูที้จาํหน่ายผลิตภณัฑข์นมไทย ทีมีหนา้ร้านขนมไทย 

 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดการขบัเคลือนเศรษฐกิจบนพืนฐานของการใช้
ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญา ทีเชือมโยงกบัพืนฐานทาง
วฒันธรรม การสังสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลย/ีนวตักรรมสมยัใหม่  

  ตราสินคา้ หมายถึง ตราสัญลกัษณ์หรือชือร้านของสินคา้นนัๆ ในงานวจิยัชินนีหมายถึง 
ขนมไทย ประเภท ขนมฝอยทอง ทองหยบิ ทองหยอด เมด็ขนุน 

 ความภกัดีในขนมไทย หมายถึง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อขนมไทย การที
ผูบ้ริโภคภูมิใจทีไดบ้ริโภคขนมไทย การทีผูบ้ริโภคซือขนมไทยเป็นประจาํ  
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 การตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทย หมายถึง ผูบ้ริโภครับรู้ว่าขนมไทยเป็นมรดกทางด้าน
วฒันธรรม เป็นคุณค่าทางวฒันธรรมขนมไทย รับรู้ถึงความประณีตของขนมไทย และรับรู้ถึงภูมิ
ปัญญาในการทาํขนมไทย 

 การรับรู้คุณภาพของขนมไทย หมายถึง สิงทีผูบ้ริโภครับรู้ว่าขนมไทยใชว้ตัถุดิบและ
กระบวนการผลิตทีมีคุณภาพ การพฒันาขนมไทยให้เป็นทีตอ้งการของตลาด การพฒันาบรรจุภณัฑ์
ขนมไทย และการยดือายขุองขนมไทย 

ความผูกพนักบัตราสินคา้ หมายถึง การทีผูบ้ริโภครับรู้ว่าขนมไทยแต่ละร้านมีความ
แตกต่างกนั ความรู้สึกทีดีทีมีต่อขนมไทย การอนุรักษภู์มิปัญญาขนมไทย และการทีผูบ้ริโภครับรู้วา่
ขนมไทยเป็นส่วนหนึงของวถีิชีวติคนไทย  

 ส่วนประสมการตลาดขนมไทย หมายถึง กลุ่มของเครืองมือทางการตลาด เพือใช้ให้
บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดของขนมไทย โดยส่วนประสมทางการตลาดมี  ส่วนได้แก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย และส่งเสริมการตลาด  
 ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินคา้ขนมไทยแบบต่างๆ คุณภาพขนมไทย รูปลกัษณ์ของขนม
ไทย ตราสินคา้ขนมไทย การบรรจุหีบห่อขนมไทย การบริการของผูค้า้ขนมไทย รสชาติของขนม
ไทย 
 ราคา หมายถึง ราคาของขนมไทย ราคาเมือเปรียบเทียบกบัความเหมาะสมของคุณภาพ
ของขนมไทยและคุณค่าของขนมไทย 

 ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง ทาํเล สถานที ทีตงั ของสถานทีทีจาํหน่ายขนมไทย 
การตกแต่งสถานทีทีจาํหน่ายขนมไทย 

 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การสือสารเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย การ
แนะนาํขนมไทยโดยผูข้าย การประชาสัมพนัธ์เพือการรับรู้คุณค่าขนมไทย การให้ส่วนลดเมือซือ
ขนมไทยจาํนวนมาก  

 กลยุทธ์ทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์ทีเกียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดเพือ
สร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 
ประโยชน์ทคีาดว่าได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ระดบัส่วนประสมการตลาดในการเลือก
ซือขนมไทย และการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 
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 2. ทําให้ทราบปัจจัยทีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผู ้บริโภคในจังหวัด
สมุทรสาคร 

 3. ทาํให้ทราบแนวทางการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดขนมไทยเพือสร้างการรับรู้
คุณค่าขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาครตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  

 4. ทาํให้ผูที้เกียวขอ้งกบัการประกอบการขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาครสามารถนาํ
ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑข์นมไทยต่อไป 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 การวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือเป็นขอ้มูล
พนืฐานและจกัเป็นแนวทางในการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบักลยทุธ์การตลาด และส่วนประสมทางการตลาด 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ 
4. แนวคิดเกียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

5. ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร 

6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคนนัมีความสําคญัต่อการผลิตสินคา้และต่อผูป้ระกอบหรือองค์กร
ต่างๆ ทาํให้ตอ้งมีการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพือทีให้ทราบวา่แทจ้ริงแลว้ผูบ้ริโภคตอ้งการหรือ
คาดหวงัอะไรจากผูป้ระกอบการ  

1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

 มีนกัวชิาการใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) ไวด้งันี 
 ปริญ ลกัษิตานนท ์(2544: 54) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ การกระทาํ
ของบุคคลใดบุคคลหนึงซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใช้ผลิตภณัฑ์ ทงันีรวมหมายถึง
กระบวนการตดัสินใจซึงเกิดขึนก่อน และมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552: 125) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ พฤติกรรม
ซึงบุคคลทาํการคน้หา การซือ การใช ้การประเมินผล และใชจ่้ายในผลิตภณัฑ์และบริการ โดยคาด
วา่จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของเขา 
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ภาวิณี  กาญจนาภา  (2553: 85) ได้ให้ ความหมายของพฤติกรรมผู ้บ ริโภคว่า 
กระบวนการในการจดัหาให้ไดม้าซึงผลิตภณัฑ์หรือบริการการบริโภคผลิตภณัฑ์หรือบริการ และ
รวมถึงพฤติกรรมทีเกิดขึนภายหลงัจากการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการดงักล่าว 

ชิพแมน และคานุก (Schiffman and Kanuk, 2000: 7) ไดใ้ห้ความหมายวา่ พฤติกรรมที
ผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะ แสวงหาการซือ การใช้ การประเมิน หรือการบริโภค
ผลิตภณัฑ์บริการคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้อย่างพึงพอใจ เป็นการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรทีมีทงัเงิน เวลา และกาํลงัซือเพือบริโภค และบริการต่างๆ  

สรุปได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การศึกษาความต้องการของผูบ้ริโภคและ
แสวงหาวิธีในการตอบสนองความตอ้งการนนัๆ ของคนในยุคนนั และเมือทาํการศึกษาในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึงนัน  ผลจากการศึกษาอาจจะใช้ไม่ได้ในช่วงเวลาต่อมา หรือกล่าวอีกนัยหนึงคือ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคอาจจะเปลียนแปลงไปตามกระแสของยคุสมยั  
 
1.2 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 231) ไดก้ล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค
เป็นการคน้หาหรือวิจยัเกียวกบัพฤติกรรมการซือและบริโภคของผูบ้ริโภค ทงัทีเป็นบุคคล กลุ่ม
บุคคล หรือองค์การ เพือให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซือ การบริโภค การ
เลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์การทีจะทาํใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ 
 นักการตลาดจาํเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคด้วยเหตุผลหลาย
ประการ กล่าวคือ 1 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อการกาํหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผล
ทาํให้ธุรกิจประสบความสําเร็จถา้กลยุทธ์การตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
ได ้2 เพือให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) คือ การทาํให้ลูกคา้พึง
พอใจ ดว้ยเหตุนีเราจึงจาํเป็นตอ้งพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพือจดัสิงกระตุน้หรือกาํหนดกลยทุธ์การตลาด 
(Marketing strategies) ทีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
 คาํถามทีใช้เพือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึงประกอบด้วย 
ใคร(Who?) อะไร (What?) ทาํไม (Why?) เมือใด (When?) ทีไหน (Where?) และ อย่างไร (How?) 
เพือคน้หาคาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึงประกอบดว้ย กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) สิงทีตอ้งการซือ 
(Objects) วตัถุประสงค์ในการซือ (Objectives) บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) โอกาสใน
การซือ (Occasions) ช่องทางหรือแหล่งซือ (Outlets) และการตดัสินใจซือ (Operations) ดงัตาราง
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แสดงการใช้คาํถาม 7 คาํถาม เพือหาคาํตอบ 7 ประการเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทงัการ
กาํหนดกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัคาํตอบเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
ตารางที 1 แสดงคาํถาม 7 คาํถาม (6Ws และ 1H) เพือหาคาํตอบ 7 ประการเกียวกับ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (7Os)  
คาํถาม(6Ws 

และ 1 H) 
คาํตอบทีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดทีเกียวขอ้ง 

1.ใครอยู่
ตลาดเป้า 
หมาย (Who 

is in the 

target  

market ? ) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
ทางดา้น 1. ประชากรศาสตร์  
2. ภูมิศาสตร์ 3. จิตวทิยาหรือจิต
วเิคราะห์ 4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาด (4Ps) 
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
ราคา การจดัจาํหน่าย และ การส่ง 
เสริมการตลาดทีเหมาะสมและ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผูบ้ริโภค
ซืออะไร 
(What does 

the consumer 

buy ?) 

สิงทีผูบ้ริโภคตอ้งการซือ (Objects) 
สิงทีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑก์็
คือตอ้งการคุณสมบติัหรือ
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์(Product 
Component) และความแตกต่างที
เหนือคู่แข่งขนั (Competitive 
Differentiation)  

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product 
Strategies) ประกอบดว้ย . ผลิตภณัฑ์
หลกั . รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ รูปแบบ
บริการ คุณภาพ ลกัษณะนวตักรรม  

. ผลิตภณัฑค์วบ . ผลิตภณัฑที์
คาดหวงั . ศกัยภาพความแตกต่าง
ทางการแข่งขนั (Competitive 
Differentiation ) ประกอบดว้ย 
ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ 
พนกังาน และภาพลกัษณ์  

3.ทาํไมผูบ้ริ- 

โภคจึงซือ
(Why does 

the con- 

วตัถุประสงคใ์นการซือ (Objectives) 
ผูบ้ริโภคซือสินคา้เพือตอบสนอง
ความตอ้งการของเขาทงัทางดา้น
ร่างกายและดา้นจิตวทิยา ซึงตอ้ง 

กลยทุธ์ทีใชม้าก คือ .กลยทุธ์ดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product Strategies)  

. กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) ประกอบดว้ย 
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ตารางที 1 แสดงคาํถาม 7 คาํถาม (6Ws และ 1H) เพือหาคาํตอบ 7 ประการเกียวกับ พฤติกรรม          
ผูบ้ริโภค (7Os) (ต่อ)  

 

คาํถาม (6Ws 

และ 1 H) 
คาํตอบทีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดทีเกียวขอ้ง 

sumer buy ?) ศึกษาถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ คือ . ปัจจยัดา้น
วฒันธรรม . ปัจจยัดา้นสังคม  

. ปัจจยัส่วนบุคคล . ปัจจยัดา้น
จิตวทิยา 

กลยทุธ์การโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ การขายโดยใช้
พนกังานขาย และการส่งเสริมการขาย 

. กลยทุธ์ดา้นราคา (Price Strategies) 

. กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 (Distribution Channel Strategies) 

4. ใครมีส่วน
ร่วมในการ
ตดัสินใจซือ 
(Who parti- 

cipates in the 

buying 

decision?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations) ทีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ ประกอบดว้ย . ผูริ้เริม 

. ผูมี้อิทธิพล . ผูต้ดัสินใจซือ  

. ผูซื้อ . ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ทีใชม้าก คือ กลยทุธ์การ
โฆษณาและกลยทุธ์การส่งเสริม
การตลาด (Advertising And 
Promotion)โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 

5. ผูบ้ริโภค
ซือเมือใด 
(When does 

the con- 

sumer buy ?) 

โอกาสในการซือ (Occasions) เช่น 
ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูกาลใด
ของปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลา
ใดของวนั โอกาสพิเศษหรือเทศกาล
วนัสาํคญัต่างๆ 

กลยทุธ์ทีใชม้าก คือ กลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) เช่น ทาํการส่งเสริม
การตลาดเมือใดจึงจะสอดคลอ้งกบั
โอกาสในการซือ 

6. ผูบ้ริโภค
ซือทีไหน 
(Where does 

the con- 

sumer buy ?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที
ผูบ้ริโภคไปทาํการซือ เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน
สะดวกซือ 

กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
(Distribution Channel Strategies) 
บริษทันาํผลิตภณัฑสู่์ตลาดเป้าหมาย
โดยพิจารณาวา่จะผา่นคนกลาง
อยา่งไร 
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ตารางที  แสดงคาํถาม 7 คาํถาม (6Ws และ 1H) เพือหาคาํตอบ 7 ประการเกียวกับ พฤติกรรม 
ผูบ้ริโภค (7Os) (ต่อ) 

 

คาํถาม(6Ws 

และ 1 H) 
คาํตอบทีตอ้งการทราบ (7Os) กลยทุธ์การตลาดทีเกียวขอ้ง 

7. ผูบ้ริโภค
ซืออยา่งไร 
(How does 

the consumer 

 buy ?) 

ขนัตอนในการตดัสินใจซือ 
(Operations) ประกอบดว้ย . การ
รับรู้ถึงความตอ้งการหรือการรับรู้
ปัญหา . การคน้หาขอ้มูล . การ
ประเมินผลทางเลือก . การตดัสินใจ
ซือ . พฤติกรรมภายหลงัซือ 

กลยทุธ์ทีใชม้าก คือ กลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด( Promotion- 
Strategies)ประกอบ ดว้ย การโฆษณา 
การประชาสัมพนัธ์ การขายโดยใช้
พนกังานขาย ส่งเสริมการขาย และ
การตลาดทางตรง เช่น พนกังานจะ
กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการขายให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการ
ตดัสินใจซือ 

ทีมา ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งทีตลาด, 

(กรุงเทพฯ: ธนธชัการพิมพ,์ 2550), 232. 
 

1.3 รูปแบบของผู้บริโภค 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2547: 52) ได้กล่าวว่าผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกัน การศึกษาถึง
ลกัษณะของผูบ้ริโภคในรูปแบบต่างๆ จะช่วยให้เราเขา้ใจ และสามารถวางแผนในการแบ่งส่วน
ตลาดและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดเพือตอบสนองต่อส่วนตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึงเราสามารถ
แบ่งรูปแบบของผูบ้ริโภคออกเป็น 4 ประเภท ดงันี 

 1. ผูใ้ช้ทีมีศกัยภาพ (Potential Users) ผูที้ไม่สนใจบริการประเภทนี แต่สามารถถูกชกั
จูงใหม้าซือโดยการใชก้ารจูงใจโดยอาศยัส่วนประสมทางการตลาดได ้

 2. ผูที้ภกัดีต่อคู่แข่ง (Competitor’s Brand Loyalty) คู่แข่งสามารถนาํเสนอการส่งเสริม
ทีมีประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ จึงสามารถประสบความสําเร็จในการดึงดูดลูกคา้
ไดอ้ยา่งมาก แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่การทีคู่แข่งไม่ประสบความสาํเร็จแลว้จะทาํให้ลูกคา้เกิดความ
ภกัดีต่อผลิตภณัฑ์ของเราแต่อาจไม่ภกัดีต่อใครเลยก็ได้ และพร้อมทีจะเปลียนตราผลิตภณัฑ์ได้
เสมอ 
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 3. ผูที้เปลียนตราผลิตภณัฑ์ (Switcher) มีการแยง่ส่วนตลาดเฉพาะลูกคา้ผูที้ชอบเปลียน
ตราไปมาระหว่างตราทีมีการแข่งขนักนั ซึงควรจะทาํหารวางแผนการตลาดเฉาพะลูกคา้กลุ่มนี แต่
ให้ความสําคัญรองจากลูกค้าทีภกัดีต่อตราสินค้าของเรา ลูกค้ากลุ่มนีเป็นกลุ่มทีมองไม่เป็นถึง
ประโยชน์ทีแตกต่างกนัอย่างชดัเจนของบริการของธุรกิจใดธุรกิจหนึงจากธุรกิจอืนๆ อยา่งชดัเจน 
จึงเปลียนแปลงไปมาตามการส่งมอบคุณสมบติัทีมากกวา่บริการอืนๆซึงส่วนใหญ่จะเป็นราคาแล
การส่งเสริมการขาย 

 4. ลูกคา้ทีภกัดีต่อตราสินคา้ (Loyalty Customers) กลุ่มลูกคา้ทีมองเห็นถึงคุณค่าของ
การบริการของธุรกิจทีแตกต่างจากคู่แข่งขนัรายอืนๆ อย่างชัดเจน และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการไดดี้ทีสุดโดยเปรียบเทียบ ประกอบกบัการสร้างสัมพนัธภาพอนัดีจะทาํให้ลูกคา้ภกัดีต่อตรา
ผลิตภณัฑข์องเรา 
 

1.4 กระบวนการตัดสินใจซือของผู้บริโภค 

 กระบวนการตัดสินใจซือของผูบ้ริโภค (Consumer Buying Decision Process) เป็น
ลาํดบัขนัตอนในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค จากการสํารวจรายงานของผูบ้ริโภคจาํนวนมากใน
กระบวนการซือพบวา่ ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขนัตอน คือ 1 การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือการ
รับรู้ปัญหา 2 การคน้หาขอ้มูล 3 การประเมินและทางเลือก 4 การตดัสินใจซือ 5 พฤติกรรมภายหลงั
การซือทงันีผูบ้ริโภคอาจจะขา้มหรือยอ้นกลบัไปเริมตน้ขนัตอนก่อนหนา้นีก็ได ้ ซึงแสดงให้เห็นวา่
กระบวนการซือเริมตน้ก่อนการซือจริงและมีผลกระทบหลงัจากการซือ  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550: 245-248) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 1 แสดงโมเดล 5 ขนัตอนในกระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค  
ทีมา ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งทีตลาด, 

(กรุงเทพฯ: ธนธชัการพิมพ,์ 2550), 246.  

โมเดล  ขนัตอน ในกระบวนการตดัสินใจซือของ
ผูบ้ริโภค 

.การรับรู้ถึงความตอ้งการ  2. การคน้หาขอ้มูล 

3. การประเมินผลทาง เลือก 

4. การตดัสินใจซือ 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ  
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 1. การรับ รู้ถึงความต้องการ  (Need Recognition) หรือการรับ รู้ปัญหา  (Problem 

Recognition) เป็นขนัตอนแรกของกระบวนการตดัสินใจซือ ซึงเกิดขึนเมือบุคคลระลึกถึงความ
แตกต่างระหวา่งสิงทีเขามีอยูก่บัสิงทีเขาตอ้งการ ซึงเกิดจาก 1. สิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) 
เช่นความหิว กระหาย เป็นตน้ 2. สิงกระตุน้ภายนอก(Exteral Stimuli) ซึงอาจจะเกิดจากการกระตุน้
ของส่วนประสมการตลาด (4Ps) เช่น เห็นโฆษณาสินคา้ทางโทรทศัน์แล้วอยากเป็นเจา้ของ เห็น
สินค้าลดราคาแล้วอยากซือ เป็นต้น  ซึงบุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีทีจะจัดการกับสิงทีกระตุ้นจาก
ประสบการณ์ในอดีต ทาํใหเ้ขารู้วา่จะตอบสนองต่อสิงกระตุน้ทีเกิดขึนอยา่งไร 

 2. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เมือบุคคลไดรั้บรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา
แลว้ เขาจะคน้หาวธีิการทีจะทาํให้ความตอ้งการดงักล่าวไดรั้บความพอใจ การคน้หาอาจกระทาํขึน
โดยสัญชาตญาณอย่างรวดเร็วหรืออาจตอ้งมีการใช้ความพยายามและวิเคราะห์ขอ้มูล ซึงผูบ้ริโภค
สามารถคน้หาขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการทีสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้2 ทาง คือ  
    2.1 การคน้ขอ้มูลภายใน (Internal Search) โดยทบทวนความทรงจาํในอดีตเกียวกบั
ผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ทีตนเองเคยซือ 

    2.2 การคน้หาขอ้มูลจากภายนอก (External Search) ซึงสามารถคน้หาไดจ้าก 5 แหล่ง 
ดงันี  
  1. แหล่งบุคคล (Personal Search) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพือน เพือนบา้น คนรู้จกั เป็น
ตน้ 

 2. แหล่งการคา้ (Commercial Sources) หรือแหล่งข้อมูลทีจดัโดยนักการตลาด 
(Marketer dominated sources) ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์ของบริษทั สือโฆษณา พนกังานขาย ตนัแทนการคา้ 
ร้านคา้ทีจดัแสดงสินคา้ เป็นตน้  
 3. แหล่งชุมชน (Public Sources) ไดแ้ก่ สือมวลชน องคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็น
ตน้ 

4. แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) ไดแ้ก่ การควบคุม การตรวจสอบ 
การใชสิ้นคา้ เป็นตน้ 

 5. แหล่งทดลอง  (Experiential Sources) ได้แก่  หน่วยงานทีสํารวจคุณภาพ
ผลิตภณัฑห์รือหน่วยวจิยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ ์ประสบการณ์ตรงของผูบ้ริโภคในการทดลองใช้
ผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การประเมินค่าของแต่ละ
ทางเลือกหลงัจากทีไดค้น้หาขอ้มูลแลว้ ผูบ้ริโภคตอ้งทาํการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ทีเป็นไปได้
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ก่อนทาํการตดัสินใจ ในขนันีผูบ้ริโภคตอ้งกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาทีจะใชส้ําหรับการประเมินผล  
ซึงเกณฑ์การพิจารณาเป็นเรืองของเหตุผลทีมองเห็น เช่น ราคา ความคงทน หรือคุณสมบติัของ
สินคา้ เป็นตน้ หรือเป็นเรืองของความพอใจส่วนบุคคล เช่น ชือเสียงของตราสินคา้ แบบ หรือสี 
เป็นตน้ จากเกณฑ์ทีกาํหนดจะทาํให้ผูบ้ริโภคทราบถึงทางเลือกทีเป็นไปไดถ้า้ทางเลือกทีเป็นไปได้
มีเพียงทางเลือกเดียว การประเมินผลก็ทาํไดง่้าย แต่บางครังทางเลือกทีเป็นไปไดมี้หลายทางเลือก 
ฉะนันผูบ้ริโภคจึงตอ้งพิจารณาเลือกทางเลือกทีก่อให้เกิดความพึงพอใจมากทีสุด ดงันันนักการ
ตลาดส่วนใหญ่จึงสนใจทีจะศึกษาถึงเกณฑที์ผูบ้ริโภคใชส้าํหรับการประเมินผลทางเลือกต่างๆ 

 4. การตัดสินใจซือ  (Purchase Decision) การซือคุณค่า (Buying Value) หลังจาก
ประเมินผลผลิตภณัฑ์ต่างๆ ทีเป็นทางเลือก ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ทีเขาชอบมากทีสุด 
โดยผา่นกระบวนการตดัสินใจยอ่ย 5 ประการ คือ  
 1. การตดัสินใจในตราสินคา้ (Brand Decision)  
 2. การตดัสินใจเลือกผูข้าย (Vendor Decision)  
 3. การตดัสินใจดา้นปริมาณ (Quantity Decision)  
 4. การตดัสินใจดา้นเวลา (Timing Decision)  
 5. การตดัสินใจดา้นวธีิการชาํระเงิน (Payment-Method Decision) 
 5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ (Postpurchase Behavior) คุณค่าจากการบริโภคหรือการ
ใช้ (Value In Consumption or Use) หลังจากทีได้ทําการตัดสินใจซือสินค้าหรือบริการไปแล้ว 
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าทีไดรั้บจริง (Perceived Value) จากการบริโภคหรือใช้ผลิตภณัฑ์กบั
ความคาดหวงั (Expectation) ถา้คุณค่าทีไดรั้บจริงสูงกวา่หรือเท่ากบัความคาดหวงั ผูบ้ริโภคก็จะเกิด
ความพึงพอใจ (Satisfied) ซึงมีแนวโนม้วา่ผูบ้ริโภคจะกลบัมาซือผลิตภณัฑ์นนัอีกครัง หรือบอกต่อ
เกียวกบัผลิตภณัฑใ์นแง่ดี แต่ถา้คุณค่าทีไดรั้บจริงตาํกวา่ความคาดหวงัผูบ้ริโภคก็จะรู้สึกไม่พึงพอใจ 
(Dissatisfied) ซึงผู ้บริโภคอาจจะเปลียนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน  หรือบอกต่อเกียวกับ
ผลิตภณัฑใ์นดา้นทีไม่ดีไปยงัผูบ้ริโภคคนอืนดว้ย 

 

1.5 พฤติกรรมในการตัดสินใจของผู้บริโภค  

 โดยปกติการศึกษาพฤติกรรมในการตดัสินใจของมนุษย ์จะศึกษาถึงพฤติกรรมของ
มนุษยใ์นลกัษณะต่างๆ ซึงเกียวขอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มในหลายระดบั (ปริญ ลกัษิตานนท์, 2544: 

59-60) 
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 1. นิสัย (Habit) หมายถึง ปฏิกิริยาตอบโตที้ถูกกาํหนดไวห้รือกาํหนดเงือนไขไว ้หรือ
มองในแง่ของการปฏิบติังานประจาํวนั การประพฤติจะเป็นไปตามประสบการณ์ทีผ่านมาแบะเกิด
ผลดีโดยไม่จาํเป็นตอ้งพึงการกระทาํทีทาํไปตามคาํสัง 

 2. การแก้ปัญหา (Problem Solving) ลักษณะพฤติกรรมการตัดสินใจในระดับที
เกียวขอ้งกบัสถานการณ์แวดลอ้ม คือ การประเมินสิงใหม่หรือปัญหาใหม่หรือสถานการณ์ใหม่ โดย
พยายามทีจะใชว้ิธีทีเคยใชจ้นประสบความสําเร็จมาแกไ้ขปัญหาใหม่ๆเหล่านนัและสิงทีจะไดรั้บก็
คือ “พฤติกรรม” ซึงอาจสะสมเป็นพฤติกรรมใหม่ 
 3. การสร้างสรรค ์(Creativity) สาเหตุของความเกียวขอ้งตามลกัษณะและสถานการณ์
ใหม่ ไดแ้ก่ การไม่สามารถทีจะนาํเอาปฏิกิริยาตอบโตห้รือประสบการณ์ในอดีตมาใช้ พฤติกรรม
การตดัสินใจแบบนีมกัเกิดจากการมองเห็นช่องทางอย่างฉับไวด้วยตนเอง ซึงในการตดัสินใจจะ
เรียกการตดัสินใจแบบนีวา่ Hieratic  

  

1.6 ทฤษฎทีเีกยีวกบับทบาทและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 มีนกัวชิาการทีนาํเสนอทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบับทบาทของผูบ้ริโภค ดงันี 
 ปริญ ลกัษิตานนท ์(2544: 94-99) ไดก้ล่าววา่ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลทียากต่อการคาดคะเน
และหาเหตุประกอบอนัเนืองจากสิงแวดล้อมทางการเมือง วฒันธรรมและเศรษฐกิจ และความ
เจริญก้าวหน้าด้านการผลิต และอืนๆ สิงแวดล้อมเหล่านีเป็นปัจจยัสําคญัในการตัดสินใจของ
ผูบ้ริโภค บางครังก็ผิดๆ ถูกๆ แลว้แต่ประสบการณ์เพือเป็นเครืองมือในการศึกษาผูบ้ริโภค นกัการ
ตลาดสร้างสูตรหรือแนวความคิดในการศึกษาเป็นบรรทดัฐานในการเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 รูปแบบการชกัจูงใจและพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Motivation & Behavior Models) ในทีนี
ขอกล่าวถึงแบบทีนิยมและแนวคิดดงันี 

 รูปแบบของเฮาเวิ ร์ด (Howard Model) เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมผู ้บริโภค ใน
เงือนไขของทฤษฎีทีว่าด้วยการเรียนรู้ (Learning Theory) ซึงอธิบายว่า (ปริญ ลกัษิตานนท์, 2544: 

94-99) 
 1. ผูบ้ริโภคมีความรู้สึก ความปรารถนาในตวัผลิตภณัฑอ์ยูใ่นจิตใจ (State of Coals)  
 2. แรงกระตุน้ความตอ้งการในตวัผลิตภณัฑ ์(Triggering Cue) 
 3. กระบวนการเลือกผลิตภณัฑ ์(Choice Process) 
 4. การซือผลิตภณัฑด์ว้ยอารมณ์ (State Of Predisposition) 
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 5. การคน้หาข้อมูลเพิมเติม (Information Search) ในกรณีความตอ้งการลดน้อยและ
เป็นปัญหาจริง จึงตอ้งหาขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเกียวกบัส่วนตวัและทวัๆไปมาประกอบ 

 6. ในกรณีมีประสบการณ์มากขึน  ผลิตภัณฑ์นันก็จะได้รับการเลือกซือ (Buying 

Selection)  
 ในสังคมผูบ้ริโภคทุกคนมีความแตกต่างกนัอยู่แล้วในด้านอายุ เพศ ศาสนา เชือชาติ 
และเผา่พนัธ์ุ ดงันนัการทีผูบ้ริโภคจะซือหาผลิตภณัฑ์อุปโภคหรือบริโภคใดก็ตาม ยอ่มเป็นการยาก
ทีจะคาดคะเนหรือมีแบบแผนของการซือ ผูบ้ริโภคคนหนึงซือผลิตภณัฑ์อยา่งหนึงดว้ยเหตุผลหลาย
ประการอีกดว้ย 

 แมก้ระนนั นกัการตลาดจาํตอ้งศึกษาและหาวิธีประกอบในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
เพือให้เขา้ใจถึงแผนการซือของผูบ้ริโภค ดงันนัศึกษาวิชา “พฤติกรรมศาสตร์” จึงเป็นเรืองทีสําคญั
ต่อการพิจารณาแนวความคิดของผูบ้ริโภคถึงวธีิการใชเ้หตุผลประกอบในการซือผลิตภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 รูปแบบของเฮาเวร์ิด   
ทีมา ปริญ ลกัษิตานนท,์ จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค, พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ: เลิฟ แอนด์ลิฟ, 
2544), 95. 

 

ข้อมูลในการเลอืกผลติภณัฑ์ 

ปัญหาจาก
ข้อมูลทวัไป 

ข้อมูลส่วนตวั 

ข้อมูลทวัไป 

การเลอืก 

- ในด้านราคา       - จาํนวน 

- ความแตกต่าง     - ความคงทนถาวร 

ตรวจข้อมูลเข้า 

กระบวนการเลอืก 

การเลอืก
ผลติภัณฑ์ 

ความต้องการ
ผลติภัณฑ์ 

ประสบ 

การณ์เก่า 

ตดัสินใจซือ 

ภาพพจน์ผู้ซือ 
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 ทฤษฎีของนิโคเซีย ฟรานเซสโก นิโคเซีย (Francisco Nicosia)(ปริญ ลกัษิตานนท์ , 
2544: 99) ไดส้ร้างทฤษฎีนีขึนเมือ ค.ศ. 1966 โดยไดข้ยายความเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากขึน
กว่าทฤษฎีของเฮาเวิร์ด และเป็นกระบวนวิธีทีอาศยัหลกัคอมพิวเตอร์ในการรวบรวมตวัแปรและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

 ทฤษฎีของนิโคเซีย แบ่งออกเป็น 4 ภาค แต่ละภาคมีรายละเอียดดงันี 

 ภาคที 1 แสดงถึงผลลพัธ์ดา้นโฆษณาซึงมีผลต่อผูบ้ริโภค 

 1.1 โฆษณาจากองคก์ารถึงผูบ้ริโภค 

 1.2 ผูบ้ริโภครับทราบรายละเอียด 

 ภาคที 2 ผูบ้ริโภคศึกษาและประเมินค่าผลิตภณัฑโ์ฆษณาและปัจจยัเลือกอืนๆ 

 ภาคที 3 การจูงใจใหซื้อผลิตภณัฑ ์

 ภาคที 4 การอุปโภคบริโภคสินคา้ทีโฆษณา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 แสดงทฤษฎีของนิโคเซีย 

ทีมา ปริญ ลกัษิตานนท,์ จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค, พิมพค์รังที 3 (กรุงเทพฯ: เลิฟ แอนด์ลิฟ, 
2544), 99. 

การตลาดโดยองค์การ ท่าทผู้ีบริโภค
ประสบการณ์ 

อุปโภคบริโภค
เกบ็รักษา 

ค้นคว้า 

ประเมนิค่า 

การตดัสินใจ 

ภาค 1.1  
การโฆษณา 

ท่าท ีประสบการณ์ 

การจูงใจ 

การตดัสินใจ
ซือ 

 

ภาค 2 

ภาค 3 
ภาค 4 
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 จากการศึกษาแนวคิด พฤติกรรมผูบ้ริโภคนัน เพือนํามาใช้ในงานวิจยัครังนีก็ทาํให้
ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคขนมไทย ทงันีเป็นแนวทางทีสําคญัทีจะ
ก่อให้เกิดแนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดขนมไทยและเพือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุด ผู ้ประกอบธุรกิจร้านขนมไทยต้องค้นหาความต้องการทีแท้จริงของผูบ้ริโภคนันว่ามี
พฤติกรรมการซืออยา่งไร ทงัซือก่อนและหลงัจากการซือ สาเหตุสําคญัทีเลือกซือเพราะเหตุใด และ
ซือบ่อยแค่ไหน ทงันีนนัก็เพือหาหนทางตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคขนมไทยนนัเอง 

 

2. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบักลยุทธ์ทางการตลาด และส่วนประสมการตลาด 

 ส่วนประสมการตลาดคือการนาํสิงทีลูกคา้ตอ้งการ ซึงมี 4 ประการ คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด สิงทีลูกคา้ตอ้งการทงั 4 ประการนีจะตอ้งสอดคลอ้ง
กนั เพือทีจะสามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.1 ความหมายของกลยุทธ์ทางการตลาด 

 คอตเลอร์ (Kotler, 2009: 14) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์ทางการตลาดหมายถึง หลกัเกณฑ์ที
งานบริหารการตลาดนาํมาปฎิบติั เพือทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมาย ที
ประกอบา้ยการตดัสินใจในค่าใชจ่้ายทางการตลาดส่วนประสมการตลาด และการจดัสรรทรัพยากร
ทางการตลาด 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2552: 10)ได้กล่าวไวว้่า เป็นขันตอนในการกําหนด
จุดมุ่งหมายทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการออกแบบส่วนประสมการตลาดเพือ
สนองความพึงพอใจของตลาด และบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร หรืออาจหมายถึง หลกัเกณฑ์ซึง
ในการบริหารการตลาดกาํหนดวา่จะใชเ้พือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างการตลาดในตลาดเป้าหมาย 
รวมทงัการตดัสินใจในค่าใช้จ่ายทางการตลาด ส่วนประสมการตลาด และการจดัสรรทรัพยากร
ทางการตลาด จากความหมายของกลยุทธ์การตลาดมีประเด็นสําคัญคือ 1. การกําหนดตลาด
เป้าหมายและพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย 2. การกําหนดวตัถุประสงค์ทางการตลาด 3. การ
กาํหนดกลยทุธ์การตลาด และ 4. การกาํหนดโปรแกรมการตลาด   
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 วิเชียร วิทยอุดม (2555: 1-5) ได้กล่าวไวว้่า กลยุทธ์ทางการตลาดคือ การเลือกตลาด
เป้าหมายและการพฒันาส่วนผสมทางการตลาดเพือตอบสนองความพอใจตามความตอ้งการของ
ตลาด  
 ทงันีกล่าวไดว้่า กลยุทธ์ทางการตลาด คือ การวางแผน วิธีการต่างๆเพือทีจะไดม้าซึง
ประโยชน์และการบรรลุเป้าหมายต่างๆในเชิงธุรกิจ 

 

ขนัตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (Analyzing Marketing Situation) 
1. การวเิคราะห์โอกาสทางการตลาด (Analyzing Marketing Opportunities) 
2. การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด  และการเลือกตลาดเป้าหมาย  (Analyzing Marketing 
Segmentation And Selecting Target Market) 
3. การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
4.การวเิคราะห์คู่แข่งและสิงแวดลอ้มทีเกียวขอ้ง (Analyzing Competitors And Environments) 

 

ขนัตอนการวางแผนการตลาด (Marketing Planning) ซึงคือการออกแบบกลยทุธ์การตลาด 
(Designing Marketing Strategies Or Marketing Mix Strategies) 

1. การกาํหนดวตัถุประสงคท์างการตลาด (Marketing Objectives) 
2. การกาํหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing  Strategies) หรือกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix Strategies or 4Ps Strategies) ประกอบดว้ย กลยทุธ์ 4 ดา้นมีดงันี 

     2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product ) 
     2.2 ดา้นราคา (Price) 
     2.3 ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) 
     2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

ภาพที 4 ประเด็นสาํคญัของกลยทุธ์การตลาด 
ทีมา: ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และกรณีตัวอย่าง 

(กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา, 2552), 10. 
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2.2 ความหมายของส่วนประสมการตลาด  
 ความหมายของส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix : 4P’s) นันประกอบไปด้วย  
ผลิตภณัฑ์  (Product)  ราคา (Price)  การจดัจาํหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ทงันีเองมีผูเ้ชียวชาญหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งมากมาย ดงันี 

2.2.1 ผลติภัณฑ์ (Product) 
 ฉตัยาพร เสมอใจ (2547: 52) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ในการกาํหนดกลยทุธ์การบริหาร
การตลาดไม่วา่จะเป็นในธุรกิจทีผลิตสินคา้หรือบริการก็ตามต่างตอ้งพิจารณาถึงลูกคา้ กล่าวคือ ใน
การวางแผนเกียวกับผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาถึง ความจําเป็นและความต้องการของลูกค้า 
(Customer’s Needs or Wants) ทีมีต่อผลิตภณัฑ์นนัๆ เป็นหลกั เพือธุรกิจสามารถนาํเสนอผลิตภณัฑ์
ทีตรงกบัความต้องการของลูกค้าได้มากทีสุด โดยเฉพาะในตลาดทีมีการแข่งขนัสูงทีทาํให้ตอ้ง
มุ่งเนน้ทีตลาดเฉพาะส่วน (Niche Market) การเขา้ใจถึงความตอ้งการและสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการเหล่านันได้จะสามารถสร้างความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ได้ ซึงผลิตภณัฑ์ใน
ธุรกิจบริการมีความแตกต่างจากสินค้าทังด้านรูปแบบและการดําเนินงาน ดังนันกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภณัฑส์าํหรับธุรกิจบริการจึงมีความแตกต่างกนัไปดว้ย 

ปฏิพล ตงัจกัรวรานนท ์(2549: 68) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ สิงทีบริษทัเสนอใหแ้ก่ลูกคา้
อนัประกอบไปด้วย รูปลกัษณ์ภายนอกทีชัดเจนของขอ้เสนอ และส่วนประกอบทีไม่สามารถจบั
ตอ้งได ้เช่น การรับประกบัสินคา้ เป็นตน้ 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550: 12) ได้ให้ความหมายไวว้่า สินค้าและบริการทีกิจการ
นาํเสนอขายต่อผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ นบัเป็นปัจจยัสําคญัทีมองเห็นไดช้ดัเจนเป็นอนัดบัแรก โดยส่วน
ใหญ่แลว้มีความเป็นรูปธรรม มองเห็นและจบัตอ้งได ้

ภาวิณี กาญจนาภา (2553: 84) ได้ให้ความหมายว่า การสร้างคุณค่าโดยการนาํเสนอ
ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือความคิด เพือตอบสนองต่อความจาํเป็นและความตอ้งการของลูกคา้ เช่น 
การทีผูป้ระกอบการขนมไทย ผลิตขนมไทยแบบใหม่เพือสนองความตอ้งการตลาด 

ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์ (2555: 21) ได้ให้ความหมายของผลิตภณัฑ์ไวว้่า ผลิตภณัฑ์
ได้แก่ สินคา้และบริการ ทีธุรกิจพฒันาและผลิตขึนเพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภณัฑ์หรือสินคา้และบริการนนัมีทงัจบัตอ้งได้ เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ 
ทองหยอด และไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่น การปันเมด็ขนุน การปันฝอยทอง 
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 ทงันีกล่าวไดว้่า ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินคา้ต่างๆ ไม่ได้สนว่าสินคา้นัน จะจบัตอ้งได้
หรือจบัตอ้งไม่ได ้หรือเป็นการบริการ ทีสามารถจูงใจให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการทีจะอยากลองใช้
หรืออยากใช ้ทงัหมดนีเรียกวา่ ผลิตภณัฑ ์

 2.2.2 ราคา (Price) 
 สุดาพร กุณฑลบุตร (2550: 12) ได้ให้ความหมายไวว้่า ราคาขายของผลิตภณัฑ์หรือ
บริการทีกิจการนาํเสนอต่อผูบ้ริโภค เช่น ฝอยทองเปียกราคาถุงละ 50 บาท มาม่าห่อละ 6 บาท เป็น
ตน้  
 ปฏิพล ตงัจกัรวรานนท์ (2549: 68) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า สิงทีผูซื้อตอ้งจ่ายออกไป
เพือแลกเปลียนกนัผลิตภณัฑ์ของผูข้าย ซึงภายใตส้ภาพแวดลอ้มของตลาดทีมีการแข่งขนัเสรี ราคา
เป็นปัจจยัทีขึนอยู่กบัความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั โดยทวัไปผูข้ายจะมีความยึดหยุ่นในการ
กาํหนดราคามากขึน เมือขอ้เสนอของพวกเขามีความเป็นเอกลกัษณ์สูง ในทางกลบักนั พวกเขาก็จะ
มีความยดืหยุน่นอ้ยลง เมือขอ้เสนอของพวกเขามีลกัษณะใกลเ้คียงกบัสินคา้ทวัไปเพิมมากขึน 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2547: 52) ได้ให้ความหมายไวว้่า  สําหรับการวางแผนด้านราคา
นอกเหนือจากต้นทุนในการผลิต การให้บริการ และการบริหารแล้ว ก็ต้องพิจารณาถึง ต้นทุน 
(Cost) ของลูกคา้ เป็นหลกัดว้ย ธุรกิจตอ้งพยายามลดตน้ทุนและภาระทีลูกคา้ตอ้งรับผิดชอบ ตงัแต่
จ่ายใช้จ่ายสําหรับผลิตภณัฑ์บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวขอ้งดว้ยทงัดา้นเวลา จิตใจ ความ
พยายามทางร่างกาย และความรู้สึกทางลบต่างๆ ทีลูกคา้อาจไดรั้บดว้ย ในการพยายามลดค่าใช่จ่าย
ต่างๆของลูกคา้จะหลายมาเป็นตน้ทุนของธุรกิจเอง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนกบักลุ่มลูกคา้ที
ชอบซือของราคาตาํ  
 ภาวิณี กาญจนาภา (2553: 84) ไดใ้ห้ความหมายว่า ราคาเป็นองค์ประกอบทีสําคญัต่อ
การพิจารณาตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ของลูกคา้ นกัการตลาดตอ้งทาํการกาํหนดราคาโดยตงัอยู่บน
พนืฐานของความเชือของลูกคา้ทีมีต่อคุณค่าผลิตภณัฑ ์

 ทงันีกล่าวได้ว่า ราคา หมายถึง คุณค่าของสิงๆนันเมือตีค่าออกมาเป็นตวัเงิน ทังนี
ขึนอยูก่บัความพึงพอใจของทงัผูข้ายและผูซื้อ และราคาเป็นสิงทีสาํคญั หากตงัราคาไม่เหมาะสมกบั
คุณภาพผลิตภณัฑห์รือตงัราคาไม่ถูกกลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริโภคก็จะไม่ซือผลิตภณัฑห์รือสินคา้นนัๆ 

2.2.3 การจัดจําหน่าย (Place) 
  สุดาพร กุณฑลบุตร (2550: 12) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ สถานทีในการจดัจาํหน่าย หรือ
หมายถึงช่องทางการจดัจาํหน่าย เช่น ร้านฝอยทองพรเจริญ ร้าน S&P  
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 ปฏิพล ตงัจกัรวรานนท์ (2549: 69) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า จุดทีทาํการจาํหน่ายสินคา้ 
และการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ หรือบริการออกไป โดยการจดัจาํหน่ายอาจจะหมายถึง ร้านคา้ปลีก 
เครือข่ายการจดัจาํหน่ายระดบัประเทศ เวบ็ไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การใช้แค็ตตาล็อกสําหรับ
ไปรษณียท์างตรง หรือส่วนประกอบอืนๆ อีกมากมาย 

 ฉตัยาพร เสมอใจ (2547: 52) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การจดัจาํหน่ายก็ตอ้งพิจารณาถึง 
ความสะดวกสบาย (Convenience) ในการรับบริการ การส่งมอบสู่ลูกคา้ สถานที และเวลาในการส่ง
มอบ กล่าวคือลูกคา้ควรจะเขา้ถึงไดง่้ายทีสุดเท่าทีจะเป็นไปไดใ้นเวลาและสถานทีทีลูกคา้เกิดความ
สะดวกทีสุด 

ภาวิณี กาญจนาภา (2553: 85) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมต่างๆทีจาํเป็นต้อง
กระทาํเพือการเคลือนยา้ยผลิตภณัฑไ์ปสู่ลูกคา้ทีถูกตอ้งและในเวลาทีลูกคา้ตอ้งการ 

 ทงันีกล่าวได้ว่า การจดัจาํหน่าย หมายถึง ช่องทางทีระบายออกของสินค้า มีหลาย
รูปแบบ ทงันีเพือทีใชใ้นการเคลือนยา้ยสินคา้จากจาํหน่ายสู่ผูบ้ริโภคหรืออาจจะเป็นคนกลาง ๆทีมี
ส่วนช่วยในการกระจายสินคา้นนัๆ แต่ทุกรูปแบบเหล่านีแลว้แต่อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูซื้อเป็น
หลกั 

 2.2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 สุดาพร กุณฑลบุตร (2550: 12) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคหันมา

สนใจซือสินคา้และบริการจากกิจการ เช่น การโฆษณา การส่งเสริมการขายดว้ยวิธีต่างๆ เช่น ลด 
แลก แจก แถม เพือให้ผูบ้ริโภคทียงัไม่เคยซือหันมาซือ และผูบ้ริโภคซือเพิมขึนหรือไม่เปลียนไป
ซือสินคา้คู่แข่ง 

 ปฏิพล ตงัจกัรวรานนท ์(2549: ) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ เป็นการบรรยายถึงกิจกรรม
ในการติดต่อสือสารหลายๆ ประเภททีถูกนาํมาใชเ้พือใหแ้น่ใจวา่ลูกคา้รู้จกัขอ้เสนอของบริษทั และ
มีความประทบัใจทีดีต่อขอ้เสนอดงักล่าว รวมถึงการตดัสินใจซือสินคา้ในทีสุด 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2547: 53) ได้ให้ความหมายไวว้่า การส่งเสริมการตลาดจะช่วย
กระตุน้ให้ลูกคา้ทาํตามในสิงทีเราคาดหวงั ไดแ้ก่ การรู้จกัและตระหนกัถึงตวัผลิตภณัฑ์เกิดความ
ต้องการใช้ และตัดสินใจซือและซือมากขึน โดยอาศัยเครืองมือทีแตกต่างกันในการส่งเสริม
พฤติกรรมของลูกคา้ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้
พนักงานขาย และการตลาดทางตรง ทีมีคุณสมบติั  ขอ้ดี และขอ้จาํกดัทีแตกต่างกนั ดงันนัจึงตอ้ง
พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้าน 
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 ภาวณีิ กาญจนาภา (2553: 84) ไดใ้ห้ความหมายวา่ เป็นการสือสารคุณค่าของผลิตภณัฑ ์
บริการ หรือความคิด ให้กบัลูกคา้ เพือส่งขอ้มูล ข่าวสารเกียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ การเชิญชวน 
หรือเตือนใจ ผูที้เป็นลูกคา้หรือผูที้คาดว่าจะเป็นลูกคา้ และก่อให้เกิดอิทธิพลต่อความคิด อนัจะ
นาํไปสู่การตดัสินใจซือผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 ทงันีกล่าวไดว้า่ การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อสือสารกบัผูบ้ริโภคโดยการ
ใช้วิธีการใดๆ ก็ตามเพือจูงใจให้ผูบ้ริโภคเกิดความอยากหรือตอ้งการในตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์
นนัๆ มากกว่าปกติโดยอาจใช้วิธีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทีแตกต่างจากการขายโดยทวัไป เช่น 
การใชสื้อนิตยสาร วทิย ุหนงัสือพิมพ ์เครือข่ายทางสังคม เป็นตน้ 
 โดยสรุปแล้วส่วนประสมการตลาด (4P’s) นัน คืองานทีผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการตอ้ง
คน้หาความจริงเกียวผูบ้ริโภคว่าตอ้งการหรือจะตอบสนองความตอ้งการนันๆ ของผูบ้ริโภคได้
อยา่งไรและโดยวิธีการใด นนัก็เพือทีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ และทงันีนนัผูผ้ลิตตอ้ง
สามารถควบคุมตวัแปรทางการตลาด เพือทีจะใชต้อบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคใหไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 5 แสดงส่วนประสมการตลาด (4P’s) 
ทีมา: Kotler and Armstrong, Principles of Marketing, 9th ed. (New jersey: Prentice-Hall, 2009), 

15. 

ตลาดเป้าหมาย 

(Target market) 
(ความต้องการและ

พฤตกิรรมของผู้บริโภคที
เป็นเป้าหมาย) 

ผลติภณัฑ์(Product) 
- สินคา้ให้เลือก (Product variety) 
- คุณ ภาพ สินค้า  (Quality)  - ลักษณ ะ 
(Feature) - การออกแบบ (Design) 
- ตราสินคา้ (Brand name) 
- การบรรจุหีบห่อ (Packaging) 
- ขนาด (Size) - บริการ (Services) 

ราคา (Price) 
- ราค าสิ น ค้าใน รายก าร  (List 

price) - ส่วนลด (Discounts) 
- ส่วนยอมให้ (Allowances) 
- ร ะ ย ะ เว ล า ก า ร ชํ า ร ะ เ งิ น 
(Payment period) - ระยะเวลาการ
ให้สินเชือ (Credit terms) ฯลฯ 

การจัดจําหน่าย (Place) 
ช่องทาง (Channels) 

- ความครอบคลุม (Coverage) 
- การเลือกคนกลาง (Assortment) 

- ทาํเลทีตงั (Location) 
 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion )
หรือการสือสารการตลาดแบบ
ประสมประสาน [Integrated 

Marketing Communication ] 

- การโฆษณา (Advertising) 
- ก ารข ายโด ยใช้ พ นั ก งาน ข าย 
(Personal selling) - การส่งเสริมการ
ขาย (Sales promotion) - การให้ข่าว
และการประชาสัมพนัธ์ (Publicity 

and Public Relations)  - ก ารตล าด
ทางตรง (Direct marketing)  

ส่วนประสม
การตลาด

(Marketing Mix) 
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 สรุปส่วนประสมการตลาดนนัหมายถึงการสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยผูผ้ลิต
สินคา้หรือบริการจะตอ้งคน้หาความจริงทีผูบ้ริโภคถูกใจมากทีสุด ทงันีส่วนประสมการตลาด
ประกอบไปดว้ย วธีิการต่างๆหลากหลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบนนัเพือก่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
ซือสินคา้หรือบริการนนัๆ ทงันีเมือนาํแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดมาใชก้บัธุรกิจขนมไทยนนั
จะช่วยใหเ้กิดการวางแผนการตลาดโดยเนน้ไปทีการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคขนม
ไทย และทงัการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายประกอบกบัการเนน้ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์
ทงัทางตรงและทางออ้มโดยการใช ้เครือข่ายทางสังคม จะช่วยส่งเสริมใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ
มากยงิขึน 

 
3. แนวคิดและทฤษฎเีกียวการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 

 การรับรู้คุณค่าตราสินคา้นันไม่สามารถจบัตอ้งได้ แต่มีคุณค่าต่อทางด้านจิตใจของ
ผูบ้ริโภค ทงันีผูใ้ห้บริการหรือผูป้ระกอบการตอ้งให้ความสาํคญักบัเรืองของคุณค่าตราสินคา้เพราะ
ตราสินคา้จะสะทอ้นถึงความคิดทีผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้นนัๆ ทงันีมีผูใ้ห้ความหมายเกียวกบัการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ไว ้เช่น 

3.1 ความหมายของการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 
ชิพแมนและคานุก (Schiffman And Kanuk, 1994: 162) ไดก้ล่าววา่ คุณค่าทีมีอยูใ่นตรา

สินค้าทีมีชือเสียง เป็นลกัษณะทีแสดงถึงการยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม่ การจดัสรรพืนทีในการวาง
สินคา้ทีดีกวา่ คุณค่าทีรับรู้ คุณภาพทีรับรู้ และในดา้นของการส่งเสริมการขายจะมีผลทาํใหผู้บ้ริโภค
เกิดความสับสน ดงันนันกัการตลาดจะตอ้งสร้างความเขม้แข็งให้กบัตราสินคา้ เพือเพิมคุณค่า และ
กระตุน้ความภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค รักษาผูบ้ริโภคไม่ใหเ้ปลียนใจไปใชผ้ลิตภณัฑอื์น 

พิบูล ทีปะปาล (2549: 230) ไดก้ล่าววา่ ตราสินคา้ทีปรากฏอยูท่วัไปในทอ้งตลาดต่างมี
อาํนาจและคุณค่า (Power And Value) ไม่เท่ากนั บางตราผูซื้อส่วนใหญ่ไม่รู้จกั ในขณะทีบางตรา
เป็นทีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางมากทีสุด (หากวดักนัดา้นความระลึกไดแ้ละความจาํได)้ นอกจากนนัเมือ
พิจารณาในแง่ของระดบัการยอมรับของลูกคา้ ก็แตกต่างกนั บางตราสินคา้ลูกคา้ให้การยอมรับสูง 
บางตราสินค้าลูกค้ารู้สึกชอบมากกว่าตราอืนๆ ส่วนบางตรานันลูกค้ามีความภักดีสูง ไม่อาจ
เปลียนไปใชต้ราอืนๆ ไดซึ้งลกัษณะนีมีไม่มากนกั 
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ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ  (2550: 315) ได้กล่าวว่า เป็นคุณค่าที เพิมขึนมาใน
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซึงคุณค่านีอาจะสะทอ้นถึงวิธีทีลูกคา้คิด (Think) รู้สึก (Feel) และแสดง (Act) 
โดยการให้ความสําคญัต่อตราสินคา้ เช่นเดียวกบัราคา (Price) ส่วนครองตลาด (Market Share) และ
ความสามารถทาํกาํไร (Profitability) คุณค่าตราสินคา้เป็นสินทรัพยที์ไม่สามารถจบัตอ้งได้ ซึงมี
คุณค่าดา้นจิตวทิยาและดา้นการเงินต่อบริษทั 

 รณชยั ตนัตระกูล (2550: 34) ไดก้ล่าววา่ ประโยชน์ทีเชือมโยงกบัชือตราสินคา้ซึงเพิม
มูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑน์นั จะเป็นการบ่งบอกการมีค่าของตราสินคา้นนั  
 สรุปการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ หมายถึง การทีผูบ้ริโภคไดย้ิน ได้เห็น ตราสินคา้นันๆ 
แลว้เกิดภาพในความคิดเกียวกบัตราสินคา้นนัๆ ทงันีขึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเองเป็น
สําคญัวา่ผูบ้ริโภคมีประสบการณ์กบัตราสินคา้นนัๆ ดีหรือไม่ อยา่งไร และเมือเกิดภาพในความคิด
ทีมีต่อสินคา้นันแลว้ ผูบ้ริโภคจะจดจาํเอกลกัษณ์ของตราสินคา้นันๆ เช่น ขนมลอดช่องวดัเจต มี
เอกลกัษณ์คือความหอมหวานของนาํกะทิ  
 

3.2 การสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินค้า  
 วิทวสั ชยัปราณี (2546: 43) กล่าววา่ ตราสินคา้ คือ ทุกอย่างทีสินคา้มีทงัหมด รวมทงั
ความรู้สึกอะไรบางอย่างทีผูบ้ริโภคมีกับสินค้าหรือตรานัน และเป็นเรืองเกียวกับบุคลิกภาพ 
(Personality) ความน่าเชือถือ (Trust/Reliability) ความมันใจ (Confidence) สถานภาพ  (Status) 
ประสบการณ์ (Share experience) และความสัมพนัธ์ (Relationship) 
 ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ (2544: 20) ไดก้ล่าวถึงการสร้างคุณค่าตราสินคา้ไวว้่า เป้าหมาย
สูงสุดของการสร้างคุณค่าตราสินคา้ คือ การนาํผูบ้ริโภคจากการรู้จกัตราสินคา้ไปสู่การยืนหยดัต่อ
ตราสินคา้ (Brand Insistence) ประกอบดว้ย 5 ส่วนดว้ยกนัดงันี 

 1. การรู้จกัตราสินค้า (Brand Awareness) การสร้างตราสินค้าต้องเริมจากการทาํให้
ผูบ้ริโภครู้จักตราสินค้า รู้ถึงความแตกต่างของสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้าของบริษัท สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และทราบถึงสถานทีในการจาํหน่าย โดยตราสินคา้นนัๆ ตอ้ง
อยูใ่นลาํดบัความคิดแรกของผูบ้ริโภค 
 2. การเขา้ถึงตราสินคา้ (Brand Accessibility) เพือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบั
ผูบ้ริโภค ตราสินคา้ตอ้งเขา้ไปอยู่ในทุกๆช่องทางการจดัจาํหน่ายทีผูบ้ริโภคตอ้งการ อาจจะอาศยั
พนัธมิตรทางธุรกิจ หรือเครือข่ายของตวัแทนจาํหน่ายทีมีอยา่งกวา้งขวา้ง 
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 3. คุณค่าทีไดรั้บจากการใช้สินคา้ (Brand Value) เมือตราสินคา้ผ่านกระบวนการรับรู้ 
และเข้าถึงผูบ้ริโภคแล้ว ผูบ้ริโภคจะพิจารณาถึงคุณค่าทีได้รับจากตราสินค้า ซึงคุณค่าดังกล่าว
ผูบ้ริโภคจะนาํราคามาเป็นเหตุผลในการพิจารณาเปรียบเทียบกบัความรู้สึกทีได้รับ หลงัจากการ
เลือกใชสิ้นคา้ 
 4. ความแตกต่าง และความเกียวพันกับตราสินค้า (Brand Relevant Differentiation) 
ความแตกต่างและความเกียวพันกับตราสินค้า คือ การทําให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าได้รับข่าวสารที
น่าสนใจ แปลกใหม่ โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทาํให้ผูบ้ริโภคพร้อมทีจะเปิดรับฟังสิงอืนๆ ทีตรา
สินคา้พยายามจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง และจดจาํจุดเด่นนนัๆ จากการตอกยาํอยูเ่สมอ แต่
ความแตกต่างของตราสินค้านัน ตอ้งทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกว่ามีความสัมพนัธ์กับชีวิตและคุณค่าที
ผูบ้ริโภคตอ้งการ 

5. ความรู้สึกผูกพนักบัตราสินคา้ (Brand Emotional Connection) เมือบริโภครู้จกั และ
ชอบตราสินคา้ จะส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจในตราสินคา้ และรู้สึกผูกพนักบัตราสินคา้ 
ซึงเป็นจุดเริมตน้ทีสาํคญัของการเกิดความจงรักภคัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 
 

3.3 ระดับของการรับรู้ 

 ความสามารถในการรับรู้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนจะแตกต่างกนั ซึงเป็นขอ้จาํกดัในการ
ให้ข้อมูลเพราะถ้าให้ข้อมูลมากเกินระดับของการรับรู้ของผูบ้ริโภคก็ไม่มีประโยชน์ แต่อาจ
กลายเป็นการทําให้สูญเสียการจดจาํจุดสําคัญไป ในทางตรงกันข้าม ถ้าให้ข้อมูลน้อยเกินไป 
ผูบ้ริโภคก็ยงัไม่สามารถจดจาํได้ ดงันันเราตอ้งวิเคราะห์ระดบัของการรับรู้ของผูบ้ริโภค เพือใส่
ตวักระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑ์ ซึงสามารถแบ่งระดบั
ความสามารถในการรับรู้ของผูบ้ริโภคออกเป็น 3 ระดบั คือ (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550: 70-71) 
 3.3.1 ระดบัตาํทีสุดทีผูบ้ริโภครับรู้ได ้คือระดบัทีหากใส่ตวักระตุน้ทางการตลาดตาํกวา่
จุดนี ก็จะไม่มีพลงัเพียงพอทีจะทาํใหผู้บ้ริโภครับรู้ได ้เช่น การโฆษณา ถา้ขอ้มูลหรือสิงกระตุน้นอ้ย
เกินไปผูบ้ริโภคจะยงัไม่สามารถรับรู้ได้ ก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่กลายเป็นค่าใช้จ่ายทีสูญ
เปล่า 
 3.3.2 ระดับความแตกต่างทีผู ้บริโภครับรู้ได้ คือระดับทีหากมีการเปลียนแปลง
ตวักระตุน้ทางการตลาดเพียงเล็กน้อย ก็จะทาํให้ผูบ้ริโภครับรู้ได้ถึงความเปลียนแปลงนี ซึงเป็น
ระดบัทีนกัการตลาดตอ้งสร้างความแตกต่างในสายตาของผูบ้ริโภคใหไ้ด ้
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 3.3.3 ระดบัสูงสุดทีผูบ้ริโภครับรู้ได ้คือระดบัทีหากมีการเพิมตวักระตุน้ทางการตลาด
สูงกว่าจุดนี ก็จะไม่มีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคเพิมขึน เป็นลกัษณะของขอ้มูลมากเกินไป ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการรับรู้เพิมขึน แต่ตอ้งระวงัวา่อาจกลายเป็นการก่อให้เกิดความสับสนและ
ลดจุดเด่นของขอ้มูลทีสาํคญัไป 

 ดงันนันกัการตลาดจึงตอ้งศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ของผูบ้ริโภควา่มีขีดความสามารถ
ในระดบัใด เพือใชใ้นการกระตุน้การรับรู้ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.4 กระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค 
 การรับรู้ถือว่าเป็นจุดเริมต้นของการแสดงพฤติกรรมใดๆ ของบุคคล การรับรู้ของ
บุคคลเป็นการเปิดรับขอ้มูล ซึงจะส่งผลต่อการนึกคิด การตดัสินใจ และแสดงพฤติกรรมในทีสุด 
การทีจะทาํให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมใดๆ ต้องเขา้ใจว่ากระบวนการในการรับรู้ของบุคคลเกิดขึน
อย่างไร ซึงเราสามารถแบ่งกระบวนการในการรับรู้ของผูบ้ริโภคออกเป็น 4 ขนัตอนคือ (ฉัตยาพร 
เสมอใจ, 2550: 72) 
 3.4.1 การถ่ายทอดความรู้สึก (Conveyance) คือการเปิดรับขอ้มูล (Selective Exposure) 
จากสิงเร้าต่างๆ ทีมากระทบต่อประสาทสัมผสัทังห้า และตังใจรับข้อมูลทีตนเองเลือกสรร 
(Selective Attention) เขา้มาสู่ความรู้สึกนึกคิดทีไดรั้บจากตวักระตุน้โดนผา่นประสาทสัมผสัไปยงั
สมองและจิตใจ 

 3.4.2 การจาํแนกรายละเอียดของความรู้สึก (Elaborated) คือการจาํแนกรายละเอียด
ของความรู้สึกทีเกิดขึนตามความรู้สึกในจิตใจ ความรู้ และประสบการณ์ของผูบ้ริโภค 

 3.4.3 ความเข้าใจทีเกิดขึนจากสิงทีรับรู้ (Comprehension) คือความเข้าใจในข้อมูล
ไม่ไดห้มายความวา่เขา้ใจถูกตอ้งเสมอไป การตีความขึนอยูก่บัความเชือ ทศันคติและประสบการณ์ 
การประมวลความรู้สึกความเขา้ใจทีเกิดขึนจากสิงทีรับรู้ 

 3.4.4 รักษาข้อมูล (Retention) จดจาํข้อมูลทีได้รับและนําไปสู่กระบวนการในการ
ตดัสินใจขนัต่อไป  
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ภาพที 6 แสดงกระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภค   
ทีมา: ฉตัยาพร เสมอใจ, การบริหารการตลาด (กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส (1989) จาํกดั, 2550), 72. 
 

 อคัเกอร์ (Asker, 1991: 167) ไดจ้ดัระดบัทศันคติของลูกคา้ทีมีต่อตราสินคา้แตกต่างกนั 
แยกออกเป็น 5 ระดบั ตงัแต่ตาํสุดถึงระดบัสูงสุด ดงันี  
 1. ลูกคา้จะเปลียนสินคา้ จากเหตุผลดา้นราคาเป็นสําคญั แสดงวา่ลูกคา้ไม่มีความภกัดี
ต่อตราสินคา้ 
 2. ลูกคา้รู้สึกพอใจ ไม่มีเหตุผลทีจะเปลียนตราสินคา้ไปใชต้ราสินคา้อืน 

 3. ลูกคา้รู้สึกพอใจ เพราะหากเปลียนตราสินคา้ก็จะเสียค่าใชจ่้ายเพิมขึน 

 4. ลูกคา้เห็นคุณค่าของตราสินคา้ และมองตราเสมือนเป็นเพือนทีคุน้เคย 

 5. ลูกคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้นนั  
 จะเห็นไดว้า่คุณค่าตราสินคา้นนัมีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนของลูกคา้ทีมีทศันคติต่อตรา
สินคา้ ณ ระดบั 3,4 หรือ5 คุณค่าตราสินคา้ (Brand equity) จึงหมายถึงตราสินคา้ทีทาํใหลู้กคา้มอง 
 

 

ประสาทสัมผสั 

สิงเร้า สมองและ
จติใจ 

จาํแนก
รายละเอียด 

ความเขา้ใจ 

ผูบ้ริโภค 
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เห็นวา่มีคุณค่า ลูกคา้มีทศันคติทีดี เกิดความชืนชอบจงรักภกัดี ลูกคา้เกิดการรับรู้ถึงคุณภาพและรู้จกั
ชือตราสินคา้นนัอยา่งดี 

 ค่าของตราสินคา้ทีสูงจะทาํใหไ้ดเ้ปรียบทางการแข่งขนั หลายประการ ดงันี 

 1. บริษทัมีอาํนาจต่อรองทางการคา้กบัผูจ้ดัจาํหน่าย และพ่อคา้ปลีกมากขึนเนืองจาก
ลูกคา้คาดหวงัวา่ผูจ้าํหน่าย และพอ่คา้ปลีกจะนาํผลิตภณัฑต์รานนัไปวางขาย 

 2. บริษทัสามารถตงัราคาสูงวา่คู่แข่งขนั เพราะวา่บริษทัมีตราทีไดรั้บการยอมรับว่ามี
คุณภาพสูงกวา่ 
 3. บริษทัสามารถออกผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยใช้ชือตราสินคา้เดิมได้โดยสะดวกมากขึน
เนืองจากชือตราสินคา้ไดรั้บความเชือถือสูงอยูแ่ลว้ 

 4. ตราสินคา้ยงัช่วยป้องกนัไม่ใหคู้่แข่ง แข่งขนัในดา้นราคา 
 พิบูล ทีปะปาล (2549: 232) ยงักล่าวต่อวา่ ตราสินคา้มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิง
จาํเป็นตอ้งหาวธีิการจดัการเกียวกบัตราสินคา้ดว้ยความรอบคอบ เพือไม่ใหต้ราสินคา้เสือมคุณค่าลง
จึงจาํเป็นตอ้งรักษาหรือปรับปรุงตราสินคา้ให้เป็นทีรู้จกั ส่งเสริมให้ลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพ และการ
ทาํงานตามหนา้ทีของผลิตภณัฑ์ทีเชือถือได ้ให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกในทางทีดีต่อตราสินคา้ให้ครอง
อยูใ่นจิตใจของลูกคา้เสมอ  
 ทงันีกล่าวไดว้า่ กระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภคเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิงในการตดัสินใจ
ในการเลือกซือสินคา้นนัๆ  
 

3.5 ปัจจัยทมีีอทิธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค 

 มีปัจจยัหลายประการทีเขา้มาเกียวขอ้งในการช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้ ซึงนกัการ
ตลาดสามารถสร้างใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ไดง่้ายขึน โดยอาศยัปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี ไดแ้ก่ (ฉตัยาพร 
เสมอใจ, 2550: 73-78) 
 3.5.1 องค์ประกอบทางด้านเทคนิค คือ ลกัษณะต่างๆ ของวตัถุทีนาํเสนอทีผูบ้ริโภค
สามารถสัมผสัได ้จะส่งผลต่อการพิจารณาในการรับรู้ของแค่ละบุคคล ซึงแบ่งออกเป็นปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่  
 . ขนาด มีความสาํคญัและส่งผลต่อการรับรู้ดว้ยเช่นกนั เชือวา่สินคา้หรือบริการ
บางอย่างมีขนาดใหญ่กว่าหรือมีปริมาณมากกว่ามกัจะเป็นสิงทีดีกว่า ถึงแมสิ้นคา้หรือบริการทีมี
ขนาดทีน่าดึงดูดและช่วยให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจได้เร็วขึน ถ้าหากสินค้าหรือบริการเหล่านันไม่มี
คุณภาพหรือด้อยคุณภาพก็แทบไม่มีประโยชน์อะไร เนืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบันมีข้อมูล มี
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ทางเลือก และฉลาดเลือกมากขึน เพียงเน้นปริมาณ แต่ขาดคุณภาพ จึงไม่ใช่สิงทีดึงดูดลูกคา้ไดอี้ก
ต่อไป 

 . สี สามารถสร้างความรู้สึกแลว้ ยงัสามารถสะทอ้นบุคลิกภาพของบุคคลได ้ 
 . ความเขม้ ไม่ว่าจะเป็นความเขม้ของเสียง ความจา้ของแสง ความชดัเจนของ
สีสัน และคาํพดู รวมถึงความถีของการติดต่อสือสาร สามารถดึงดูดหรือกระตุน้ผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่ 
สิงต่างๆเหล่านีสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคจดจาํสินคา้ไดง่้ายขึน 

 . การเคลือนไหว เราสามารถใชก้ารเปรียบเทียบระหวา่งการเคลือนไหวกบัการ
หยดุนิงได ้เช่น หากเรามองเขา้ไปในกลุ่มคนทีนงัฟังการบรรยายอยูใ่นหอ้งเรียน ในขณะทีนกัศึกษา
หลายคนนงัฟังอยู ่มีนกัศึกษาคนหนึงขยบัตวัจะลุก เราจะสามารถสังเกตคนทีเคลือนไหวแตกต่าง
จากผูอื้นไดอ้ยา่ง ง่ายดาย 

 . ตาํแหน่ง การจัดวางตาํแหน่งของสิงทีต้องการเน้นมีผลต่อการรับรู้และ
สามารถจูงใจผูบ้ริโภคให้เกิดความสนใจได้ เช่น การจดัวางสินคา้บนชันวางในห้างสรรพสินคา้ 
สินคา้ทีวางในระดบัสายตาจะขายดีกวา่สินคา้ทีจดัวางไวช้นัล่างสุดหรือชนับนสุด  
 . การตดักัน คือ การใช้ความแตกต่างกันอย่างสินเชิงมาเปรียบเทียบกัน ซึง
สามารถทาํไดท้งัในดา้นรูปแบบ เช่น ความแตกต่างของยุคสมยัหรือวยัของกลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้ 
ซึงสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดแ้ละนาํไปสู่การรับรู้ไดง่้ายขึน 

    . การแยกออก คือการสร้างเอกลกัษณ์ของตนใหมี้ความแตกต่าง โดดเด่นกวา่ 
 

 
 

ภาพที 7 แสดงองคป์ระกอบทางเทคนิค   
ทีมา:  ฉตัยาพร เสมอใจ, การบริหารการตลาด (กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส (1989) จาํกดั, 2550), 72. 

องคป์ระกอบ
ทางเทคนิค

ขนาด

สี

ความเขม้

การ
เคลือนไหวตาํแหน่ง

การต่อตา้น

การแยก
ออก
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 3.5.2 ความพร้อมดา้นจิตใจของผูบ้ริโภค สภาพภายในจิตใจของผูบ้ริโภคมีผลต่อการ
รับรู้หากผูบ้ริโภคมีความพร้อมทางจิตใจ ก็จะสามารถเปิดรับขอ้มูลและก่อใหเ้กิดการรับรู้ไดง่้ายขึน 
ซึงสามารถพิจารณาไดจ้ากปัจจยัต่างๆดงันี 

 1. ความมนัคง หากผูบ้ริโภคมีความมนัคงในด้านจิตใจต่อสิงใดๆ แล้ว ถึงแม้
สภาพแวดลอ้มมีการเปลียนแปลง ผูที้มีความมนัคงจะยงัคงมีความเชือมนัในสิงนนัไม่เปลียนแปลง 

 2. นิสัย เป็นพฤติกรรมในการรับบริโภคของผูบ้ริโภคทีดาํเนินมาในแนวทาง
เดิมๆ เช่น การซือขนมไทยจากร้านเดิมเป็นประจาํ แวะซือขา้วแกงจากร้านเดิมเป็นประจาํ เป็นตน้
ดงันันสามารถสรุปไดว้่า การทีผูบ้ริโภคมีความพร้อมในการเปิดรับขอ้มูล ตลอดจนการศึกษาถึง
นิสัยและนํามาเป็นจุดในการพฒันาข้อมูลและใช้เป็นตวักระตุ้นการเปิดรับข้อมูลของผูบ้ริโภค 
สามารถสร้างการรับรู้ของผูบ้ริโภคไดง่้ายขึน 

 3. ความมนัใจและความรอบคอบ ผูที้มีความมนัใจในตนเองสูงมีแนวโน้มทีจะ
สามารถรับมือกบัเหตุการณ์ทีซับซ้อนไดเ้ร็วกว่า และจาํรับรู้และตดัสินใจเร็วกวา่ ส่วนผูที้มีความ
รอบคอบจะใช้เวลาในการพิจารณาในการตดัสินใจมากกว่า ตลอดจนตอ้งการใช้เวลาในการหา
ขอ้มูลและเปิดรับขอ้มูลมากเพือใชใ้นการพิจารณามากกวา่ผูที้มีความมนัใจสูงโดยเปรียบเทียบ 

 4. ความตงัใจ ความตงัใจของผูบ้ริโภคแต่ละรายจะส่งผลต่อการรับรู้ของตนเอง 
ความตงัใจขึนอยูก่บัสมาธิของแต่ละบุคคลในขณะนนั ถา้บุคคลมีความตงัใจและมีสมาธิอยูก่บัสิงที
ทาํก็สามารถรับรู้และเขา้ใจไดง่้ายกวา่ 
 5. สภาพความพร้อมของจิตใจ เมือจิตใจพร้อม ไม่มีปัญหาใดๆ มารบกวน ก็จะ
รับรู้ไดง่้ายและรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นปัญหาจากสภาพแวดลอ้มหรือปัญหาจากตวัผลิตภณัฑ์ ในทาง
ตรงกนัขา้ม หากผูบ้ริโภคมีเรืองทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลหรือการบริโภคผลิตภณัฑ์นนัๆก็จะก่อให้เกิด
ความกงัวลในจิตใจ ก็จะหยุดพฤติกรรมนนัๆ และปิดกนัการรับรู้ไป นอกเหนือจากขอ้มูลแลว้ เวลา
จึงเป็นสิงสําคญัทีต้องตระหนักถึงด้วยในการให้ข้อมูลว่าควรจะให้ข้อมูลในรูปแบบใดและใน
ช่วงเวลาใด เพือกระตุน้การเปิดรับขอ้มูลของผูบ้ริโภคทีดีกวา่ 
 6. ความคุน้เคย เมือผูบ้ริโภคมีความคุ้นเคยกบัสิงใดมาก่อน ก็จะเป็นรับขอ้มูลที
เกียวขอ้งกบัสิงนันได้เร็วกว่า หากผูบ้ริโภคมีความคุน้เคยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็จะช่วยให้เป็นรับ
ขอ้มูลและการรับรู้ไดเ้ร็วขึน  
 7. ความคาดหวงั ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มทีจะคาดหวงัในสิงทีเขาต้องการ ซึงเป็น
สาเหตุหนึงทีทาํใหผู้บ้ริโภคเลือกทีจะรับรู้ โดยผูบ้ริโภคจะคาดหวงัและเติมเต็มสิงทีขาดหายไปของ
ขอ้มูลทีเขาไดรั้บ 
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ภาพที 8 แสดงความพร้อมทางจิตใจของผูบ้ริโภค 

ทีมา: ฉตัยาพร เสมอใจ, การบริหารการตลาด (กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส (1989) จาํกดั, 2550), 77. 
  

 3.5.3 ประสบการณ์ในอดีตของผูบ้ริโภค เป็นสิงทีทาํให้ผูบ้ริโภคคาดเดาและคาดหวงั
สิงทีจะเกิดขึนหรือสิงทีเขาต้องการ การทีผู ้บริโภคมีประสบการณ์ทีดีในการซือและการใช้
ผลิตภณัฑ์ก็จะเปิดรับขอ้มูลได้ง่าย ในทางตรงกันข้าม หากผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ทีไม่ดีก็จะ
ปฏิเสธข้อมูลนัน ดังนันแนวทางแก้ไขคือ ต้องอาศัยแหล่งในการให้ข้อมูลทีน่าเชือถือในการ
สนบัสนุนความเชือถือของขอ้มูลหรือใหเ้ป็นผูที้ใหข้อ้มูลแก่ผูบ้ริโภคแทน 

 3.5.4 สภาวะอารมณ์ เป็นสภาพจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกและทศันคติ ณ เวลา นันๆ 
ของผูบ้ริโภควา่มีความพร้อมทีจะรับรู้หรือไม่ อารมณ์ทีไม่ปกติจะมีผลทางลบในการรับรู้ ไม่วา่จะ
เป็นอาการหงุดหงิด อารมณ์เสีย เสียใจ โกรธ เศร้าใจ อารมณ์เหล่านีจะทาํให้สมาธิในการรับรู้ขอ้มูล
ดอ้ยกวา่ทีควรจะเป็น  
 3.5.5 ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมในการรับรู้ของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะมีลกัษณะ
การคิดและการตดัสินใจในด้านต่างๆ ตามแนวทางทีถูกปลูกฝังจากสังคมและวฒันธรรมของตน 
การศึกษาสิงแวดล้อมของผูบ้ริโภคจึงทาํให้สามารถเขา้ใจและสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคได ้ในทาง
ตรงกนัขา้มหากไม่ศึกษาถึงปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมดงักล่าว อาจไปกระทบต่อความรู้สึกของ

ความพร้อม
ทางดา้นจิตใจ

ความมนัคง

นิสยั

ความมนัใจ
และความ
รอบคอบ

ความตงัใจ
ความพร้อม
ของจิตใจ

ความคุน้
เคย

ความ
คาดหวงั
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ผูบ้ริโภคได ้ซึงปัจจยัของสังคมและวฒันธรรมเป็นปัจจยัทีค่อนขา้งอ่อนไหวง่าย โดยเฉพาะหากทาํ
การตลาดในต่างประเทศหรือต่างวฒันธรรม 

 

 
 

ภาพที 9 แสดงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค 

ทีมา: ฉตัยาพร เสมอใจ, การบริหารการตลาด (กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส (1989) จาํกดั, 2550), 78. 
 

3.  การวดัคุณค่าตราสินค้า (Measuring Brand Equity) 
 ศิ ริวรรณ  เส รีรัตน์และคณะ  (2550: 329) ได้ก ล่าวถึง  การวัด คุณค่ าตราสินค้า 
(Measuring Brand Equity) เป็นการทาํให้อาํนาจตราสินคา้คงอยูใ่นใจผูบ้ริโภค และเป็นการเปลียน
วธีิการตอบสนองต่อการตลาด มี 2 วธีิ ในการวดัคุณค่าตราสินคา้ คือ  
 3.6.1 วธีิการประเมินทางออ้ม (Indirect Approach) เป็นการประเมินศกัยภาพตราสินคา้
ดว้ยการกาํหนด และการติดตามโครงสร้างความรู้ ความรู้สึก และความพอใจในตราสินคา้ โดยการ
สาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภค 

 3.6.2 วิธีการประเมินทางตรง (Direct Approach) เป็นการประเมินผลกระทบทีเกิดขึน
โดยตรงของความรู้ในตราสินคา้ทีผูบ้ริโภคตอบสนองในลกัษณะทีแตกต่างทางการตลาด ทงั  วธีินี

อิทธิพลต่อ
การรับรู้

องคป์ระกอบ
ทางเทคนิค

ความพร้อม
ทางจิตใจ

ประสบการณ์สภาวะ
อารมณ์

สงัคมและ
วฒันธรรม
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เป็นองค์ประกอบทีนกัการตลาดสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจทางการตลาดซึงมี
ความสาํคญัต่อนกัการตลาด 2 ประการ คือ 

 1. ทาํใหน้กัการตลาดสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งแทจ้ริงถึงปัจจยัของคุณค่าตราสินคา้ 
และวธีิทีคุณค่าตราสินคา้มีผลต่อความสนใจ 

 2. วิธีทีปัจจัยของคุณค่าตราสินค้าและผลลัพธ์เปลียนแปลงซึงจะเกิดขึน
ตลอดเวลา 
 

3.7 องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า  
 อาเกอร์ (Aaker, 1991: 168) ได้อธิบายคุณค่าตราสินค้าเป็นเหมือนสินทรัพย์และ
หนีสินทีเชือมโยงสู่ตราสินคา้ ซึงเพิมคุณค่าหรือลดคุณค่าผลิตภณัฑห์รือตราสินคา้ทีมีต่อบริษทัและ
ทีมีต่อลูกคา้ ซึงรายการสินทรัพยข์องตราตามโมเดลของ อาเกอร์ มีดงันี 
 3.7.1 ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) เป็นความภกัดีทีผูบ้ริโภคมีให้กบัตรา
สินคา้ ถือไดว้า่เป็นสิงสําคญัทีสุดของคุณค่าตราสินคา้ กล่าวคือ หากผูบ้ริโภคไม่เห็นความแตกต่าง
ของสินคา้และตราสินคา้ ก็จะเป็นเหตุผลให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซือตราสินคา้อืน แต่ถา้ผูบ้ริโภค
มีความภกัดีต่อตราสินคา้ในระดบัสูงผูบ้ริโภคมีการซือสินคา้อยา่งต่อเนือง มีประสบการณ์ต่อการใช้
ตราสินคา้ก็สามารถลดตอ้ทุนทางการตลาดใหก้บัตราสินคา้ มีอาํนาจในการต่อรองกบัร้านคา้และยงั
ช่วยปกป้องตราสินคา้ต่อการคุกคามจากคู่แข่ง และในแง่ของการตลาด ตน้ทุนในการรักษาผูบ้ริโภค
ทีมีความภกัดีต่อสินคา้อยูแ่ลว้ จะใชต้น้ทุนตาํกวา่การชกัจูงผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ๆ เขา้มาดงันนันกัการ
ตลาดจึงต้องพยายามทําให้ผู ้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าให้ได้มากทีสุด ซึงจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารคุณค่าตราสินคา้ในเรืองต่อไปนี 

 1. การลดตน้ทุนทางการตลาด (Reduced Marketing Costs) 
 2. ความไดเ้ปรียบในมูลค่า (Trade Leverage) 
 3. การเป็นทีสนใจของผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ในแง่ของการรับรู้และความมนัใจในตรา
สินคา้(Attracting New Customers Create Awareness,Reassurance) 
 4. ความสามารถในการหน่วยเวลาในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของตราสินคา้คู่แข่ง
(Time to Respond to Competitive Compettitive Threats)  

 3.7.2 การตระหนกัรู้คุณค่าต่อตราสินคา้ (Brand awareness) การจดจาํหรือระลึกไดถึ้ง
ตราสินค้าของผูบ้ริโภค ซึงเป็นองค์ประกอบทีสําคัญในการสร้างคุณค่าตราสินค้า เพราะเมือ
ผูบ้ริโภคเกิดการตระหนักรู้ในตราสินคา้แลว้ ผูบ้ริโภคก็จะเกิดความคุน้เคย (Famillarity) ในตรา
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สินค้านัน  ทําให้สินค้าเป็นทีน่าไว้วางใจ (Reliability) น่าเชือถือ (Credible) และมีคุณภาพที
สมเหตุสมผล (Reasonable Quality) และเป็นเหตุผลหลกัในการตดัสินใจซือในทีสุด ซึงผูบ้ริโภคจะ
เลือกซือตราสินคา้ทีเป็นทีรู้จกัมากกว่าตราสินคา้ทีผูบ้ริโภคไม่มีการตระหนกัถึงตรามาก่อน หรือ
ช่วยให้ผูบ้ริโภคนึกไดว้า่ตนรู้อะไรเกียวกบัตราสินคา้นนับา้ง ดงันนัการมีความรู้เกียวกบัตราสินคา้ 
จึงเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู ้บ ริโภคที มี ต่อตราสินค้า ทังในแง่คุณสมบุติและ
คุณประโยชน์ต่างๆซึงเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัในการตดัสินใจเลือกซือของผูบ้ริโภค 

 การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Recognition) เป็นสิงทีสะทอ้นถึงความคุน้เคยของผูบ้ริโภค
ทีมาจากการเปิดรับสือในอดีต โดยผูบ้ริโภคไม่จาํเป็นตอ้งจาํวา่ไดพ้บเห็นตราสินคา้นีทีไหนมาก่อน 
ทําไมตราสินค้าดังกล่าวจึงมีความแตกต่างสินค้าอืน  หรือตราสินค้านีเป็นตราสินค้าในกลุ่ม
ผลิตภณัฑใ์ด ดงันนัการวดัการรู้จกัตราสินคา้ จึงเป็นเพียงการทีผูบ้ริโภคจดจาํไดวา่เคยไดย้นิ ไดเ้ห็น 
หรือเคยเปิดรับตราสินคา้นีมาก่อนหรือไม่ 
 การระลึกในตราสินคา้ (Brand Recall) เป็นการทีผูบ้ริโภคสามารถนึกถึงตราสินคา้นนั
ไดโ้ดยทีไม่มีเหตุการณ์หรือสิงของใดทีเกียวขอ้งกบัตราสินคา้นนัปรากฏอยูต่รงหน้า หรือเมือถาม
ถึงสินค้าใดสินค้าหนึงแล้วผูบ้ริโภคสามารถบอกรายละเอียดเกียวกับตราสินค้านันได้แสดงว่า
ผูบ้ริโภคสามารถระลึกถึงตราสินคา้นนัได ้และนนัหมายความวา่ ตราสินคา้นนัตอ้งเป็นตราสินคา้ที
อยูใ่นใจของผูบ้ริโภค 

 
              

ภาพที 10 แสดงการตระหนกัรู้คุณค่าต่อตราสินคา้ 
ที ม า : Aaker,  Managing Brand Equity : Capitalizing on the Value of Brang Name,  1 st ed. 

(New York : Free Press, 1991), 168.  
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เป็นชือแรก

จาํได้

รู้จกั

ไม่รู้จกัตราสินคา้
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วธีิทาํใหต้ราสินคา้เป็นทีรู้จกั สามารถทาํไดด้งันี 

 1. สร้างความแตกต่างในตวัสินคา้หรือตรายีห้อ (Be Different) ก่อให้เป็นทีสนใจของ
ผูบ้ริโภค การทาํใหสิ้นคา้นนัแตกต่างจากคู่แข่งขนัจะทาํใหผู้บ้ริโภครู้จกัสินคา้นนัไดม้ากขึน 

 2. ใช้ค ําขว ัญ  (Involve Slogan or Jingle) การสร้างคําขว ัญ ทีประทับใจจะทําให้
ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้นนัมากขึน เช่น ร้านเซเวน่ โฆษณาวา่ “หิวเมือไหร่ก็แวะมา”  
 3. การใชส้ัญลกัษณ์ (Symbol Exposure) ผูบ้ริโภคจะเชือมโยงสัญลกัษณ์กบัตราสินคา้ 
เช่น ภาพขนมหมอ้แกง ทาํใหผู้บ้ริโภคนึกถึงขนมหมอ้แกงเมืองเพชรบุรี 

 4. การสือสารถึงผูบ้ริโภค (Communication) การสือสารถึงผูบ้ริโภคทาํให้ผูบ้ริโภค
ได้รับทราบรายละเอียดของสินค้า ซึงจะทาํให้รู้จกัและจดจาํตราสินคา้ได้ ซึงอาจใช้วิธีโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ หรือการสือสารในรูปแบบต่างๆ 

 5. การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมต่างๆ (Event Sponsorship) กิจกรรมทีจดัขึน เช่น 
การแข่งขนัการวิงการกุศล งานวนัเด็ก งานส่งเสริมอาหารไทย เป็นตน้ กิจกรรมเหล่านีเป็นกิจกรรม
ทีอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายต่างๆดงันนั การเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมเหล่านีจะทาํให้
ผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้มากขึน 

 6. การใช้กลยุทธ์ขยายตราสินค้า (Consider Brand Extension) การใช้ตราสินค้ากับ
สินคา้อืนๆ อีก ก่อให้เกิดการตอกยาํในตราสินคา้ และผูบ้ริโภคสินคา้แต่ละชนิดจะทาํให้เกิดการ
ระลึกถึงตราสินคา้นนั เช่น การทีร้านขนมไทยพรเจริญ ผลิต ร่ม เสือ ถุงผา้ เป็นตน้ โดยมีตราสินคา้
อยูบ่นสินคา้เหล่านี และทาํใหเ้กิดการตอกยาํใหเ้กิดการระลึกถึงตราสินคา้ ไดเ้สมอ 

 7. การส่งเส ริมการขาย  (Sale Promotion) การส่งเส ริมการขายเป็นวิ ธีหนึงที มี
ประสิทธิภาพมากในการสร้างความรู้จกัตราสินค้า และผูบ้ริโภคมักจะให้ความสําคญัต่อการ
ส่งเสริมการขาย 
 ดงันนัการสร้างการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ดว้ยการสร้างการรู้จกั 
(Recognition) และการระลึกถึงตราสินคา้ (Recall) จึงเป็นสิงจาํเป็นในตลาดทีมีการแข่งขนัสูงใน
ปัจจุบนัมาก Kapferer and Gibbs (1992: 92) ไดอ้ธิบายเพิมเติมเกียวกบั การตระหนกัในตราสินคา้ 
(Brand Awareness) ว่าเป็นส่วนหนึงทีช่วยในการประเมินคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) 
เพราะเป็นสิงทีช่วยให้ทราบว่ามีคนรู้จกัตราสินคา้ของตนมากน้อยเพียงใด และตระหนักถึงคาํมนั
สัญญาทีตราสินคา้นนัแสดงออกมาก ฉะนนัหากตราสินคา้ใดไม่มี (Brand Awareness) ก็เท่ากบัว่า
ตราสินคา้นนัไม่มีความน่าสนใจและไม่มีความหมายแต่อย่างใดในสายตาของผูบ้ริโภค โดยระดบั
ของการตระหนกัในตราสินคา้ (Brand Awareness) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 
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 1. Top-of-Mind Awareness เป็นระดบัการตระหนกัรู้ทีบ่งบอกวา่ตราสินคา้นนัมีความ
โดดเด่นและยงัอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคอนัดบัแรกเมือพดูถึงตราสินคา้ทีอยูใ่นหมวด (Category) สินคา้
นนั ดงันันการตระหนกัในตราสินคา้ในระดบันีจึงเป็นจุดมุ่งหมายของนกัการตลาดทีตอ้งการให้
ผูบ้ริโภคนึกถึงตราสินคา้ของตนในทนัที หากผูบ้ริโภคตอ้งการซือสินคา้ในหมวดนนั 

 2. Unaided Awareness เป็นระดบัการตระหนักรู้ทีสามารถวดัความโดดเด่นของตรา
สินคา้ซึงจะอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคประมาณ 2-3 ตราสินคา้ในกลุ่มสินคา้นนัๆ ทงันีผลการวดัจะช่วย
เป็นกรอบและกระตุน้ใหต้ราสินคา้อืนๆ ทีไม่ไดอ้ยูใ่นใจผูบ้ริโภคเริมตระหนกัและพยายามผลกัดนั
ตราสินคา้ของตนใหอ้ยูใ่นความทรงจาํของผูบ้ริโภคได ้

 3. Assisted Awareness เป็นระดบั การตระหนกัรู้ทีไดม้าจากการถามจากกลุ่มเป้าหมาย
วา่เคยไดย้ินชือตราสินคา้นีหรือไม่ ดงันนัการตระหนกัรู้ในระดบันีจึงเป็นการวดัในระดบัเบืองตน้
เพือตรวจสอบวา่ผูบ้ริโภคเคยไดย้ินชือตราสินคา้นีมาก่อนหรือไม่ ซึงจะแตกต่างจากการตระหนกัรู้
ในระดบั Top-Of-Mind เนืองจากในระดบั Top-Of-Mind นีจะเป็นการวดัระดบัการตระหนกัรู้ของ
ผูบ้ริโภคโดยไม่มีการบอกใบห้รือเอ่ยชือตราสินคา้ใดๆ ทงัสิน ซึงเท่ากบัวา่เป็นการคน้หาตราสินคา้
ทีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภค 
 3.7.3 การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ (Brand Perceived Quality) เป็นสิงทีสําคญัของ
คุณค่าตราสินคา้ ลูกคา้รับรู้คุณภาพของตราสินคา้ทีลูกคา้มีประสบการณ์ไดใ้ช้มาแล้ว ดงันนัการ
รับรู้คุณภาพของตราสินคา้จึงมีความเชือมโยงกบัการตดัสินใจซือสินคา้ของลูกคา้ ในทีนีหมาย
รวมถึง ผูที้ไม่เคยใชสิ้นคา้ ไม่เคยมีประสบการณ์ตรง ไม่เคยเขา้มารับบริการ แต่ไดย้ินชือเสียงและ
รับรู้คุณภาพผา่นสือต่างๆ 

 นอกจากนี การรับรู้คุณภาพยงัหมายถึง การทีตราสินคา้ไดถู้กรับรู้โดยรวมทงัหมดหรือ
ความเหนือกว่าของสินคา้หรือบริการ โดยจะพิจารณาจากวตัถุประสงค์หรือคุณสมบติัการใช้งาน
ของสินคา้นนั ๆ และคุณภาพทีรับรู้เป็นสิงทีสามารถวดัไดแ้ต่จบัตอ้งไม่ได ้เนืองจากเป็นความรู้สึก
โดยรวมทีมีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภค ซึงการรับรู้คุณภาพตราสินคา้จะแตกต่างกนัในแต่ละประเภท
สินคา้ (สุศิษฎา อินทรา, 2551: 34) 
 3.7.4 ความผกูพนักบัตราสินคา้ (Brand Associations) เป็นความคิด ความรู้สึกการรับรู้ 
ภาพลกัษณ์ ประสบการณ์ ความเชือ ทศันคติ ฯลฯ ทีสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ หรือการผกูเชือมโยงตรา
เขา้กบัภาพสัญลกัษณ์ต่างๆตราทีมีการจดจาํไดแ้บบเชือมโยงภาพลกัษณ์ไปกบัสินคา้อืนๆ หรือรวม
คุณลกัษณะของสินคา้ สัญลกัษณ์ พรีเซ็นเตอร์ ฯลฯ ทีเกียวกบัตราสินคา้นนัเขา้ไปดว้ยกนัได ้ซึงเป็น
สิงทีเป็นประโยชน์และเป็นสิงทีใชส่้งเสริมการบริหารคุณค่าตราสินคา้ การเชือมโยงสิงต่างๆ ของ
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ตราสินคา้ นีจะถูกผลกัดนัดว้ยเอกลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand Identity) การทีนกัการตลาดตอ้งการให้
ตราสินคา้นนัยืนอยู่ในใจผูบ้ริโภคไดน้นั กุญแจสําคญัทีจะสร้างตราสินคา้ทีแข็งแกร่งไดก้็คือ การ
พัฒนาในการสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Ldentity) นันเอง ซึง Brand Associations จะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการบริหารคุณค่าตราสินคา้ในเรืองต่อไปนี 

 1. ช่วยในการจดจาํตราสินคา้ของผูบ้ริโภค (Help Process / Retrieve Information) 
 2. เป็นเหตุผลในการตดัสินใจซือ (Reason – To - Buy) 
 3. สร้างความรู้สึกและทศันคติทีดี (Create Positive Attitude /Feeling) 
 4. เป็นประโยชน์ต่อการขยายตราสินคา้ (Extensions) 
 ความสัมพนัธ์ซึงเชือมโยงสิงต่างๆ ของตราสินคา้เขา้กบัความทรงจาํของผูบ้ริโภค โดย
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะช่วยสร้างทศันคติเชิงบวกให้กบัตราสินคา้ และกลายเป็นสิงทีเชือมโยง
ความรู้สึกของผูบ้ริโภคเขา้กบัตราสินคา้นนัๆ การทีผูบ้ริโภคมีความเชือมโยงกบัตราสินคา้จะช่วย
สร้างคุณค่าให้กบัตราสินคา้ไดโ้ดยดึงขอ้มูลทีเกียวกบัตราสินคา้ออกจากความทรงจาํ และช่วยสร้าง
ความแตกต่างให้กบัตราสินคา้ ทาํให้ผูบ้ริโภคมีเหตุผลในการซือสินคา้ (สุภาภทัร ดิลกไชยชาญวุฒิ.  
2547) 
 3.7.5 สินทรัพย์ของตรา (Brand assets) เป็นชือเสียงต่างๆของร้านค้า รวมไปถึง
เครืองหมายการคา้ ชือร้านคา้ รูปแบบของผลิตภณัฑที์มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
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ภาพที 11 การสร้างและคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity)  
ที ม า : Aaker,  Managing Brand Equity : Capitalizing on the Value of Brang Name,  1 st ed. 

(New York : Free Press, 1991), 170. 

คุณค่าตราสินคา้ 
(Brand Equity) 

การตระหนกัค่า
ตราสินคา้(Brand 

Awareness) 

- ทศันคติต่อตราสินคา้ 
- การ เชื อม โยงทัศนค ติกับ
ความคุน้เคย/ความคลา้ยคลึง 

- สาระของตราสินคา้ 
- ยหี้อทีตดัสินใจซือ 

การรับรู้คุณภาพ
(Perceived 

Quality) 

- เหตุผลทีซือ 

- ตาํแหน่งทางการตลาด/ความ
แตกต่างตากสินคา้อืน 

- ราคา 
- ช่องทางทีสร้างความสนใจให้
สมาชิก 

- การแผข่ยายออกไป 

ความผกูพนักบั
ตราสินคา้(Brand 

Association) 

ความภกัดี 
(Brand Image) 

ทรัพยสิ์นอืน
(Other 

Proprietary) 

- กระบวนการช่วยเหลือ/ขอ้มูล
ทีตอบสนองการเหตุผลทีซือ 

- การสร้างทศันคติทางบวก 

- การแผข่ยายออกไป 
 
 
- ลดตน้ทุนทางการตลาด 

- สร้างอาํนาจทางการคา้ 
- ดึงดูดความสนใจ 

- ดึงดูดความสนใจของลูกค้า
ใหม่ 

- สร้างการรับรู้ต่อตราสินคา้ 
- ตอกยาํความมันใจต่อตรา
สินคา้ 
- การตอบสนองต่อกลวิธีของ
คู่แข่ง 

- ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

เผยแพร่คุณค่าสู่ ลูกค้า 
โดยการทาํให้ผูบ้ริโภค
เขา้ถึงปัจจยัต่อไปนีมาก
ขึน ไดแ้ก่  
- กระบวนการสือสาร 

- ความมัน ใจใน ก าร
ตดัสินใจซือ 

- ความถึงพอใจจากการ
ใช ้

เผ ย แ พ ร่ คุ ณ ค่ าข อ ง
องค์กรโดยการทําให้
ผูบ้ริโภคเข้าใจถึงปัจจยั
ต่อไปนีมากขึน ไดแ้ก่ 

- การสร้างประสิทธิภาพ
แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
โปรแกรมทางการตลาด 

- ค ว าม ภั ก ดี ต่ อ ต ร า
สินคา้ 
- ราคา/กาํไร 

- การแผ่ขยายออกไป
ของตราสินคา้ 
- การสร้างอํานาจทาง
การคา้ 
- ความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั 
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3.8 มุมมองของตราสินค้ามีความสําคัญต่อผู้ซือและผู้ขาย 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ไดก้ล่าวไวด้งันี 

 3.8.1 ความสาํคญัของตราสินคา้ทีมีต่อผูซื้อหรือผูบ้ริโภค มีดงันี 

  1. ตราสินคา้ทาํใหผู้ซื้อสามาเรียกชือสินคา้ไดถู้กตอ้ง 

  2. ตราสินคา้ทาํให้ผูซื้อรู้จกัคุณภาพสินคา้ และเห็นความแตกต่างระหว่าง
สินคา้ 
  3. ตราสินคา้ทาํใหผู้ซื้อทราบถึงผลิตภณัฑใ์หม่จากตราสินคา้ 
  4. ตราสินคา้ทาํใหผู้ซื้อมีอิสระต่อการเลือกซือตราสินคา้ใดก็ได ้

 3.8.2 ความสาํคญัของตราสินคา้ทีมีต่อผู ้ขาย หรือนกัการตลาด มีดงันี 

  1. ผูข้ายใชต้ราสินคา้ในการโฆษณา ส่งเสริมการตลาดอืนๆ 

  2. ตราสินคา้ช่วยสร้างยอดขายและควบคุมส่วนครองตลาด 

  3. ตราสินคา้ช่วยในการแนะนาํสินคา้ใหม่ 
  4. ตราสินคา้ช่วยในการกาํหนดตาํแหน่งตราสินคา้ 
 สรุป การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของผูบ้ริโภคมีผลอยา่งมากต่อผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ ซึงผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งสร้างตราสินคา้ให้มีความแข็งแกร่ง มีความน่าเชือถือ 
มีคุณภาพและมีความโดดเด่น เห็นไดว้า่เมือมีสิงต่างๆเหล่านีแลว้นนัจะส่งต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค
และทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติทีดีต่อสินคา้หรือบริการ ทงันีเมือเกิดสิงเหล่านีแลว้จะก่อให้เกิดการ
กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเลือกสินคา้ และมีความภกัดีต่อสินคา้หรือบริการนนัๆ 

 

4. แนวคิดเกยีวกบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปัจจุบนัยงัไม่มีนิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีแน่ชดั และเป็น
อนัหนึงอนัเดียวกนั ทงันีความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรคขึ์นอยูก่บัมุมมองการนาํไปใชป้ระยกุต์
เขา้กบัเศรษฐกิจของประเทศหรือองคก์ร ในหวัขอ้นีจะนาํเสนอแนวคิดเกียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ดงันี 

 

4.1 ความหมายของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) ตามความหมายทีการประชุมสหประชาชาติ
ว่าดว้ยการคา้และการพฒันา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) 
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ไดใ้ห้คาํจาํกดัความไวว้า่ หมายถึง “ระบบเศรษฐกิจทีสะทอ้นถึงกระบวนการซึงรวมเอาวฒันธรรม
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยเีขา้ไวด้ว้ยกนั และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั โดยในบริบท
ของการขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจนนั เศรษฐกิจสร้างสรรค ์เป็นแนวคิดในการพฒันาและสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยสินทรัพยที์เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์” (UNCTAD 

:2010,10) 
 สาํหรับประเทศไทยนนัมีหลายหน่วยงานทงัภาครัฐ และเอกชน ต่างใหค้วามสาํคญักบั
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ลว้ไดใ้หค้วามหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ไวด้งัเช่น 

สํานกันายกรัฐมนตรี (2553)ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไวว้่า แนวคิด
การขบัเคลือนเศรษฐกิจบนพืนฐานของการใชอ้งคค์วามรู้ การสร้างสรรคง์าน และการใชท้รัพยสิ์น
ทางปัญญา ทีเชือมโยงกบัพืนฐานทางวฒันธรรมการสังสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีและ
นวตักรรมสมยัใหม่ 
 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สํานักงานบริหาร  และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) (Thailand Creative & Design Center : TCDC) ไดใ้ห้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ไว ้ว่ามีองค์ประกอบร่วมของแนวคิดการขบัเคลือนเศรษฐกิจบนพืนฐานของการใช้องค์ความรู้
(Knowledge) การศึกษา(Education) การสร้างสรรคง์าน(Creativity) และการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา
(Intellectual Property) ทีเชือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม(Culture) การสังสมความรู้ของสังคม 
(Social Wisdom) และเทคโนโลยหีรือนวตักรรมสมยัใหม่(Technology and Innovation) (สํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) 
 มรกต  กําแพงเพชร (2552: 56) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจไว้ว่า เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เป็นรูปแบบของกลไกขับเคลือนเศรษฐกิจยุคใหม่ ทีนําสินทรัพย์อย่าง ความคิด
สร้างสรรคม์าเพิมมูลค่าโดยอาศยั “ความสามารถเฉพาะตวั” ผนวกกบั “สินทรัพยข์องทอ้งถิน” ทงันี
ระบบเศรษฐกิจดงักล่าวไม่ไดมี้รูปแบบเช่นทีผ่านมาหากแต่เป็นระบบใหม่ทีเปิดพืนทีให้บุคคลใน
แต่ละถินทีอยูไ่ดน้าํความคิดสร้างสรรคข์องตนมามีส่วนสาํคญัในการขบัเคลือนเศรษฐกิจ ดงันนัการ
นําเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ให้ได้ผล ผู ้ประกอบจะต้องสร้างให้ตนเองมีความคิด
สร้างสรรคก่์อน เพราะปัจจยัแห่งความสําเร็จในการทาํธุรกิจในวนันี ไม่ไดอ้ยู่ทีเงินหรือเครืองจกัร
อืนต่อไป “ความคิดใหม่ๆ” ต่างหากทีเป็นพลงัสาํคญั 

 จกัรพล ตงัสุทธิธรรม (2554: 10) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ระบบเศรษฐกิจทีขบัเคลือน
โดยอาศยักลไกของความคิดสร้างสรรคที์มีตวัคน สร้างสรรคสิ์นคา้หรือบริการใหมี้มูลค่าสูงขึน จาก
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การสังสมองคค์วามรู้ทีสืบทอดกนัมา ผา่นการใช้ทรัพยสิ์นทางปัญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดการผลิตสินคา้หรือบริการสู่ตลาดเศรษฐกิจระดบัโลก 

 นพพร จนัทรนาํชู (2557: 37) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ เศรษฐกิจสร้างสรรคห์มายถึงการ
ใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างงาน การสร้างรายได ้และการสร้างความมีส่วนร่วมในสังคม เพือ
สร้างความเชือมโยงระหว่างเศรษฐกิจในระดบัฐานรากให้เขา้กบัเศรษฐกิจมหภาค อนันาํไปสู่การ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 สรุปแลว้เห็นว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึงการนาํเอา สิงทีเรียบง่ายหรือสิงทีเป็น
ธรรมดามาก่อให้เกิดคุณค่าหรือมูลค่า โดยใชปั้ญญาจากการคิดของมนุษย ์ทงันีก็เพือความแตกต่าง 
เพราะยุคปัจจุบนัทีความสามารถทางเทคโนโลยีหรือสามารถทางการผลิตไม่ใช่ขอ้ไดเ้ปรียบดงัแต่
ยุคก่อน แต่หากความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยที์สามารถนาํสิงทีเรียบง่ายหรือสิงทีเป็นธรรมดามา
ประยกุตเ์ขา้รวมกบัวฒันธรรมหรือตวัตนของทอ้งถินนนัๆ จะก่อใหเ้กิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 

4.  ประเภทของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 เศรษฐกิจสร้างสรรค์นนัครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมต่างๆทีไดรั้บการจดักลุ่มและแยก
ประเภทบนพืนฐานของแนวคิดหลกัๆ 2 แนวคิด  
 4.1 กลุ่มทีแยกประเภทตามชนิดสินคา้/บริการ  
 4.2 กลุ่มทีแยกประเภทตามกิจกรรมการผลิตและห่วงโซ่การผลิต โดยมีตวัอย่างการ
แบ่งประเภททีเป็นทีรู้จกัในปัจจุบนัทงัหมด 5 รูปแบบ ดงันี (ชูวทิย ์มิตรชอบ, 2553: 84-85)  
 4.2.1 การจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอังกฤษ  (UK DCMS 

Model) โดยจดัประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ออกเป็น 13 กลุ่ม แยกตามสินคา้และบริการ ไดแ้ก่  
 1. โฆษณา 
 2. สถาปัตยกรรม 

 3. งานศิลปะและวตัถุโบราณ 

 4. งานฝีมือ 

 5. แฟชนั 

 6. งานออกแบบ 

 7. ภาพยนตร์และวดีีโอ 

 8. ดนตรี 

 9. ศิลปะการแสดง 
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 10. สือสิงพิมพ ์

 11. ซอฟตแ์วร์ 

 12. โทรทศัน์และวทิย ุ

 13. วดีิโอและคอมพิวเตอร์เกมส์ 

 4.2.2 การจดัประเภท เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นหลัก (Concentric 

Circle Mpdel) แบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 1. วรรณกรรม 

 2. ดนตรี 

 3. ศิลปะการแสดง 

 4. งานศิลปะ 

 5. ภาพยนตร์ 

 6. พิพิธภณัฑแ์ละหอ้งสมุด 

 7. การดูแลศิลปวตัถุ/โบราณสถาน 

 8. สือสิงพิมพ ์

 9. การบนัทึกเสียง 

 10. วดีิโอและคอมพิวเตอร์เกมส์ 

 11. โฆษณา 
 12. สถาปัตยกรรม 

 13. งานออกแบบ 

 14. แฟชนั 

 4.2.3 การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก 
(WIPO Copyright Model) ไดแ้บ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคโ์ดยใชป้ระเด็นดา้นลิขสิทธิเป็น
ตวักาํหนด แบ่งเป็น 19 กลุ่มไดแ้ก่  
  1. โฆษณา  

2. งานสะสม 

3. ภาพยนตร์และวดีิโอ 

4. ดนตรี 

5. ศิลปะและการแสดง 

6. สือสิงพิมพ ์
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7. โทรทศัน์และวทิย ุ

8. งานศิลปะและกราฟฟิค 

9. สือบนัทึก 

10. เครืองใชไ้ฟฟ้า 
11. เครืองดนตรี 

12. กระดาษ 

13. เครืองถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

14. สถาปัตยกรรม 

15. เครืองนุ่งห่มและรองเทา้ 
16. งานออกแบบ 

17. แฟชนั  

  18. สินคา้ตกแต่งบา้น 

  19. ของเล่น 

4.2.4 การจดัประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคโ์ดยองค์การร่วมมือเพือการคา้และ
การพฒันา (UNCTAD) ไดแ้บ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

 1. มรดกทางวฒันธรรม (Heritage or Cultural Heritage) 
 2. ศิลปะ (Arts) 
 3. สือ (Media) 
 4. งานสร้างสรรคต์ามลกัษณะงาน (Functional Creation) 

4.2.5 การจดัประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคโ์ดยองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ได้
แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคที์เนน้เฉพาะดา้นวฒันธรรม ออกเป็น 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

 1. มรดกทางวฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ  (Cultural and Natural 

Heritage) 
 2. การแสดง (Performance and Celebration) 
 3. ทศันศิลป์ งานฝีมือ และการออกแบบ (Visual Arts,Crafts and Design) 
 4. หนงัสือและสิงพิมพ ์(Books and Press) 
 5. โสตทศัน์และสือดิจิทลั (Audio Visual and Digital Media) 
 นอกจากนนัยงัไดเ้พิมกลุ่มอืนทีเกียวขอ้ง (Related Domains) เพือเป็นทางเลือกในการ
จดัประเภทใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะวฒันธรรมของแต่ละประเทศ 
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 ในส่วนของประเทศไทยนนัมีความตระหนกัเกียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคจึ์งได้
มีการนาํแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใส่ไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 
และทงันีรัฐบาลของนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ไดป้ระกาศพนัธสัญญาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ให้จดัตงั
กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และต่อมาไดจ้ดัสรรงบประมาณให้เป็นทุนประเดิมสําหรับกองทุน
ดงักล่าวและไดจ้ดัประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็น 15 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

  1. งานฝีมือหรือหตัถกรรม 

  2. การแพทยแ์ผนไทย 

 3. อาหารไทย 

 4. การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 5. ศิลปะการแสดง 

 6. ทศันศิลป์ (จิตรกรรมและประติมากรรม) 
 7. ภาพยนตร์และวดิีทศัน์ 
 8. การพิมพ ์

 9. การกระจายเสียง 

 10. ดนตรี 

 11. การออกแบบ 

 12. แฟชนั 

 13. สถาปัตยกรรม 

 14. การโฆษณา 
 15. ซอฟตแ์วร์ 

 

4.3 แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิน ถือเป็นโอกาสที
สําคญัต่อการพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์เพือสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ผลิตภณัฑ์ ทงันีรัฐบาลนางสาวยิง
ลกัษณ์ ชินวตัร เล็งเห็นถึงความสําคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยไดร้ะบุถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ไวใ้น แผนนโยบายบริหารราชการแผน่ดินและกล่าวต่อรัฐสภาวนัที 23 สิงหาคม 2554 ไวว้า่ “2.2.2 
ในหัวขอ้ นโยบายสร้างรายได ้ขอ้ย่อยที 4 ว่า ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัและขยายทาง
การตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เขา้สู่ระบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินคา้และบริการทีมีคุณค่า และคุณภาพสูงซึงจะตอ้งสร้างคนทีมี
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ฐานความรู้ ความชาํนาญ และความคิดสร้างสรรค ์ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวตักรรมจากงานวิจยั 
พฒันา สร้างตราสินคา้ใหม่จากภูมิปัญญาทอ้งถินโดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
อัญมณี  และอืนๆ  2.2.3 ในหัวข้อ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ข้อย่อยที  2.2 ยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรคที์ใชปั้ญญาใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
ทดแทนอุตสาหกรรมทีใชแ้รงงานเป็นหลกั โดยส่งเสริมการสร้างนวตักรรมจากวฒันธรรมของชาติ
เพือนํารายได้เข้าประเทศ 2.3 พัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิน และนวตักรรมเพือเพิมมูลค่า และยกระดับสินค้าให้มี
คุณภาพ  มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  2.3.4 ในหัวข้อ นโยบาย  ศาสนา ศิลปะ และ
วฒันธรรม ขอ้ย่อยที 5 นาํทุนทางวฒันธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถินมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
ผลิตภณัฑ์และบริการด้านวฒันธรรมท้องถินให้เป็นวฒันธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทาง
สังคม และนาํมาซึงรายไดสู่้ชุมชน  
 ดว้ยเหตุทีรัฐบาลไทยตอ้งการผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการขบัเคลือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จึงถือเป็นโอกาสทีดีในการพฒันาธุรกิจขนมไทยให้มีความกา้วหนา้ทางดา้นตวัสินคา้ และตวับรรจุ
ภณัฑ์ ดว้ยความทีประเทศของเรามีปัจจยัทีสําคญัต่อการนาํมาพฒันาให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ไม่
วา่จะดว้ยเอกลกัษณ์ทาง วฒันธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ีมารวมดว้ยกนั ก่อให้เกิด “ธุรกิจขนม
ไทยความคิดสร้างสรรค์” ทังนีประเทศไทยมีวฒันธรรมทีหลากหลายและมีอย่างอย่างทีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว นัน  คือ อาหารไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานต่างเป็นทีถูกใจของ
ชาวต่างชาติทีได้ชิมรสชาติ และการทีเราจะนําเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
วฒันธรรมดา้นอาหารโดยเฉพาะในเรืองของขนมไทยนนั ทาํให้มีขอ้ไดเ้ปรียบในเรืองเอกลกัษณ์ทีมี
อยู่เฉพาะตวัในขนมไทยประเภทต่างๆ ต่อจากนีผูป้ระกอบการอาจจะตอ้งสร้างคุณค่า โดยจะตอ้ง
เปลียนแปลงรูปแบบเดิมๆ ทาํการดดัแปลงแกไ้ข พฒันา และใหค้วามรู้แก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจร้าน
ขนมไทยให้มีความรู้เรืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพือทีจะนําความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดพฒันา
ผลิตภณัฑที์มีอยูใ่หเ้กิดคุณค่าหรือสามารถเพิมมูลค่าได ้

 

4.4 ขนมไทยกบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 สํานักงานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) ได้ทาํการศึกษา เรือง การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดบั
ชุมชน กรณีศึกษา ขนมไทยภาคกลาง ไดก้ล่าวถึงขนมไทยกบัเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์วว้า่ ถา้พิจารณา
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จดักลุ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขนมไทยจะอยู่ในกลุ่มอาหารไทย ในหมวดมรดกทาง
วฒันธรรม และธรรมชาติ ซึงถา้ใส่แนวคิดสร้างสรรค์ก็จะเป็นการเพิมมูลค่าให้กบัสินคา้นัน คิด
สร้างสรรคมุ์มมองใหม่ และสร้างรายไดต่้อยอด เช่น การนาํขนมไทยมารับประทานคู่กบักาแฟสด 
แทนขนมเบเกอรีต่างๆ และการจดัรูปแบบ บรรจุภณัฑ์ให้น่าซือหา ทีกาํลงัดาํเนินการอยู่แลว้ ยงัมี
กรณีทีคิดประดิษฐรู์ปทรงแปลกใหม่ไปจากเดิม เช่น “ขนมลูกชุบ จากร้าน ZN” ทีไดคิ้ดรูปแบบของ
ขนมให้ไม่ซาํแบบใคร เช่น ทาํเป็นรูปทรงไข่ไก่ ทีผ่าออกมาก็มีไข่แดงอยูข่า้งใน หรือเป็นรูปหัวใจ 
เป็นลูกเชอรรี และมีการบรรจุในภาชนะหรือกระเชา้เพือสร้างมูลค่าเพิม 

 จะเห็นไดว้่า จากอดีตจนถึงปัจจุบนันนัขนมไทยมีการพฒันามาอย่างต่อเนือง จากการ
ห่อดว้ยใบตองมาจนถึงการใส่ถุง และกล่องทีมีรูปลกัษณ์ทีสวยงาม จาการขายตามทอ้งตลาดสู่การ
ขึนห้างร้านต่างๆ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าขนมไทยนันไม่หยุดนิงอยู่กับที แต่จะตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้ดีหรือไม่นัน การบริหารจดัการ ด้านการตลาดจะเป็นปัจจยัสําคัญในการ
ผลกัดนัธุรกิจขนมไทยใหมี้การต่อยอดออกไปสู่ระดบัทีสูงขึนไป 
 

5. ข้อมูลทวัไปเกียวกบัขนมไทยในจังหวดัสมุทรสาคร 

 จงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัทีมีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและประเพณี
เพราะจงัหวดัสมุทรสาครนนั เป็นแหล่งรวมของชนชาติต่างๆ ทงัทีเป็นชาวไทยและแรงงานทีเขา้มา
ทาํงานอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร ดงัเดิมนนัจงัหวดัสมุทรสาครมีชาวไทยเชือสายจีนและชาวไทยเชือ
สายมอญ อาศยัอยู ่ทาํใหเ้กิดความแตกตางดา้นวฒันธรรมและประเพณีขึนในจงัหวดัสมุทรสาคร 

 

5.1 ประวตัิของขนมไทย  

 คาํว่า “ขนม” จากข้อสันนิษฐานทีพอจะมีกันอยู่บ้างในขณะนีคือ บางแห่งกล่าวว่า 
“ขนม” มาจากคาํวา่ “ขา้วหนม”  เขา้ใจวา่เป็นขา้วผสมนาํออ้ยนาํตาล เพราะ “หนม” แปลว่า หวาน 
ขา้วหนมจึงแปลวา่ ขา้วหวานและเพียนเป็นขนม ส่วนสายนกัคหกรรมศาสตร์บอกวา่ ขนมเพียนมา
จาก “ข้าวนม” ทังนีโดยเป็นอิทธิพลจากขนมอินเดียทีข้าวกับนมเป็นส่วนผสมสําคญัทีสุด ข้อ
สันนิษฐานนีมกัถูกโจมตีว่าไม่น่าเป็นไปได้ เพราะนมไม่มีบทบาทในขนมไทย คนไทยใช้กะทิ 
ไม่ไดใ้ชน้ม 

 อีกทฤษฏีหนึง เป็นขอ้สันนิษฐานของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืนจรัสพรปฏิภาณ 
แลว้ ส.พลายนอ้ย นาํไปเผยแพร่จนกวา้งขวาง กล่าวคือ ขนมเพียนมาจาก “เขา้หนม” ซึงแปลวา่ “เขา้
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หวาน” เพราะ “หนม” แปลว่าหวาน แต่ขอ้สันนิษฐานนีก็ยงัขาดหลักฐานอ้างอิงอย่างมีนําหนัก
เพราะไม่ปรากฏมีความหมายของ “หนม” ในพจนานุกรมไทย แต่ขณะเดียวกนัพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 กลบับอกวา่ “ขนมทางเหนือ” เรียก “ขา้วหนม”   
 หลกัฐานโบราณทีปรากฏคาํว่า “ขนม” นันปัจจุบนันีพบในสมยัสุโขทยัจากไตรภูมิ
พระร่วงทีเอ่ยชือ “ขนมตม้” เอาไว ้ขนมตม้แต่โบราณเป็นเพียงแป้งขา้วเหนียวปันกอ้นใส่ไส้กอ้น
นาํตาลออ้ยสีนาํตาลเขม้เท่านนั แลว้นาํไปตม้จนสุก จึงไดชื้อวา่ “ขนมตม้”  
 สมยักรุงศรีอยุธยา พบในจดหมายเหตุสมยักรุงศรีอยธุยา เอ่ยถึง “ยา่นป่าขนม ขายขนม
ชะมด กงเกวียน พิมพ์ถวั สําปันนี” น่าจะหมายถึง ตลาดขนม ซึงถา้เป็นตลาดหรือเป็นยา่นแลว้ ก็
น่าจะเป็นทีทีมีการขายขนมกนัมามากแสดงวา่มีการกินขนมกนัแพร่หลายตงัแต่สมยันีแลว้ 

 จดหมายเหตุคาํให้การขุนหลวงหาวดัในสมยัอยุธยาเช่นกนั ได้กล่าว “บา้นหมอ้ปัน 
หมอ้ขา้ว หมอ้แกงใหญ่เล็ก และกระทะเตา ขนมครก ขนมเบือง” ซึงเป็นหลกัฐานอยา่งดีวา่ สมยันนั
สังคมไทยนิยมกินขนมครก ขนมเบืองกันมาก จนกระทังเกิดอุตสาหกรรมในครัวเรือนปันเตา
กระทะขนมครก และเตากระทะขนมเบืองขายกนั การกินขนมครก ขนมเบือง น่าจะขยายวงออก
จากครัวเรือน สู่การทาํออกขายให้กบัผูค้นในชุมชน บางฉบบัเอ่ยถึงขนมกงเกวียนหรือขนมกงและ
ขนมลอดช่องอีกดว้ย 

 ในหนงัสือประชุมพงศาวดาร ภาคที  ฉบบัหอสมุดแห่งชาติ เรือง “จดหมายเหตุของ
พ่อคา้ฝรังเศส” ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา กล่าวถึงชาวโปรตุเกส 
ชือว่า คอนสแตนติน ฟอลคอน เขา้รับราชการไทยในตาํแหน่งสมุหนายกอคัรมหาเสนาบดี ในชือ
ราชการวา่ “ออกญาวิไชเยนทร์” หรือรู้จกักนัทวัไปในนามพระยาวิไชเยนทร์ มีภรรยาชือนางมารี กี
มาร์ ผูมี้ฝีมือในการทาํขนมอย่างโปรตุเกส ภายหลงัทีพระยาวิไชเยนทร์ตอ้งโทษประหารแลว้ นาง
มารี กีมาร์ หรือท่านผูห้ญิงวิไชเยนทร์ ก็เขา้รับราชการเป็นตน้เครืองขนมห้องเครืองหวานมาโดย
ตลอดตงัแต่สมยัพระนารายณ์มหาราชจนถึงสมยัของพระเพทราชานางไดรั้บบรรดาศกัดิว่า “ทา้ว
ทองกีบมา้” เป็นผูเ้อาไข่ขาว และไข่แดงเข้ามาพฒันาในห้องเครืองหวาน นําเอาวิธีการอบ โดย
ประดิษฐ์เตาในนวตักรรมใหม่ทีให้ความร้อนจากด้านบน และด้านล่าง เป็นเตาไวอ้บขนมต่างๆ 
ขนมไทยสัญชาติฝรังโปรตุเกสจึงเกิดขึน อนัไดแ้ก่ ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด ขนมฝอยทอง 
ขนมหมอ้แกง ขนมฝรัง ขนมสําปันนี ขนมทองมว้น ขนมบา้บิน ขนมทองโปร่ง ขนมทองพลุ ขนม
ไข่เต่า เป็นตน้  
 เรืองทีทองหยบิ ทองหยอด ฝอยทอง และขนมอืนๆ ทีใชไ้ข่เป็นเครืองปรุงสาํคญั ไดรั้บ
แบบอยา่งมาจากโปรตุเกสเป็นขอ้เท็จจริงทีเชือถือได ้เพราะปรากฏการณ์ทาํนองเดียวกนัไดเ้กิดขึน
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ใน     ดินแดนเบงกอล และเกาะ Goa ของอินเดีย เฉพาะในเกาะ Goa โปรตุเกสเขา้ไปปกครองอยู่
นาน การประยุกต์ขนมกวานทีใช้ไข่แดงหรือไข่ขาวแบบฝรัง กับเครืองแลวิธีปรุงอย่างท้องถิน 
ปรากฏเป็นขนมหวานหลายชนิดทีนิยมมาจนถึงทุกวนันี 
 จนกระทงัในสมยัรัชกาลที 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการพิมพ์ตาํราอาการออก
เผยแพร่ การทําขนมไทยก็เป็นหนึงในตาํราอาหารไทยนัน จึงนับได้ว่าการทําขนมไทย และ
วฒันธรรมขนมไทย เริมมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งมีระบบระเบียนในสมยันีนีเอง “แม่
ครัวหวัป่าก์” จึงเป็นตาํราอาหารไทยเล่มแรก ประพนัธ์โดยท่านผูห้ญิงเปลียน ภาสกรวงศ ์ในตาํรา
อาหารไทยเล่มนีปรากฏรายการสํารับของหวานเลียงพระ อนัประกอบด้วย ขนมทองหยิบ ขนม
ฝอยทอง ขนมหมอ้แกง ขนมหนัตรา ขนมถว้ยฟู ขา้วเหนียวแกว้ เป็นตน้ แสดงให้เห็นวา่ขนมไทยนี
คนไทยนิยมใช้ในงานบุญ ซึงก็เป็นแบบแผนต่อเนืองกันมาตงัแต่สมยัอยุธยา (นลิน หงส์วิวฒัน์
,บรรณาธิการ, 2553) 
 จะเห็นได้ว่าเส้นทางของขนมไทยนันมีทียาวนานผ่านการเปลียนแปลงมาหลายยุค
หลายสมยัแต่ก็ยงัคงอยู่ได้พร้อมๆกบัการปรับตวัรูปแบบของขนมในเขา้กบัยุคสมยัหรือเขา้กับ
ทอ้งถินนนัๆ แมใ้นปัจจุบนัขนมไทยจะไม่ค่อยไดรั้บความนิยมเท่าทีควร แต่ก็ยงัคงนิยมใชใ้นงานที
เกียวขอ้งกบัศาสนาอยูเ่ป็นประจาํ 
 

5.2 บทบาทและความสําคัญของขนมไทย 

 บทบาทและความสาํคญัของขนมไทยในดา้นต่าง ๆ มี ดงันี (สมชยั  ใจดี, 2548) 
 5.2.1 ด้านเศรษฐกิจ บทบาทและความสําคญัของขนมไทยทางด้านเศรษฐกิจ
อธิบายไดด้งันี 

  1. สร้างรายไดเ้สริมภายในครอบครัว แต่เดิมการทาํขนมไทยของผูท้าํขนม
ไทยบางรายทาํเป็นงานอดิเรก แต่ผลผลิตทีได้มีปริมาณมากเกินความตอ้งการจึงสามารถนําไป
จาํหน่ายใหเ้กิดรายไดแ้ก่ครอบครัวอีกทางหนึง 

  2. สามารถทาํเป็นอาชีพหลกั อาชีพการทาํขนมไทยนนันบัไดว้า่เป็นอาชีพ
ทีมีความมนัคงอาชีพหนึงทีสามารถสร้างรายไดเ้ป็นอยา่งดีเนืองจากการทาํขนมไทยนนัสามารถใช้
วตัถุดิบจากธรรมชาติและหาไดง่้ายตามทอ้งถินทวัไป เพือเป็นการลดตน้ทุนและสามารถเพิมกาํไร
ใหม้ากขึน ถึงแมว้า่ยคุเศรษฐกิจในปัจจุบนัจะเป็นทียคุทีขา้วแพงแต่ขนมไทยก็สามารถทาํเป็นอาชีพ
หลกัอยูไ่ด ้
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  3. การใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ในปัจจุบนัมีกลุ่มคนจาํนวนมากทีไม่ได้
ประกอบอาชีพทีเป็นงานประจาํ หรือกลุ่มคนทีเกษียณอายุแลว้จึงทาํให้มีเวลาว่างมากขึนเพือเป็น
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทาํขนมไทยเป็นงานอดิเรกนอกจากจะทาํให้เกิดความ
เพลิดเพลินแลว้ ยงัสามารถทีจะนาํเป็นของฝากแก่ญาติมิตรสหาย เนืองในโอกาสต่างๆไดอี้กดว้ย 

 5.2.2 ด้านวฒันธรรม บทบาทและความสําคัญของขนมไทยด้านวฒันธรรม
อธิบายไดด้งันี  

 ขนมไทยถือเป็นเอกลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมประจาํชาติไทยอย่างหนึงทีเป็นทีรู้จกักนัดี 
เพราะเป็นสิงทีแสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน ประณีตในการทาํ ตงัแต่วตัถุดิบ วิธีการทาํที
กลมกลืนพิถีพิถันในเรืองรสชาติ สีสัน ความสวยงาม กลินหอม รูปลักษณะชวนรับประทาน 
ตลอดจนกรรมวธีิการรับประทาน ขนมแต่ละชนิดยงัแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของขนมชนิดนนั ๆ 
ขนมไทยนนัเกิดขึนมานานตงัแต่ประเทศไทยยงัเป็นสยามประเทศ ไดติ้ดต่อคา้ขายกบัชาวต่างชาติ 
เช่น จีน อินเดีย มาตังแต่สมัยสุโขทัย โดยส่งเสริมการขายสินค้าซึงกันและกัน ตลอดจนการ
แลกเปลียนวฒันธรรมดา้นการกินร่วมไปดว้ย 

 ขนมไทยมีบทบาท และความสําคญัทางดา้นวฒันธรรมของคนไทยมาก คือ ขนมไทย
เป็นมรดกทางวฒันธรรมประจาํชาติอย่างหนึงและเป็นผลงานทีมนุษยใ์ช้ศิลปะวิทยาการในการ
สร้างสรรค์ โดยมีการเปลียนแปลง ปรับปรุง เพือความเจริญงอกงามโดยผ่านขันตอนทาง
ประวติัศาสตร์มาจนถึงปัจจุบนั และมีการปฏิบติัถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นหลงัซึงถือเป็น
สิงทีดีงามควรอนุรักษ์ไวใ้ห้คนรุ่นต่อ ๆ ไป และให้ชาวต่างชาติไดเ้ห็นถึงวฒันธรรมอนัดีงามของ
คนไทยทีควรคู่บา้นคู่เมืองตลอดกาล 

 

5.3 บทบาทของขนมไทยในงานพธีิและประเพณต่ีางๆ 

 ขนมไทยมีบทบาทเกียวกับเทศกาลงานบุญ งานมงคลต่างๆมากมาย ขนมไทยมี
ความหมายในงานมงคลก็หลายชนิด ในเชิงวฒันธรรม ของหวานจึงมีความสําคญักวา่ของคาวมาก
นกั งานพิธีและประเพณีทีใชข้นมไทยมีดงันี (นลิน หงส์ววิฒัน์.บรรณาธิการ, 2553) 
 5.3.1 พิธีมงคล ส่วนมากจะทําขนมถ้วยฟู  และขนมปุยฝ้ายเนืองจากชือและ
ลกัษณะของขนมมีความหมายและแสดงถึงความเฟืองฟู ขนมเหล่านีจะมีสีสันอ่อนใสงดงาม ถือได้
ว่าเป็นขนมทีทาํไดย้ากเนืองจากการจะทาํให้สวยนันขนมถว้ยฟูและขนมปุยฝ้ายหน้าจะตอ้งแตก
บาน สําหรับขนมเทียนหรือขนมนมสาวหรือขนมเทียนสลดังามจะใหค้วามหมายทีดีเพราะเทียนนนั
แทนหรือมีความหมายถึงความสวา่งไสวรุ่งโรจน์ของชีวิต รวมทงัขนมขา้วเหนียวแกว้ทีถือกนัว่า
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หากงานใดมีขา้วเหนียวแกว้ ชีวิตจะมีความเหนียวแน่นเป็นปึกแผน่ดงัชือของขา้วเหนียวแกว้ เป็น
ตน้ นอกจากขนมทีกล่าวมายงัมีขนมอืนอีกมากทีมีความหมายในทางดีงาม เช่น ขนมในตระกลูทอง
ทงัหลาย ได ้แก่ ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง ทองเอก ทองมว้น เป็นตน้ ซึงขนมดงักล่าว มีความ
เชือว่าจะมีเงินทองใช้อย่างไม่รู้จบ ส่วนเม็ดขนุนจะให้ความหมายว่าหากทาํกิจการใดๆ จะมีคน
สนบัสนุน คาํจุนและช่วยเหลือทาํใหไ้ม่มีวนัตกตาํ 
 5.3.2 พิธีแต่งงาน นอกจากจะมีขนมทีใชใ้นงานเดียวกบัพิธีมงคลแลว้ ยงัมีขนมกง 
(รูปร่างเป็นลอ้รถ ไม่มีรอยต่อ ซึงมีความเชือวา่จะทาํใหค้วามรักของคู่บาวสาวจีรังยงัยนืไม่มีวนัแยก
จากกนั) ขนมโพรงแสม (รูปร่างยาวใหญ่ มีความเชือว่าจะทาํให้อยู่กนัยืดยาว) ขนมสามเกลอ(มี
ลกัษณะเป็นสามกอ้นติดกนั เตรียมให้สําหรับคู่บ่าวสาวเสียงทายว่าจะอยูก่นัไดน้านหรือไม่ ถา้ไม่
ติดกนัอยูท่งัสามลูกก็แสดงวา่จะอยูก่นัไม่ยืดยาว ตอ้งเปลียนคนทาํขนมใหม่ เรียกวา่ หาหมอมาแก้
และเพือให้แน่ใจวา่คู่บ่าวสาวจะอยูก่บัยืดยาวออกไปจึงนิยมใชไ้มเ้สียบติดกนัไวไ้ม่ให้หลุดจากกนั
ได้) เกียวกบัเรืองขนมแต่งงานนีผูใ้หญ่บางท่านว่ามีเพียง 9 อย่างเท่านัน คือ ขนมสอดไส้ ขนม
หนา้นวล ขนมเล็บมือนาง ขนมละมุด ขนมพระพาย ขนมทอง ขนมบา้บิน ขนมทองพลุ และขนม
ชะมด ซึงเป็นขนมเฉพาะในพิธีขยัหมาก ซึงในปัจจุบนัขนมบางอยา่งก็ไม่มีแลว้ 

 5.3.3 ประเพณีสงกรานต์ งานสงกรานตจ์ะเริมตงัแต่วนัที 13-15 เมษายน โดยถือ
วา่วนัที 13 เป็นวนัมหาสงกรานตห์รือขึนปีใหม่ ซึงขนมทีใชใ้นเทศกาลนีคือ ขนมกาละแม และขา้ว
เหนียวแดง นอกจากจะนาํไปทาํบุญแลว้ยงัทาํเพือแจกจ่ายแก่เพือนบา้น ผูเ้คารพนบัถือ ซึงนบัวา่เป็น
การแสดงไมตรีจิตในเทศกาลปีใหม่อีกดว้ย สาเหตุทีตอ้งเป็นขา้วเหนียวแดงกบักาละแมเพราะงาน
กวนขนมตอ้งอาศยัแรงงานช่วยกนัหลายคน เป็นการร่วมแรงร่วมใจกนักวนขนมเพืองานบุญงานปี
ใหม่ดว้ยกนั จึงถือเป็นการเริมตน้ปีใหม่ดว้ยความเอือเฟือเผือแผ่ การช่วยเหลือซึงกนั และกนัดว้น
ไมตรีจิต อนัจะเป็นความดีงามในชีวติภายภาคหนา้ต่อไป 

 5.3.4 งานบุญ งานออกพรรษา ในเทศกาลวนัออกพรรษา จะมีวนัทาํบุญตกับาตร
เทโว ด้วยขา้วตม้ลูกโยน บางคนเรียกว่า ขา้วตม้ผดั หรือขา้วตม้มดั ซึงถ้าเรียกตม้ผดัจะเรียกตาม
กรรมวิธีการทาํ ส่วนถา้เรียกขา้วตอ้มดัจะเรียกตามกรรมวิธีการห่า ขนมชนิดนีนนัมีมาตงัแต่สมยั
โบราณซึงในปัจจุบนัก็ยงัมีคนนิยมรับประทานอยู ่
 5.3.5 พิธีบวงสรวง ขนมทีใช้ในการทาํบุญบ้านเมือมีการตงัศาลพระภูมิเจา้ที มี
ขนม 4 อย่าง คือ ตม้แดง ตม้ขาว คนัหลาม หูช้าง ขนมตม้แดงกบัตม้ขาวนนัในปัจจุบนัยงัคงมีอยู ่
ส่วนขนมคันหลาม และหูช้างนันหารับประทานยากในปัจจุบัน ซึงขนมทัง 4 อย่างเหล่านีมัก
ประกอบดว้ยส่วนผสม 3 อยา่ง คือ แป้ง นาํตาล และมะพร้าว 
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 5.3.6 เทศกาลวนัสารทไทย สารทเป็นการทาํบุญกลางปีของไทยตรงกบัวนัสิน
เดือน 10 หรือวนัแรม 15 คาํเดือน 10 ของทุกปี โดยจะมีการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติทีล่วงลบั
ไปแลว้ โดยในการทาํบุญสารทไทยสมยัก่อน มกันิยมตกับาตรดว้ยกระยาสารทตดัเป็นชินห่อดว้ย
ใบตองควบคู่ไปกบักลว้ยไข่เสมอเพราะช่วงเดือน 10 เป็นช่วงทีกลว้ยไข่ออกผลมาพอดี ประกอบ
กบัทีกระยาสารทเป็นขนมทีมีรสหวานจดั พอไดก้ลว้ยไข่มากินเป็นของแกลม้จะช่วยเสริมรสชาติ
กนัไปไดดี้ 

 

5.4 ประเภทของขนมไทย 

 วรรณรัตน์ วาจนะวนิิจ (2545: 21) ไดส้รุปประเภทขนมไทยไวด้งันี 

 5.4.1 ประเภทตม้/เชือม/ลวก และรวมขนมทีทานกบันาํแข็ง ซึงไดแ้ก่ กลว้ยบวดชี 
ขนมตม้ขาว ขนมมนัเชือม ขนมทบัทิมกรอบ ลอดช่อง บวัลอย ขา้วเหนียวเปียกลาํไย ซ่าหริม วุน้
ต่าง ๆ เช่น วุน้มะพร้าว วุน้ใบเตย วุน้กะทิ เป็นตน้ 

 5.4.2 ประเภทนึง ได้แก่ ปุยฝ้าย นาํดอกไม ้ขนมสอดไส้ ขา้วเหนียวมะม่วง ขนม
ถว้ย ขนมขนั ขนมกลว้ย ขนมเผอืก ขนมฟักทอง ขนมสังขยา ขนมขา้วเหนียวหนา้นวล 

 5.4.3 ประเภทกวน ไดแ้ก่ กลว้ยกวน ถวักวน กาละแม ทุเรียนกวน อาลวั สัมปันนี 
ขนมขา้วตู มะยมกวน ขา้วฟ่างกวน สับปะรดกวน ขา้วเหนียวแดง เป็นตน้ 

 5.4.4 ประเภททอด /ฉาบ ไดแ้ก่ กลว้ยแขกทอด ครองแครงกรอบ ขา้งเม่าหมี ขนม
ไข่หงส์ กลว้ยฉาบ ขนมดอกจอก ขนมไข่เต่า ขนมโพรงแสม ขนมสามเกลอ ขนมกง เป็นตน้ 

 5.4.5 ประเภทอบ  / ผิง ได้แก่  ขนมหม้อแกง ขนมกลีบลําดวน  ขนมผิง ขนม
หนา้นวล เป็นตน้ 

 5.4.6 ประเภทปิง / ยา่ง และจี ไดแ้ก่ ขนมจาก ขนมทองมว้น ขนมแป้งจี ขา้งเหนียว
ปิง ขา้วเกรียบงา เป็นตน้ 

 5.4.7 ใช้เทคนิคพิเศษ ได้แก่ ขนมจ่ามงกุฎ ขนมเสน่ห์จนัทร์ ลูกชุบ ขนมหันตรา 
ขนมปันสิบ ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด ขนมฝอยทอง ขนมเม็ดขนุน ขนมเบืองไทย ขนมเทียน
สลดังา 
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5.5 ขนมไทยธุรกจิในครอบครัว 

 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (2556) ไดศึ้กษา เรือง 
การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคร์ะดบัชุมชน กรณีศึกษา ขนมไทยภาคกลาง ไดก้ล่าวถึงขนมไทยวา่ 
ขนมไทยมีการพฒันาเป็นลาํดบั จากทีเคยทาํเพือรับประทานกนัเองในแวดวงหมู่บา้น หรือทาํเพือใช้
ในงานเทศกาล ประเพณีต่างๆ กลายเป็นทาํเพือขายในตลาด ส่วนใหญ่มกัจะเป็นประเภททีสามารถ
ห่อดว้ยใบตอง หรือใส่กระจาด ใส่สาแหรก ไปจาํหน่ายได ้อาทิ ขา้วตม้มดั ขนมตาล ขนมสอดไส้ 
ขนมเล็บมือนาง และขนมปลากริมไข่เต่า 
 ต่อมาเมือมีการพฒันาพลาสติกขึนมาเป็นภาชนะบรรจุภณัฑ์ ขนมไทยทีจาํหน่าย เริมมี
ชนิดหลากหลายให้ผูบ้ริโภคเลือกสรรไดม้ากขึน รวมทงัการสร้างจุดขายเพิมขึน มูกเล่นมากขึน เช่น 
ใส่ขนมในกล่องพลาสติกใส จะไดเ้ห็น ขนมไทยสีสันสะดุตา หลากหลายชนิดให้เลือกติดมือเป็น
ของฝาก ของขวญั นอกจากนัน อาจมีการนําภาชนะจากธรรมชาติ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่สาน หรือ
กระเช้าหวายเล็กๆ มาเป็นภาชนะบรรจุเพือเสริมคุณค่าความเป็นธรรมชาติดังเดิม ทําให้น่า
รับประทานมากขึน ในส่วนของขนมทีเพิมสีสันให้น่าลิมลอง และนิยมทาํเป็นขนมอบแห้งมากขึน 
เช่น ขนมอาลวั ฝอยทองกรอบ วุน้กรอบ และสาลีกรอบ เป็นตน้ ทงันีก็เพือให้เก็บไวรั้บประทานได้
นานขึน 

 ปัจจุบนัขนมไทยพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทงัรสชาติ รูปแบบสีสัน รวมทงัการปรับปรุงการ
ผลิต และการบรรจุหีบห่อปรับเปลียนไปตามยุคสมยั ให้สามารถนาํติดมือกลบับา้นไดส้ะดวกขึน 
หรือแมก้ระทงัเพือส่งออก จากการห่อดว้ยใบตองก็ปรับเปลียนเป็นการบรรจุในกล่องโฟม กล่อง
พลาสติกใส  จากการใส่ ถุงกระดาษก็ เปลียนเป็นใส่ ถุงพลาสติก  ทังโดยการปรับตัวของ
ผูป้ระกอบการเองหรือการสนบัสนุนจากการวิจยัและพฒันา ซึงเป็นการยกระดบัไปสู่ธุรกิจทีเป็น
ทางการมากขึน เพือตอบสนองให้ทนัต่อ โอกาสทางการตลาด ทีเปลียนแปลงไปอยา่งต่อเนือง ช่อง
ทางการจาํหน่ายจึงขยายตวัขึน ไม่เพียงแต่มีร้านคา้ของตนเองเท่านนั ขณะนี ขนมไทยหลาย ยีหอ้ได้
ส่งขายในห้างสรรพสินคา้ หรือ เป็นของฝากไปต่างประเทศ โดยเฉพาะงานเทศกาล เช่น วนัพ่อ วนั
แม่ จะมีลูกคา้มาสังซือเป็นของขวญัในวนัสําคญั ธุรกิจขนมบางชนิดจะมีการขยายสาขาหรือขาย
สิทธิในการ ผลิตและจาํหน่าย ในหลายแห่งทวัประเทศ รวมทงัมีการรับคาํสังจากบริษทั หน่วยงาน
ราชการและห้างร้านต่างๆทีซือไปเป็นอาหารวา่งในการจดัประชุมสัมมนา และอาจมีการรับจดัขนม
สําหรับงานมงคลพิธีต่างๆ ด้วย ซึงนักเป็นก้าวย่างทีสําคญัของการพฒันาธุรกิจขนมไทยในเชิง
สร้างสรรค ์
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5.6. ข้อมูลทวัไปของจังหวดัสมุทรสาคร 

 มีลกัษณะเป็นพืนทีราบลุ่มติดชายฝังทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร เหมาะทีจะประกอบอาชีพ
ประมงทะเล เพาะเลียงชายฝังและทาํนาเกลือ ส่วนทีอยูถ่ดัไปมีการพฒันาพืนทีขดุคลองเพือนาํนาํจืดมา
ทาํการเพาะปลูกพืชนานาชนิดและบางส่วนเป็นยา่นธุรกิจ อุตสาหกรรมและทีอยูอ่าศยั 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกบัจงัหวดันครปฐม  
 ทิศใต ้  ติดต่อกบัทะเลอ่าวไทย  

 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบักรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมุทรปราการ 
 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวดัราชบุรี 

 

 
 

ภาพที 12 แผนทีจงัหวดัสมุทรสาคร 

ทีมา: กรมการคา้ภายในจงัหวดัสมุทรสาคร, แผนทจัีงหวดัสมุทรสาคร, เขา้ถึงเมือ 18 สิงหาคม 
2556, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dit.go.th/SamutSakhon/contentdet.asp?deptid= &id=  

 
 จงัหวดัสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองเป็น 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมืองสมุทรสาคร 
อาํเภอกระทุ่มแบน อาํเภอบา้นแพว้ มีประชากรทงัสิน 476,628 คน แยกเป็น ชาย 231,337 คน หญิง 
245,291 คน จาํนวนครัวเรือน 216,493 ครัวเรือน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2551) 
รายชือตลาดสดทีสาํคญัในจงัหวดัสมุทรสาคร  
 อาํเภอเมือง ไดแ้ก่ 1. ตลาดสดเทศบาล 2. ตลาดสดลุงชม 3. ตลาดสดแม่พวง 4. ตลาด
สดทะเลไทย 5. ตลาดสดศรีวิชยั 6. ตลาดสดมหาชยัเมืองใหม่ 7. ตลาดสดลีลา 
 อาํเภอกระทุ่มแบน ไดแ้ก่ 1. ตลาดสดเดอะซนั 2. ตลาดสดกระทุ่มแบน 3. ตลาดสดเกา้
แสน 4. ตลาดสดลุงใจ 5. ตลาดสดสมบูรณ์ 6. ตลาดใหม่กระทุ่มแบน 
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 อาํเภอบา้นแพว้ ไดแ้ก่ 1. ตลาดสดบา้นแพว้ 

 จงัหวดัสมุทรสาครนนันอกจากจะเป็นจงัหวดัทีมีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อ
หัวสูงติด 1 ใน 10 ของประเทศ มีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อหัว (GPP per capita) เท่ากบั 
541,555 บาทในปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั (GPP : GDP) เท่ากบั 315,381 ลา้น
บาท เป็นอนัดบัที 5 ของประเทศ (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2556) ซึงรายไดส่้วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรม 

 นอกจากนีจงัหวดัสมุทรสาครยงัเป็นจงัหวดัทีมีผูค้นหลากเชือชาติอาศยัอยูท่งัคนไทย
และแรงงานชาวต่างชาติทีได้เขา้มาอาศยัและทาํงานในพืนทีของจงัหวดันี เช่น ชาวไทยเชือสาย
มอญ  ชาวพม่า ชาวไทยเชือสายจีน  ทําให้มีความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม ผู ้คนทีนีมี
วฒันธรรมทีแตกต่างกนัหากเรามาในงานพิธีทางศาสนาจะเห็นไดช้ดัวา่ใครเป็นคนไทยแท้ๆ กบัชาว
พม่าและชาวมอญ เพราะความเชือ และการถูกปลูกฝังแตกต่างกัน ทาํให้เกิดเอกลักษณ์วิธีการ
บริโภคอาหารและขนมแตกต่างกนัไปดว้ย 
 ทงันีจงัหวดัสมุทรสาครยงัมี ขนมไทยทีเป็นทีรู้จกั เช่น ขนมไทย กลุ่มอาชีพขนมหวาน
บ้านนาขวาง  ขนมไทยนางรจนา สวสัดี  ลอดช่องวดัเจษฎาราม  ร้านฝอยทองพรเจริญ เป็นต้น  
กลุ่มผูป้ระกอบการขนมไทยเหล่านีมีความพร้อมทางดา้นสินคา้แต่หากขาดการแนะนาํทางดา้นการ
ทาํรูปแบบบรรจุภณัฑ์ การโฆษณา การวางแผนกลยุทธ์การตลาดทีดี หากมีการแนะนาํแนวทางดงั
กล่าวแลว้นนัสามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครมีชือเสียงในดา้นขนมไทยเพิมขึน
อีก     

 

6. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 จากการศึกษาผลงานทีเกียวขอ้งแนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดขนมไทย เพือ
สร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย ในจงัหวดัสมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่ามี
งานวิจยัทีเกียวข้อง 3 กลุ่ม คือ งานวิจยัเกียวกับขนมไทย ขนมหวานและอาหารไทย งานวิจัย
เกียวกบัการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ ์
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6.1 งานวจัิยเกยีวกบัขนมไทย ขนมหวาน และอาหารไทย  
 งานวจิยัเกียวกบัขนมไทย และอาหารไทย มีดงันี 

 สุมลรัตน์ ฐาปนวรเกียรติ (2549)ไดท้าํการวิจยัเรือง ธุรกิจขนมไทยสู่วฒันธรรมร่วม
สมยั ไดข้อ้สรุปวา่ การพฒันาการบริหารจดัการธุรกิจขนมไทยสู่วฒันธรรมร่วมสมยั เป็นโครงการ
ศึกษาการบริหารจัดการพัฒนาแนวทางการบริหารธุรกิจขนมไทย โดยจัดตังร้านขนมไทย 
SiamSweets ขึนซึงเป็นหนึงในร้านขนมไทยทีมีแนวคิดในการตงัใจนําเสนอรูปแบบสินคา้อย่าง
สร้างสรรค ์โดยมีการพฒันาให้เหมาะกบัยุคสมยั แต่ยงัคงรูปแบบ รสชาติ ตลอดจนขนัตอนวิธีการ
ทาํแบบดงัเดิมไวเ้พือช่วยให้ขนมไทยเขา้มาบทบาทเด่นชัดในประเพณี วฒันธรรม เทศกาลและ
กิจกรรมต่างๆ ในสังคมมากยงิขึน อนัจะเป็นการส่งเสริมค่านิยมในการบริโภคขนมไทยให้เพิมมาก
ขึนดว้ย สรุปวา่การทีทางร้านจะสามารถดาํเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนมไทยทีมีอยูใ่นตลาดเป็นจาํนวนมาก และสามารถสร้างผลกาํไรไดอ้ยา่งต่อเนืองแล้ว ทางร้าน
จาํเป็นต้องสร้างรูปแบบและภาพลักษณ์ทีโดดเด่น มีความเข้าใจในธุรกิจและสถานการณ์การ
เปลียนแปลงของธุรกิจขนมไทยโดยรวม และเขา้ใจถึงศกัยภาพ ความพร้อมและทกัษะในการพฒันา
ทงัคุณภาพและความหลากหลายของสินคา้ทีผลิตออกมา เพือแข่งขนักบัผูป้ระกอบการธุรกิจขนม
ไทยซึงมีเป็นจาํนวนมาก 

จตุพร พงคพ์านิช (2550) ไดท้าํการศึกษาเรือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซือ
ขนมไทยในอําเภอเชียงใหม่  พบว่า ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู ้บริโภคให้
ความสําคญัในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นส่งเสริมารตลาดในระดบั
มาก ดา้นปัญหาของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในปัญหาปัจจยั
ดา้นการจดัจาํหน่ายในระดบัมาก ส่วนปัญหาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัญหาปัจจยัดา้นราคาและปัญหา
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบันอ้ย 

เดชา เอกอุดมพงศ์ (2551) ได้ทาํวิจยัเรือง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย
พืนเมืองของประชาชนในจงัหวดัพงังา ผลการวิจยัพบวา่ พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยพืนเมือง
ของประชาชนในจงัหวดัพงังาชนิดของขนมไทยทีซือพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยรับประทาน
ขนมไทยพืนเมืองมากทีสุดร้อยละ 98.50 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูซื้อเอง ร้อยละ 77.80 สถานที
ซือขนมไทยพืนเมืองมากทีสุดคือร้านคา้ในตลาดมากทีสุดร้อยละ 42.30 ราคาต่อครังทีซือ นอ้ยกวา่
หรือเท่ากบั 100 บาท ปัจจยัทีช่วยตดัสินใจเลือกซือขนมไทยพืนเมือง เป็นเรืองรสชาติ ช่วงเวลาทีซือ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นิยมซือไปเป็นของฝาก ความถีในการซือ ซือมากกวา่ 1 ครังต่อเดือน บุคคลที
มีส่วนในการตดัสินใจซือ คือ ญาติพีนอ้ง ตราสินคา้ทีมีผลต่อการตดัสินใจมากทีสุด คือ เตา้ส้อมารี  
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กญัญารัตน์ ถนองแสง (2551) ไดท้าํวิจยั ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติที
มีต่ออาหารไทย พบวา่ นกัท่องเทียวชาวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 50.0 และเพศหญิง 
ร้อยละ 50.0 มีอายุมากทีสุด คือ 24-34 ปี ร้อยละ 30.8 เกือบครึงเป็นคนในทวีปยุโรป (ร้อยละ 42.0) 
เป็นนกัเรียน/นักศึกษา มากทีสุด ร้อยละ 34.0 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเทียว
ชาวต่างชาติทีมี ต่ออาหารไทยจําแนกตามสถานภาพของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ  พบว่า 
นกัท่องเทียวชาวต่างชาติกลุ่มตวัอย่างทีมีเพศ ชนชาติ อาชีพ และจาํนวนครังทีมาเทียวในประเทศ
ไทยต่างกนั มีความพึงพอใจต่ออาหารไทยทุกดา้นไม่แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่ออาหารไทยทุก
ดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  

บุปผาภรณ์ บูรณะพิมพ ์(2551) ไดท้าํการวิจยัเรือง ส่วนประสมการตลาดของขนมอบ 
ขนมไทย ตามความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร ผลการวิจยัพบวา่ 1. ลกัษณะ
ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกวา่ 21 ปีขึนไป ส่วนใหญ่ศึกษาคณะวิทยาการ
จดัการ ในชนัปีที 3 และมีรายไดที้ไดรั้บต่อเดือนระหวา่ง 5,000 – 6,000 บาท 2. ระดบัความคิดเห็น
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เกียวกบัส่วนประสมการตลาดของขนมอบ ขนมไทย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลีย
สูงสุดของกลุ่ม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ด้านผลิตภณัฑ์ 3. เมือเปรียบเทียบระดบัความ
คิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครเกียวกบัส่วนประสมการตลาดของขนมอบ ขนม
ไทย จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลทีต่างกนั คือ เพศ อายุทีต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบั
ส่วนประสมการตลาดของขนมอบ ขนมไทย ไม่แตกต่างกนั ส่วนคณะทีศึกษา ชนัปีทีศึกษา และ
รายไดต่้อเดือนทีไดรั้บต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

เกษรินทร์ ดีอาํมาตย ์(2552) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัทีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไทยของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาการพบว่า
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย ขนัการเกิดความตอ้งการ นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ (95.5%) ซือ
อาหารไทยเพราะหาซือง่าย ขนัการแสวงหาขอ้มูล ได้รับขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัอาหารไทยจาก
โทรทศัน์ (85.8%) ขนัการประเมินทางเลือก ซืออาหารไทยโดยพิจารณาจากรสชาติ (97.6%) ขนัการ
ตดัสินใจซือ ซืออาหารไทยโดยพิจารณาจากรสชาติ (96.3%) ขนัความรู้สึกหลงัการซือ เมือบริโภค
อาหารไทยแลว้พบวา่ดีจะกลบัไปซืออาหารไทยนนัอีก (90.7%) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลยัของรัฐใน
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กรุงเทพมหานคร พบวา่ ระดบัการศึกษาของมากดามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ไทย ขนัการแสวงหาขอ้มูล ขนัการประเมินทางเลือก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

พทัธนนัท์  พิทาคาํ (2554)ไดท้าํวิจยัเรือง พฤติกรรมการซือขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
อาํเภอเมืองเชียงใหม่  พบว่า ผูส้อบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 19-35 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีสถานภาพโสดมีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนของ
ตนเองไม่เกิน 5,000 บาท และชอบรับประทานขนมไทย ขนมไทยแตะละประเภททีนิยมซือมาก
ทีสุด คือ ประเภทขนมเชือมสด ไดแ้ก่ ทองหยบิ/ทองหยอด ประเภทขนมเชือมแห้ง ไดแ้ก่ ฝอยทอง
กรอบ ประเภทขนมกวน ได้แก่ ลูกชุบ ประเภทขนมทอด ได้แก่ กล้วยทอด ประเภทขนมปิงย่าง 
ไดแ้ก่ ขา้วมนัปิง ประเภทขนมนึง ไดแ้ก่ ขา้วตม้มดั ประเภทขนมอบ หรือผิง ไดแ้ก่ ขนมครก ขนม
ไทยประเภทอืนๆ ไดแ้ก่ ทบัทิมกรอบ และนิยมซือขนมไทยยีห้อหรือร้านผงึน้อยเบเกอรี เหตุผลที
ซือขนมไทย คือ ซือเพือบริโภคเอง และซือขนมไทยเมือตอ้งการบริโภค (ไม่มีเทศกาลสาํคญั) ผูที้ทาํ
ใหริ้เริมความคิดทีจะซือขนมไทย คือ ตนเอง และส่วนใหญ่ตดัสินใจซือขนมไทยดว้ยตวัเอง จ่ายเงิน
โดยเฉลียในการซือขนมไทย แต่ละครัง 21-50 บาท ซือขนมไทยโดยเฉลีย 1-2 ครัง ต่อเดือน และซือ
ขนมไทยในตลาดมากทีสุด 

 สุนิสา ส่งศิริพนัธ์ (2555) ไดศึ้กษาเกียวกบั ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคทีมีผล
ต่อการตดัสินใจซือขนมไทยของผูบ้ริโภค ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษาพบว่า 1. 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซือขนมไทยประเภทแห้งและประเภทแข็งหรือกึงแห้งกึงเปียกในจงัหวดัที
เท่ากนั เหตุผลทีซือขนมไทยส่วนใหญ่ซือเพือรับประทานเอง ความถีทีซือขนมไทย ซือสัปดาห์ละ 
1-2 ครัง จาํนวนเงินต่อครังทีซือขนมไทย ไม่เกิน 50 บาท ลกัษณะร้านทีซือขนมไทยเลือกร้านที
ผูข้ายแนะนาํขนมดี สถานทีทีซือขนมไทย ซือร้านทีขายขนมไทยโดยเฉพาะแห่งขอ้มูลข่าวสารเรือง
ขนมไทยจะได้ข่าวสารจากเพือหรือคนรู้จัก ผูบ้ริโภคมีทัศนคติต่อการบริโภคขนมไทย ด้าน
วฒันธรรม ด้านประสบการณ์ ด้านกลุ่มทางสังคม และด้านสือมวลชนของผูบ้ริโภค โดยรวมมี
ทศันคติอยูใ่นระดบัมาก และผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจซือขนมไทย ดา้น ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีการตดัสินใจซืออยูใ่นระดบั
มาก 2. ผูบ้ริโภคขนมไทยทีมีอายุและอาชีพต่างกนั มีระดบัทศันคติการบริโภคขนมไทยแตกต่างกนั 
3. ผูบ้ริโภคขนมไทยทีมีอายุและสถานภาพสมรสต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซือขนมไทยต่างกนั 
และผูบ้ริโภคทีมีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ทีมีเหตุผลทีซือขนมไทย ความถีในการซือขนม
ไทย ค่าใช้จ่ายในการซือต่อครัง ร้านทีเลือกซือขนมไทย และขอ้มูลข่าวสารเรืองขนมไทยต่างกนัมี
ระดบัการตดัสินใจซือขนมไทยแตกต่างกนั 4. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ดา้นการศึกษา สถานภาพ
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สมรส อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์ กับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของ
ผูบ้ริโภค และ 5. ระดบัทศันคติการบริโภคขนมไทยของผูบ้ริโภคดา้นวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัการตดัสินใจซือขนมไทยของผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัตาํถึงระดบัปานกลาง  
  อรทยั เลิศวรรณวิทย์ (2556) ได้ทาํการศึกษาเรือง แนวทางการสร้างและจดัการอตั
ลกัษณ์สาํหรับขนมไทยเพือส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม พบวา่ 1.ดา้นการรับรู้ นกัท่องเทียว
ต่างชาติทีมีต่ออตัลกัษณ์ของขนมไทย พบวา่คุณลกัษณะของขนมไทยทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซือขนมไทยของนักท่องเทียวทีสําคัญทีสุดคือ รสอร่อย รูปลักษณ์ภายนอก และรสชาติ 
หลกัเกณฑ์ทีใชป้ระกอบการซือขนมไทย ประกอบดว้ย วดัหมดอายุ รูปลกัษณ์ ความอร่อย คุณภาพ 
และรสชาติ 2. ระดับการสือสารอตัลกัษณ์ของขนมไทยของผูผ้ลิต พบว่า แนวทางการจดัการที
ผูป้ระกอบการร้านขนมไทยได้ทาํขึนเพือให้ขนมไทยเป็นทีรู้จกัเพิมมากขึนในกลุ่มนักท่องเทียว
ชาวต่างชาติ เริมจากผูป้ระกอบการไดรั้บเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมอาหารนานาชาติ ทาํการตลาดเพือให้
ต่างชาติไดรั้บรู้วา่ขนมไทยเป็นขนมทีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ุธญัญาหารของไทย 
อาศยัความเจริญทางเทคโนโลยีและกลยุทธ์การสือสารเฉพาะกลุ่มแบบปากต่อปาก ในการสือสาร
ผา่นทาง โซเชียลมีเดีย และประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง เวบ็ไซต ์

 

6.2 งานวจัิยเกยีวกบัการรับรู้คุณค่า 
 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งพบว่ามีงาน วิจยัเกียวกบัการรับรู้คุณค่าผลิตภณัฑ ์
ดงันี 
 พรรณิภา เจริญศุข (2549) ได้ทําการศึกษาเรือง บทบาทของคุณค่าตราสินค้าทีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของร้านกาแฟสตาร์บคัส์ และบา้น
ไร่กาแฟ ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของทงัร้านสตาร์บคัส์และบา้นไร่กาแฟเป็นเพศ
ชายโดยส่วนใหญ่จะมีอายุตาํกวา่หรือเท่ากบั 30 ปี มีระดบัการศึกษาตาํกวา่หรือเท่ากบัปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีตาํแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติังาน รายไดเ้ฉลียต่อ
เดือนตาํกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท กลุ่มตวัอย่างของร้านสตาร์บคัส์ พบว่ามีระดบัความคิดเห็น
ระดบัปานกลางถึงคุณค่าตราสินคา้สตาร์บคัส์โดยรวม มีลกัษณะบุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัไม่
แน่ใจ แต่เป็นคนทีทันสมัยและเป็นผูน้ํา มีความถีในการซือกาแฟควับดประมาน 2.91 ครังต่อ
สัปดาห์ ส่วนใหญ่ชอบดืมกาแฟคาปูชิโน และดืมแบบเยน็ปัจจยัสําคญัทีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจ
เลือกใช้บริการคือ รสชาติ บรรยากาศของร้านและตราสินคา้ กลุ่มตวัอย่างของร้านบ้านไร่กาแฟ 
พบว่ามีระดับความคิดเห็นระดับปานกลางถึงคุณค่าตราสินคา้บ้านไร่กาแฟโดยรวม มีลักษณะ
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บุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ แต่มีความเป็นผูน้าํและมีความมนัใจในตนเอง มีความถีใน
การซือกาแฟโดยเฉลีย 3.18 ครังต่อสัปดาห์และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย 123.45 บาทต่อครัง บริโภค
กาแฟควับดประมาณ 3.15 ครังต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่ชอบดืมกาแฟเอสเพรสโซและดืมแบเยน็ ปัจจยั
สาํคญัทีทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคือ รสชาติ บรรยากาศของร้านและราคา 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคาํ (2550) ศึกษารูปแบบกลยทุธ์การใชเ้ครืองมือสือสารการตลาดเชิง
บูรณการในการบริหารคุณค่าตราสินคา้ตามระดบัความสําคญัของผลิตภณัฑ์ โดยการวิเคราะห์ค่า
ความสอดคลอ้งของการจดัลาํดบัโดยใชส้ถิติทดสอบสเปียร์แมน ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบกลยทุธ์
การใชเ้ครืองมือสือสารการตลาดเชิงบูรณาการในการบริหารคุณค่าตราสินคา้ ตามระดบัความสาํคญั
ของผลิตภณัฑ์ทีเป็นผลมาจากการปฏิบติัจริงของผูบ้ริหารตราสินคา้ พบว่า การโฆษณาหรือการ
ส่งเสริมการขายเป็นเครืองมือสือสารการตลาดเชิงบูรณาการทีได้รับการนาํมาใช้เป็นลาํดบัหนึง 
รองลงมาคือ การส่งเสริมการขายหรือการจดักิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพนัธ์หรือการจดั
กิจกรรมทางการตลาดหรือการสือสาร ณ จุดซือหรือการประชาสัมพนัธ์ การจดังานแสดงสินคา้หรือ
การตลาดโดยตรงหรือการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ การจดังานแสดงสินคา้หรือการตลาดโดยตรงหรือ
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์หรือการตลาดโดยตรงหรือการเป็นผูส้นบัสนุน
ทางการตลาด ตามลาํดบั   

 รัตนา กีเอียน (2552) ไดท้าํการศึกษาเรือง คุณค่าตราสินคา้และปัจจยัทางการตลาดที
ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือของผู ้บริโภคผลิตภัณฑ์ เบเกอรี ร้านพัพฟ์  แอนด์ พาย 
ผลการวิจยัพบว่า คุณค่าตราสินค้า “พพัฟ์ แอนด์ พาย” โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมือ
พิจารณารายด้าน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในด้านความรู้จักชือตราสินค้า  ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นคุณภาพที
เกิดจากการรับรู้ตราสินคา้อยูใ่นระดบัดี 

ชยันนัท ์ เพ็ชรอาํไพ (2552) ไดศึ้กษาเรือง องคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่า
ตราสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในธุรกิจ E-Marketplace ของประเทศไทย พบวา่ องคป์ระกอบของ
คุณค่าตราสินคา้ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้ในคุณค่าตราสินคา้ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ การ
เชือมโยงสิงต่างๆบตราสินค้า และความภักดีในตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่า 
ผูบ้ริโภคเชิงบวก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ กล่าวคือ ถา้หากตราสินคา้มีระดบัการรับรู้ของผูบ้ริโภค
ในองค์ประกอบของคุณค่าตราสินคา้ทงั 4 ดา้น อยู่ในระดบัสูง จะทาํให้การรับรู้คุณค่าตราสินคา้
ของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัสูงตามไปดว้ย 
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ณปภา ชวเลิศสกุล (2553) ไดท้าํการศึกษาเรือง การรับรู้คุณค่าของตราสินคา้ผลิตภณัฑ์
ประเภทผา้ไหม หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ : กรณีศึกษาจงัหวดันครราชสีมา พบว่า กลุ่มตวัอย่างที
เคยใชต้ราสินคา้ผลิตภณัฑ์ประเภทผา้ไหมหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ตงัแต่ 40 ปีขึนไป ตราสินคา้จิม ทอมป์สัน เป็นตราสินคา้ผา้ไหมทีนึกถึงเป็นอนัดบัแรก รองลงมา
คือ ศิลปาชีพ และลาํดบัที  คือ หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ มากกวา่ครึงหนึงของกลุ่มตวัอยา่ง ไม่เคย
รับรู้ผลการประกวดผา้ไหมหนึงตาํบล หนึงผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ. 2552 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้
ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมในโอกาสออกงานสังคม การเขา้ถึงตราสินคา้ในระดบัง่าย คือ การนาํผา้ไหมหนึง
ตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ไปตดัเป็นเครืองแต่งกายไดส้วยงามไม่แตกต่างกบัผา้ชนิดอืน คุณค่าทีกลุ่ม
ตวัอย่างได้รับจากการใช้ตราสินคา้คือ ผา้ไหมหนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์เป็นงานฝีมือทีมีคุณภาพ 
บุคลิกดีเมือสวมใส่ และได้รับการยอมรับจากผูพ้บเห็น และความเกียวพนักบัตราสินค้าทีกลุ่ม
ตวัอยา่งมีต่อตราสินคา้ ความรู้สึกผกูพนัของกลุ่มตวัอยา่งกบัตราสินคา้ คือ ความภูมิใจในภูมิปัญญา
ไทยและการเห็นถึงคุณค่าและความแตกต่างจากผา้ไหมยีหอ้อืน ระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยูใ่น
ระดบันอ้ยเนืองจากการลดราคาสินคา้และการจดังานแสดงสินคา้ยงัมีผลต่อการตดัสินใจซือ 
 ดนยา ชัยมงคล (2554) ได้ทาํการศึกษาเรือง การรับรู้คุณค่าตรา “เอส แอนด์ พี” ของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ตราสินคา้เอส แอนด์ พี เป็นตราสินคา้ประเภทเบเกอรีทีรู้จกักนั
มากทีสุด มีการรับรู้ต่อคุณภาพโดยรวมของตราสินคา้เอส แอนด์ พี อยูใ่นระดบัมาก และมีการรับรู้
ด้านภาพลกัษณ์ทีเชือมโยงกบัตราเอส แอนด์ พี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนความภกัดีต่อตรา
สินค้า เอส แอนด์ พี พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ซือสินค้าของเอส แอนด์ พี เป็นประจาํ อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ริโภคจะมีการแนะนาํบุคคลอืนให้ซือสินคา้ของ เอส แอนด์ พี และมีแนวโนม้ทีจะซือสินคา้ของ
เอส แอนด์ พี ในครังต่อไป รวมทงัยงัคงซือสินคา้ของเอส แอนด์ พี เหมือนเดิมถึงแมว้า่มีบุคคลอืน
จะแนะนาํให้ซือยีห้ออืน นอกจากนีจะไม่เลือกซือสินคา้ของเอส แอนด์ พี ก็ต่อเมือคู่แข่งขนัมีการ
ส่งเสริมจากขายทีน่าสนใจกว่าเมือ เอส แอนด์ พี มีการปรับราคาสูงขึน ด้านกระบวนการรับรู้
เกียวกับ “เอส แอนด์ พี” ของผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่พบว่า ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารมาจากสือ
โทรทศัน์ โดยข่าวสารทีได้รับมีความสอดคล้องกับการระลึกได้และการเก็บรักษาข่าวสารของ
ผูบ้ริโภค ซึงเป็นข่าวสารเกียวกบัการแนะนาํสินคา้ของเอส แอนด ์พี รวมทงัเห็นวา่สือโทรทศัน์ เป็น
สือทีเหมาะสมกบัการเผยแพร่ข่าวสารของเอส แอนด ์พี  
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6.3 งานวจัิยต่างประเทศ 
หยาง จิง คิม (Yeong Gug Kim, 2012) ไดศึ้กษาเรือง การทดลองรูปแบบความคิดของ

การบริโภคอาหารทอ้งถินในสถานทีท่องเทียว จากการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจ 5 ประการ 
ไดแ้ก่ ประสบการณ์ทีเกียวกบัวฒันธรรม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล การไดล้องชิมอาหารแปลก
ใหม่ อาหารทีเกียวกบัสุขภาพ อาหรทีมีรูปลกัษณ์น่ารับประทาน 

ชาน  หยุนและสุฮาน  (Chan S. Yeu and Su Hang, 2012) ได้ศึกษาเรือง การศึกษา
เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดระหวา่งประเทศในประเทศจีนและอินเดีย: กรณีศึกษาแม็ก
โดนัลด์ จากการศึกษาพบว่า แม็กโดนัลด์ได้เอาความแตกต่างของส่วนประสมการตลาด (4P) 
ระหวา่งประเทศทงัการจาํกดัใหอ้ยูใ่นวงแคบและวธีิการทาํใหแ้พร่หลายไปทวัโลก 

เอสรู (Uslu Aypar, 2013) ไดศึ้กษาเรือง การวิเคราะห์ตราสินคา้ของสายการบินตุรกี: 
การเปรียบเทียบมุมมองของชาวญีปุ่นและชาวตุรกี พบว่าเมือลูกค้าได้รับความรู้สึกกับแบรนด ์
(ความรู้สึกแบรนด)์ พวกเขาไปในการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัแบรนด ์คุณภาพของการบริการของ
แบรนด์ความน่าเชือถือของตนและการแสดงตนในชุดทางเลือกของลูกคา้ยงันําไปสู่ลูกค้าของ
สมาคมทีดีกบัแบรนด ์ 
 ฟอนเต้ (Fonte Maria, 2013) ได้ศึกษาเรือง บทบาททางสังคมทีมีผลต่อการบริโภค
อาหาร กรณีศึกษากรุงโรม ประเทศอิตาลี พบว่า ลักษณะของประชากร เศรษฐกิจ มีผลส่งการ
บริโภคอาหารอยา่งชดัเจน ผูบ้ริโภคมีวธีิการซือตามวฒันธรรมของเมืองพวกเขาอาศยั  
 อิสโมโยวาติ (Ismoyowati Dyah, 2015) ไดศึ้กษาเรือง ตลาดอาหารฮาลาล: กรณีศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคไก่ตามการบริโภคอาหารแปรรูปในภาคกลางของอินโดนีเซีย พบวา่ ผูบ้ริโภค
รับรู้ว่าอาหารฮาลาลนันเป็นอาหารทีมีความแตกต่างจากอาหารประเภทอืนๆ แต่ผูบ้ริโภคมีการ
ยอมรับอาหารฮาลาลเพราะผูบ้ริโภครับรู้วา่อาหารฮาลาลเป็นอาหารของศาสนาของพวกเขา 
   

จากการทบทวนงานวิจัยทีเกียวข้อง ผูว้ิจยัได้สรุปงานวิจยัทีเกียวข้อง เพือให้เห็น
ภาพรวมของแนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย ในจงัหวดั
สมุทรสาครตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ไดต้ารางที 2 ดงันี 
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ตารางที 2 แสดงการสรุปผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
ผูแ้ต่ง
(พ.ศ.) 

ตวัอยา่ง ผลการศึกษา 

พรรณิภา 
เจริญศุข
( ) 
 

 

 

 

 

 

ผู้บ ริโภคที ใช้
บ ริ ก า ร ร้ า น
ก า แ ฟ ส ต า ร์
บัค ส์ /บ้ าน ใ ร่
ก าแฟ ใน เข ต
กรุงเทพมหาน
คร จาํนวน 400 
คน  แบ่ ง เป็ น 
ร้านกาแฟสตาร์  
บัคส์และบ้าน
ใร่กาแฟอย่าง 
200 คน 

ปัจจยัดา้นคุณค่าตราสินคา้ ดา้นความรู้จกัตราสินคา้ ดา้นคุณค่าที
เกิดจากการรับรู้ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ค่อนขา้งตาํ ด้านความสัมพนัธ์ของตราสินคา้ ด้านความภกัดีต่อ
ตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
ดา้นคุณค่าตราสินคา้มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ตาํ ดา้นความสัมพนัธ์ของตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้มี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้น
คุณค่าตราสินคา้โดยรวมมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัปานกลาง 

สุ ม ล
รั ต น์ 
ฐาปนวร
เ กี ย ร ติ
( ) 

ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจขนมไทย
จาํนวน 68 ราย 

 

ผู ้ประกอบการธุรกิจขนมไทยจําเป็นต้องสร้างรูปแบบและ
ภาพลกัษณ์ทีโดนเด่น มีความเขา้ใจในธุรกิจและสถานการณ์การ
เปลียนแปลงของธุรกิจขนมไทยโดยรวม และเข้าใจถึงศกัยภาพ 
ความพร้อมและทักษะในการพัฒนาทังคุณภาพและความ
หลากหลายของสินคา้ทีผลิตออกมา เพือแข่งขนัการผูป้ระกอบการ 

จ ตุ พ ร 
พ ง ค์
พ า นิ ช 
(2550) 

กลุ่มตัวอย่างที
ซือและบริโภค
ขน ม ไท ย ใน
อาํเภอเชียงใหม่ 
200 ตวัอยา่ง 

ด้าน ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด  พบว่าผู ้บ ริโภคให้
ความสําคญัในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย
และดา้นส่งเสริมารตลาดในระดบัมาก ดา้นปัญหาของปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในปัญหา 
ปัจจยั ปัจจยัด้านการจดัจาํหน่ายในระดบัมาก ส่วนปัญหาปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ ปัญหาปัจจยัด้านราคาและปัญหาปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบันอ้ย 
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ตารางที 2 แสดงการสรุปผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ผูแ้ต่ง
(พ.ศ.) 

ตวัอยา่ง ผลการศึกษา 

กญัญา
รัตน์ ถน
องแสง 
(2551) 

กลุ่มตวัอยา่ง
ชาวต่างชาติที
เขา้มาท่องเทียว
ในประเทศไทย
จาํนวน 400 คน 

ความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีมีต่ออาหารไทย
จําแนกตามสถานภาพของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ  พบว่า 
นกัท่องเทียวชาวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งทีมีเพศ ชนชาติ อาชีพ และ
จาํนวนครังทีมาเทียวในประเทศไทยต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
อาหารไทยทุกดา้นไม่แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่ออาหารไทย
ทุกดา้นไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  

เดชา เอก
อุดมพงศ ์
( ) 
 

ประชาชนใน
จังห วัดพั ง ง า 
จาํนวน 400 คน 

 

พฤติกรรมการบริโภค กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยรับประทานขนม
ไทยพืนเมืองมากทีสุดร้อยละ 98.50 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผู ้
ซือเอง ร้อยละ 77.80 สถานทีซือขนมไทยพืนเมืองมากทีสุดคือ
ร้านคา้ในตลาดมากทีสุดร้อยละ 42.30 ราคาต่อครังทีซือ นอ้ยกว่า
หรือเท่ากับ  100 บาท  ปัจจัยทีช่วยตัดสินใจเลือกซือขนมไทย
พืนเมือง เป็นเรืองรสชาติ ช่วงเวลาทีซือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
นิยมซือไปเป็นของฝาก ความถีในการซือ ซือมากกว่า 1 ครังต่อ
เดือน บุคคลทีมีส่วนในการตดัสินใจซือ คือ ญาติพีนอ้ง ตราสินคา้
ทีมีผลต่อการตดัสินใจมากทีสุด คือ เตา้ส้อมารี 

บุ ป ผ า
ภ ร ณ์ 
บู ร ณ ะ
พิ ม พ์
( ) 
 

นั ก ศึ ก ษ า
มห าวิท ย าลัย
ร า ช ภั ฏ พ ร ะ
นคร ภาคปกติ 
จาํนวน 382 คน 
 

พบว่าระดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระ
นคร  เกียวกบัส่วนประสมการตลาดของขนมอบ ขนมไทย โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้ยพบวา่ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด มีระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนประเด็นทีมีค่าเฉลียสูงสุด
ของกลุ่ม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้น ผลิตภณัฑ ์
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ตารางที 2 แสดงการสรุปผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ผูแ้ต่ง
(พ.ศ.) 

ตวัอยา่ง ผลการศึกษา 

จิรวรรณ 
ศรีสวสัดิ
แ ล ะ
ค ณ ะ 
( ) 
 

ผู้บ ริโภคขนม
ไ ท ย ใ น เข ต
จตุจกัร จาํนวน 
100 คน 

 

ด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีความชอบขนมไทยโดยรสชาติเป็น
เหตุผลสําคญั เลือกซือจากร้านขายขนมทวัไป ผูมี้อิทธิพลในการ
ตดัสินใจซือคือตนเอง มีโอกาสซืออาทิตยล์ะ 1 ครัง ซือครังละตาํ
กว่า 50 บาท และได้รับความพึงพอใจมากหลังจากการซือ ด้าน
ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือดา้นผลิตภณัฑ์ คือวตัถุดิบที
ใชใ้นการผลิต การไดรั้บรองจาก อย. การใหป้ระโยชน์ต่อสุขภาพ 

รวมถึงรสชาติ ความสะอาด ความสดใหม่ และการมีหลากหลาย
รูปแบบให้เลือก ดา้นราคา คือ การมีป้ายแสดงราคาทีชดัเจนดา้น 
สถานทีจดัจาํหน่าย คือ ความสะอาดและทนัสมยัของสถานที ดา้น
กิจกรรมทางการตลาด คือ ขอ้มูลจากจุดขายและการจดัให้ทดลอง
ชิม 

ชัยนันท ์ 
เ พ็ ช ร
อํ า ไ พ 
(2552) 

ช า ย  – ห ญิ ง 
อ า ยุ  15-45 ปี 
จาํนวน 400 คน 

องค์ประกอบของคุณค่าตราสินคา้ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้
ในคุณค่าตราสินค้า การรับรู้คุณค่าตราสินค้า การเชือมโยงสิง
ต่างๆบตราสินคา้ และความภกัดีในตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบั
การรับรู้คุณค่า ผู ้บ ริโภคเชิงบวก  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
กล่าวคือ  ถ้าหากตราสินค้ามีระดับการรับรู้ของผู ้บ ริโภคใน
องคป์ระกอบของคุณค่าตราสินคา้ทงั 4 ดา้น อยูใ่นระดบัสูง จะทาํ
ให้การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผูบ้ริโภคอยู่ในระดับสูงตามไป
ดว้ย 

เกษ - 
รินทร์ ดี
อาํมาตย ์
(2552) 

นิสิตนักศึกษา
มห าวิท ย าลัย
ข อ ง รั ฐ ใ น
กรุงเทพมหาน
คร จาํนวน 450 

คน 

ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรม
การบริโภคอาหารไทยของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลยัของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศึกษาของมากมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย ขนัการแสวงหาขอ้มูล ขนั
การประเมินทางเลือก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.  
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ตารางที 2 แสดงการสรุปผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ผูแ้ต่ง
(พ.ศ.) 

ตวัอยา่ง ผลการศึกษา 

รัตน า  กี
เ อี ย น 
( ) 
 

ผูบ้ริโภคทีซือ/
เคยซือเบเกอรี
ร้ า น  พั พ ฟ์ 
แ อ ย ด์  พ า ย 
จาํนวน 385 คน 

 

คุณค่าตราสินคา้และปัจจยัทางการตลาดทีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์เบเกอรี ร้านพพัฟ์ แอนด์ พาย 
ผลการวิจยัพบวา่ คุณค่าตราสินคา้ “พพัฟ์ แอนด์ พาย” โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยเมือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นในดา้นความรู้จกัชือตราสินคา้ ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ตราสินคา้ และดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้อยู่ในระดบัปานกลาง 
ดา้นคุณภาพทีเกิดจากการรับรู้ตราสินคา้อยูใ่นระดบัดี 

ณ ป ภ า 
ช ว เ ลิ ศ
ส กุ ล 
( ) 

ผู้บริโภคทีเคย
ซือผลิตภัณฑ์
ผ้ า ไ ห ม ห นึ ง
ตํ า บ ล ห นึ ง
ผลิตภัณฑ์  ใน
จั ง ห วั ด
นครราช สี ม า 
จาํนวน 400 คน 

กลุ่มตวัอย่างทีเคยใช้ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ประเภทผา้ไหมหนึง
ตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตงัแต่  ปีขึน
ไป ตราสินค้าจิม ทอมป์สัน เป็นตราสินค้าผา้ไหมทีนึกถึงเป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคือ ศิลปาชีพ และลาํดบัที 3 คือ หนึงตาํบล
หนึงผลิตภณัฑ์การเขา้ถึงตราสินคา้ในระดบัง่าย คือ การนาํผา้ไหม
หนึงตาํบลหนึงผลิตภณัฑ์ไปตดัเป็นเครืองแต่งกายไดส้วยงามไม่
แตกต่างกบัผา้ชนิดอืน คุณค่าทีกลุ่มตวัอย่างได้รับจากการใช้ตรา
สินค้าคือ  ผ้าไหมหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ เป็นงานฝีมือทีมี
คุณภาพ บุคลิกดีเมือสวมใส่ และได้รับการยอมรับจากผูพ้บเห็น 
และความเกียวพันกับตราสินค้าทีกลุ่มตัวอย่างมีต่อตราสินค้า 
ความรู้สึกผกูพนัของกลุ่มตวัอยา่งกบัตราสินคา้ คือ ความภูมิใจใน
ภูมิปัญญาไทยและการเห็นถึงคุณค่าและความแตกต่างจากผา้ไหม
ยีห้ออืน ระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยู่ในระดบัน้อยเนืองจาก
การลดราคาสินค้าและการจัดงานแสดงสินค้ายงัมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ 
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ตารางที 2 แสดงการสรุปผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ผูแ้ต่ง
(พ.ศ.) 

ตวัอยา่ง ผลการศึกษา 

ดนยา ชยั
ม ง ค ล 
( ) 
 

ผู ้บ ริโภคทีซือ
แ ล ะ เค ย ซื อ
สิ น ค้ า  เ อ ส 
แ อ น ด์  พี  ใน
จั ง ห วั ด
เ ชี ย ง ใ ห ม่
จาํนวน 400 คน 

ตราสินคา้เอส แอนด์ พี เป็นตราสินค้าประเภทเบเกอรีทีรู้จกักัน
มากทีสุด มีการรับรู้ต่อคุณภาพโดยรวมของตราสินคา้เอส แอนด ์
พี อยู่ในระดบัมาก และมีการรับรู้ด้านภาพลกัษณ์ทีเชือมโยงกับ
ตราเอส แอนด์ พี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนความภกัดีต่อตรา
สินคา้ เอส แอนด ์พี พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่ซือสินคา้ของเอส แอนด ์พี 
เป็นประจาํ 
 

สุ นิ ส า 
ส่ ง ศิ ริ
พั น ธ์
(2555) 
 

ผู้บ ริโภคขนม
ไทยในจงัหวดั
พระนครศรีอยุ
ธ ย า  จํ า น ว น 
400 คน 

 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซือขนมไทยประเภทแห้งและประเภทแข็ง
หรือกึงแห้งกึงเปียกในจาํนวนทีเท่ากนั เหตุผลทีซือขนมไทยส่วน
ใหญ่ซือเพือรับประทานเอง ความถีทีซือขนมไทย ซือสัปดาห์ละ 
1-2 ครัง จาํนวนเงินต่อครังทีซือขนมไทย ไม่เกิน 50 บาท ลกัษณะ
ร้านทีซือขนมไทยเลือกร้านทีผูข้ายแนะนาํขนมดี สถานทีซือขนม
ไทย ซือทีร้านขายขนมไทยโดยเฉพาะ แหล่งขอ้มูลข่าวสารเรือง
ขนมไทยไดจ้ากเพือนหรือคนรู้จกั ผูบ้ริโภคมีระดบัการตดัสินใจ
ซือขนมไทย ด้าน ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่าย ส่งเสริมการ
ขาย อยูใ่นระดบัมาก 

ช า น 
หยนุและ
สุ ฮ า น 

(2012) 

แม็กโดนัลด์ใน
ประเทศจีนและ
อินเดีย 

การศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ
ในประเทศจีนและอินเดีย: กรณีศึกษาแม็กโดนลัด์ จากการศึกษา
พบวา่ แม็กโดนลัด์ไดเ้อาความแตกต่างของส่วนประสมการตลาด 

(4P) ระหว่างประเทศทงัการจาํกดัให้อยู่ในวงแคบและวิธีการทาํ
ใหแ้พร่หลายไปทวัโลก 

หยาง คิม 

(2012) 
สถานที
ท่องเทียว 

การทดลองรูปแบบความคิดของการบริโภคอาหารท้องถินใน
สถานทีท่องเทียว พบว่า ผูบ้ริโภคมีแรงจูงใจ 5 ประการ ได้แก่ 
ประสบการณ์ทีเกียวกบัวฒันธรรม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  



71 

 

    

 

ตารางที 2 แสดงการสรุปผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง (ต่อ) 
 

ผูแ้ต่ง
(พ.ศ.) 

ตวัอยา่ง ผลการศึกษา 

 
 

การไดล้องชิมอาหารแปลกใหม่ อาหารทีเกียวกบัสุขภาพ อาหารที
มีรูปลกัษณ์น่ารับประทาน 

ฟอนเต ้

(2013) 
สมาชิกของ
ผูป้ระกอบการ 
GAS 

บทบาททางสังคมทีมีผลต่อการบริโภคอาหาร กรณีศึกษากรุงโรม 
ประเทศอิตาลี พบวา่ ลกัษณะของประชากร เศรษฐกิจ มีผลส่งการ
บริโภคอาหารอย่างชัดเจน ผูบ้ริโภคมีวิธีการซือตามวฒันธรรม
ของเมืองพวกเขาอาศยั  

เอสรู 
(2013)  

ผูต้อบ
แบบสอบถาม
ชาว ตุรกี 200 

คน และชาว
ญีปุ่น 200 คน 

เรือง การวเิคราะห์ตราสินคา้ของสายการบินตุรกี: การเปรียบเทียบ
มุมมองของชาวญีปุ่นและชาวตุรกี พบวา่เมือลูกคา้ไดรั้บความรู้สึก
กับแบรนด์  (ความ รู้ สึกแบรนด์ ) พวกเขาไปในการส ร้าง
ความสัมพนัธ์ทีดีกบัแบรนด์ คุณภาพของการบริการของแบรนด์
ความน่าเชือถือของตนและการแสดงตนในชุดทางเลือกของลูกคา้ 
ยงันาํไปสู่ลูกคา้ของสมาคมทีดีกบัแบรนด ์ 

อรทยั 
เลิศ
วรรณ
วทิย์
(2556) 

นกัท่องเทียว
ชาวต่างชาติ
จาํนวน 360 คน 

ดา้นคุณลกัษณะของขนมไทยทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือ
ขนมไทยของนกัท่องเทียวชาวต่างชาติทีสําคญัทีสุด คือ รสอร่อย 
รูปลกัษณ์ภายนอก และรสชาติ  ด้านระดบัการสือสารอตัลกัษณ์
ของขนมไทยของผูผ้ลิต พบวา่ เพือให้ขนมไทยเป็นทีรู้จกัเพิมมาก
ขึนในกลุ่มนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ ควรให้ผูป้ระกอบการเขา้ร่วม
กิจกรรมอาหารนานาชาติ 

อิสโมโย
วาติ 

(2015) 

ผูบ้ริโภคไก่ยา่ง 
292 คน 

ตลาดอาหารฮาลาล: กรณีศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคไก่ ตามการ
บริโภคอาหารแปรรูปในภาคกลางของอินโดนีเซีย พบวา่ ผูบ้ริโภค
รับรู้ว่าอาหารฮาลาลนันเป็นอาหารทีมีความแตกต่างจากอาหาร
ประเภทอืนๆ  แต่ผู ้บริโภคมีการยอมรับอาหารฮาลาลเพราะ
ผูบ้ริโภครับรู้วา่อาหารฮาลาลเป็นอาหารของศาสนาของพวกเขา 
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 จากการทบทวนงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยใช้
แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2550) ส่วนประสมการตลาด ของอา
เกอร์ (Aaker,1991) สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) และ ฉตัยาพร เสมอใจ (2547) และ แนวคิดการรับรู้
คุณค่าของ อาเกอร์ (Aaker,1991) ตามตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัภาพที 13 

 

7. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 
- การศึกษา 
- อาชีพ 

- รายได ้

ส่วนประสมทางการตลาดในการ
บริโภคขนมไทย 

- ผลิตภณัฑ์ 
- ราคา 
- การจดัจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

การรับรู้คุณค่าขนมไทย 

- การรับรู้คุณภาพ 

- การตระหนกัรู้ในคุณค่า 
- ความภกัดี 

-  ความผกูพนักบัตราสินคา้ 

พฤติกรรมการเลอืกซือขนมไทย
ของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร 

แนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพอืสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจังหวดั
สมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
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7  

บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษา แนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยใน
จงัหวดัสมุทรสาคร  ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากผูป้ระกอบการขนมไทย ในจงัหวดั
สมุทรสาคร และนาํขอ้มูลทีสาํรวจมาวเิคราะห์ ซึงมีวธีิดาํเนินการวจิยัดงันี 

 

วธีิการวจัิย 

 การศึกษา แนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยใน
จงัหวดัสมุทรสาคร  ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาศยัวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิง
คุณภาพทีแบ่งออกเป็น 2 ขนัตอน คือ 

 ขันตอนที 1  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการเก็บข้อมูลจาก
ผูบ้ริโภคขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาครโดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติ 

 ขันตอนที 2 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการนาํผลจากการศึกษา
เชิงปริมาณ มาทาํการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพือหาการพฒันากลยุทธ์การตลาด
เพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร  ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 

ประชากร ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 การวจัิยเชิงปริมาณ มีประชากรและตวัอยา่ง ดงันี 
 ประชากร  (Population) ในการวิจัยครังนีซึงเป็นผู ้บริโภคขนมไทยในจังหวัด
สมุทรสาครซึงไม่ทราบจาํนวนทีชดัเจน 

 ตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคขนมไทย ในจงัหวดั
สมุทรสาครโดยใช้ตารางการคาํนวณขนาดของตัวอย่างของเครซี และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan.1970: 607-610) ไดข้นาดของตวัอยา่งจาํนวน 385 คน ทาํการสุ่มตวัอยา่งเชิงระบบ 
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(Systemetic random Sampling) และสุ่มตวัอยา่งเผือความคลาดเคลือนเป็น 400 คน ซึงมีรายละเอียด
ดงัตารางที 3 ดงันี 

 

ตารางที 3 แสดงจาํนวนตวัอยา่ง  
 

อาํเภอ สัดส่วน จาํนวนตวัอยา่ง (คน) 
เมือง 1/3 134 

กระทุ่มแบน 1/3 133 

บา้นแพว้ 1/3 133 

 400 
 

การวจัิยเชิงคุณภาพ 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการร้านขนมไทยในจงัหวดั

สมุทรสาคร ครูประจาํวิชาสังคมศึกษา ผูบ้ริโภค ให้การเลือกอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Selection) โดยเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสนทนากลุ่มจาํนวน 9 คน โดยผูว้ิจยัระบุการเลือกผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัและไดจ้ดัร่างประเด็นการสนทนาเกียวกบัแนวทางการพฒันากลยทุธ์การตลาดเพือสร้าง
การรับรู้คุณค่าขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร  ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 ประกอบดว้ย แบบสอบถาม และแนวคาํถามการสนทนากลุ่ม ดงันี 
 1. แบบสอบถามทีเป็นเครืองมือใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครังนีสร้างขึนโดยอาศยั

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง รวมทงักรอบแนวคิดการวจิยั 

 รายละเอียดเนือหาของแบบสอบถามทีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 5 ตอน คือ 

 ตอนที 1 เป็นคาํถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา 
อาชีพหลกั มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

 ตอนที 2 เป็นคาํถามเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ไดแ้ก่ เหตุผลทีเลือกซือ
ขนมไทย ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือขนมไทย ค่าใช่จ่ายในการซือขนมไทย จาํนวนครังทีซือ
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ขนมไทยใน 1 เดือน สถานทีทีซือขนมไทย ขอ้มูลทีใชต้ดัสินใจซือขนมไทย ประเภทของขนมไทย
ทีไดรั้บความนิยม มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

ตอนที 3 เป็นคาํถามเกียวกบัส่วนประสมการตลาดในการเลือกซือขนมไทย ได้แก่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการขาย เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ของลิเคริต (Likert Scale) จาํนวน 5 ระดบัตงัแต่ มาก
ทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยทีสุด โดยมีการกาํหนดความหมายของคะแนน ดงันี 

 5 หมายถึง ส่วนประสมการตลาดในระดบัมากทีสุด 

4 หมายถึง ส่วนประสมการตลาดในระดบัมาก 

3 หมายถึง ส่วนประสมการตลาดในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง ส่วนประสมการตลาดในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง ส่วนประสมการตลาดในระดบันอ้ยทีสุด 

ตอนที 4 เป็นคาํถามเกียวกบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตรา
ประเมินค่า 5 ระดบั แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 

ดา้นที 1 ดา้นความภกัดีในขนมไทย เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า จาํนวน 5 ระดบั
ตงัแต่ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยทีสุด  

5 หมายถึง ความภกัดีในขนมไทยในระดบัมากทีสุด 

4 หมายถึง ความภกัดีในขนมไทยในระดบัมาก 

3 หมายถึง ความภกัดีในขนมไทยในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง ความภกัดีในขนมไทยในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง ความภกัดีในขนมไทยในระดบันอ้ยทีสุด 

ด้านที 2 ด้านการตระหนักรู้คุณค่าขนมไทย แบบมาตราส่วนประเมินค่า จาํนวน 5 
ระดบัตงัแต่ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยทีสุด  

5 หมายถึง การตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทยในระดบัมากทีสุด 

4 หมายถึง การตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทยในระดบัมาก 

3 หมายถึง การตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทยในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง การตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทยในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง การตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทยในระดบันอ้ยทีสุด 

ดา้นที 3 ดา้นการรับรู้คุณภาพในขนมไทย เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า จาํนวน 5 ระดบัตงัแต่ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยทีสุด  
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5 หมายถึง การรับรู้คุณภาพในขนมไทยในระดบัมากทีสุด 

4 หมายถึง การรับรู้คุณภาพในขนมไทยในระดบัมาก 

3 หมายถึง การรับรู้คุณภาพในขนมไทยในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง การรับรู้คุณภาพในขนมไทยในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง การรับรู้คุณภาพในขนมไทยในระดบันอ้ยทีสุด  

ดา้นที 4 ดา้นความผกูพนักบัตราสินคา้ เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า 
จาํนวน 5 ระดบัตงัแต่ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยทีสุด  

5 หมายถึง  ความผกูพนักบัตราสินคา้ในระดบัมากทีสุด 

4 หมายถึง  ความผกูพนักบัตราสินคา้ในระดบัมาก 

3 หมายถึง  ความผกูพนักบัตราสินคา้ในระดบัปานกลาง 

2 หมายถึง  ความผกูพนักบัตราสินคา้ในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง  ความผกูพนักบัตราสินคา้ในระดบันอ้ยทีสุด 

 ตอนที 5 เป็นคาํถามเกียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการพฒันากลยุทธ์
การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบคาํถามปลายเปิด (Open - 

ended) 
 

ขนัตอนการสร้างแบบสอบถาม 
 วิธีการสร้างแบบสอบถามเพือใช้ในการศึกษาครังนี ผู้ศึกษาได้ดําเนินการสร้าง

แบบสอบถามตามขนัตอนต่างๆ ดงันี 

 1. ทาํการรวบรวม ศึกษาและคน้ควา้เอกสาร ตาํราและรายงานผลวิจยัต่างๆ เพือนาํมา
สร้างกรอบแนวคิดการสร้างแบบสอบถาม  
 2. กาํหนดการวดัตวัแปรและตงัเป็นคาํถาม 
   3. ทาํการตรวจสอบและทดสอบด้วยการนําแบบสอบถามทีสร้างขึนไปตรวจสอบ
ความเทียง (Validity) นาํขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาเพือตรวจสอบถูกตอ้งและความเทียงตรงของ
เนือหา (Content validity)   ของคาํถามในแต่ละข้อ   จากนันนํามาปรับปรุงและแก้ไขเพือให้
แบบสอบถามทีสร้างขึนสามารถวดัไดเ้ทียงตรงในเชิงเนือหาตามทีตอ้งการ  
 โดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง ซึงวิธีคาํนวณหาค่าความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 
(IOC) (ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ, 2549: 73) หาไดจ้ากสมการดงันี 
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             IOC  = 
  

 เมือ   IOC    =    ดชันีความสอดคลอ้ง 

    =    ผลคะแนนรวมความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทงัหมด 
 N     =    จาํนวนผูเ้ชียวชาญทงัหมด 

  

 ค่า IOC ทีคาํนวณไดจ้ะตอ้งมีค่า 0.5 ขึนไป ถึงจะถือวา่ขอ้คาํถามนนัมีความเทียงตรงเชิง
เนือหา โดยผลการวเิคราะห์แบบสอบถามการวจิยั ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.67 – 1.00 
 4. นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงไปทาํการทดสอบ (Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งทีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างทีศึกษาในจงัหวดัสมุทรสาคร ซึงกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ 
ผูบ้ริโภคขนมไทย ณ แหล่งขายในจงัหวดันครปฐม จาํนวน 30 คน 
 5. จะนาํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปทดสอบความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถาม  

ใชสู้ตร Cronbach’s Alpha Coefficient (ธีรศกัดิ  อุ่นอารมยเ์ลิศ, 2549: 86) ดงันี 

 

      

 

 เมือ  =    ค่าสัมประสิทธิความเชือมนั 

     k   = จาํนวนขอ้คาํถาม 

     Si
2   = ค่าความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

     ST
2   = ค่าความแปรปรวนของคะแนนทงัฉบบั 

 

ตารางที 4 แสดงค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม 

(n=30) 
แบบสอบถาม ค่าความเชือมัน 

ส่วนประสมการตลาดในการเลอืกซือขนมไทย  
ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.85 
ดา้นราคา 0.90 
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ตารางที 4 แสดงค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม (ต่อ) 
ส่วนประสมการตลาดในการเลอืกซือขนมไทย  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.70 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.90 

ภาพรวม 0.97 
การรับรู้คุณค่าขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร  
ดา้นความภกัดีในขนมไทย 0.88 
ดา้นการตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทย 0.96 
ดา้นการรับรู้คุณภาพ 0.92 
ดา้นความผกูพนักบัตราสินคา้ 0.89 

ภาพรวม 0.96 
ภาพรวมส่วนประสมการตลาดและการรับรู้คุณค่าขนมไทย 0.94 

 

 6. ทาํการวดัเครืองมือทีเป็นแบบสอบถาม และนาํผลทีไดรั้บมาทาํการปรับปรุงและแกไ้ข
แบบสอบถามเพือสาํหรับนาํมาใชใ้นการสาํรวจขอ้มูลต่อไป 

 2. แนวคาํถามการสนทนากลุ่ม เพือพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่า
ขนมไทย ในจงัหวดัสมุทรสาครตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทีสร้างขึนจากแนวคิด ทฤษฎี
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง และกรอบแนวคิดการวจิยั 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูล โดยมีขนัตอนดงันี 

   1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร เพือนาํไปขออนุญาตและ
ขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลในการแจกแบบสอบถาม 

   2. ผูว้ิจยันาํหนงัสือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และแบบสอบถามไปยงัแหล่งขายขนม
ไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร  
   3. ผูว้ิจยัดาํเนินเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยเดินทางไปเก็บขอ้มูล รวบรวมขอ้มูล
และตรวจสอบขอ้มูลดว้ยตนเอง จนไดต้ามทีกาํหนดไว ้
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   4. ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามทีได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

   5. นาํผลการศึกษาเชิงปริมาณ มาทาํการสนทนากลุ่ม เพือพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือ
สร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูศึ้กษานาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดจ้ากตวัอยา่งมาวเิคราะห์โดยวธีิการดงัต่อไปนี 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ในรูปของ
ตารางและบรรยายประกอบ ดงันี 

1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาครใชค้่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 การวิเคราะห์ระดบัส่วนประสมการตลาดในการเลือกขนมไทย และระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ใชค้่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ขอ้คาํถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า แบ่งเป็นการวดั 5 ระดบั  
 นาํคะแนนเฉลียของความคิดเห็นมาแปลความหมาย โดยกาํหนดไวเ้ป็นเกณฑป์ระมาณ
ค่าดงันี  
 ค่าเฉลีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ส่วนประสมการตลาด/การรับรู้คุณค่าอยู่ใน
ระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ส่วนประสมการตลาด/การรับรู้คุณค่าอยู่ใน
ระดบัมาก 

ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ส่วนประสมการตลาด/การรับรู้คุณค่าอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ส่วนประสมการตลาด/การรับรู้คุณค่าอยู่ใน
ระดบันอ้ย 

ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49  หมายถึง ส่วนประสมการตลาด/การรับรู้คุณค่าอยู่ใน
ระดบันอ้ยทีสุด 

1.3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ใช้การทดสอบด้วยค่า (t-test for independent 
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sample) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียของประชากร 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ และใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลียของประชากร 3 กลุ่มขึนไป ไดแ้ก่ รายได ้อาชีพ การศึกษา และหากผลวิเคราะห์
พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05ใชท้ดสอบค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธีิ
แอลเอสดี (Least Significant Difference: LSD) 

1.4 การวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใช้วิ ธีวิ เคราะห์สหสัมพันธ์  (Correlation Analysis) เพืออธิบายระดับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย และใชก้ารวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

1.5 การวเิคราะห์คาํถามปลายเปิด ใชก้ารวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ่มเพือศึกษาแนวทางการพฒันากล
ยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจังหวดัสมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์โดยใชก้ารวเิคราะห์เนือหาแลว้นาํเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สําหรับการวิจยัเรือง “แนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่า
ขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค”์ เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
ไดรั้บคืน จาํนวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100 ผูว้ิจยันาํมาวิเคราะห์ และนาํเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยายจาํนวน 7 ตอน มีรายละเอียดดงันี 
 ตอนที  1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้บริโภคขนมไทยในจังหวดั
สมุทรสาคร 
 ตอนที  2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู ้บริโภคในจังหวัด
สมุทรสาคร 
 ตอนที 3 การวิเคราะห์ระดบัส่วนประสมการตลาดและระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 ตอนที  4 การเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 ตอนที 5 การวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 ตอนที 6 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาตลาดขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 ตอนที 7 แนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
 
ตอนท ี1 การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคขนมไทยในจังหวดัสมุทรสาคร 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นผูบ้ริโภคขนมไทย
ในจงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 400 คน โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้โดย
ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซึงเสนอผลการวิเคราะห์
ปรากฏรายละเอียดดงัตารางที 5 
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ตารางที  5 แสดงจาํนวน  และร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้บริโภคขนมไทยในจังหวดั
 สมุทรสาคร 

(n=400) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

 เพศ   
        ชาย 127 31.8 
        หญิง 273 68.2 

 อายุ   
 ไม่เกิน 20 ปี 71 17.8 
 21 – 30 ปี 84 21.0 
 31 – 40 ปี 88 22.0 
 41 – 50 ปี 97 24.2 
 51 ปีขึนไป 60 15.0 

 ระดับการศึกษา   
 ตาํกวา่ปริญญาตรี 162 40.5 
 ปริญญาตรี 215 53.7 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 23 5.8 

 อาชีพ   
 พนกังานบริษทัเอกชน 33 8.2 
 ขา้ราชการ 129 32.2 
 ธุรกิจส่วนตวั 77 19.3 
 แม่บา้น 24 6.0 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 91 22.8 
 เกษตรกร 18 4.5 

      อืนๆ 28 7.0 
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ตารางที 5 แสดงจาํนวน และร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคขนมไทยในจงัหวดั
 สมุทรสาคร (ต่อ) 

         (n = 400) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

 รายได้   
 ตาํกวา่ 10,000 บาท 115 28.7 
 10,000 – 14,999 บาท 70 17.5 
 15,000 – 19,999 บาท 88 22.0 
 20,000 – 24,999 บาท 74 18.5 
 25,000 บาทขึนไป 53 13.3 

 
 จากตารางที 5 แสดงใหเ้ห็นวา่ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคขนมไทยในจงัหวดั
สมุทรสาคร พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 เพศชาย 127 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.8  

ผู ้บ ริโภคส่วนใหญ่  อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี  จํานวน  97 คน  คิดเป็นร้อยละ  24.2 
รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อายุ 21-30 ปี จาํนวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.0  

อายุ ไม่เกิน 20 ปี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 อายุ 50 ขึนไป จาํนวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.0  

ระดบัการศึกษา พบวา่ผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั ปริญญาตรี จาํนวน 215 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ ตาํกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 สูงกวา่ปริญญา
ตรี จาํนวน 23 คิดเป็นร้อยละ 5.8  

อาชีพ พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ขา้ราชการ จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.2 รองลงมาคือ นักเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 
77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 อืนๆ จาํนวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 แม่บา้น จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 เกษตรกร จาํนวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.5  

รายไดพ้บว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ที ตาํกว่า 10,000 บาท จาํนวน 115 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.7 รองลงมา 15,000 – 19,999 บาท จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 20,000 – 24,999 
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บาท จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 10,000 -14,999 บาท จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 
25,000 บาทขึนไป จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3  
ตอนท ี2 การวเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร ใช้
ค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซึงเสนอผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงั
ตารางที 6 
 
ตารางที 6 แสดงค่าความถี และค่าร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
 จงัหวดัสมุทรสาคร     

 (n=400) 
พฤติกรรมการบริโภคขนมไทย จํานวน ร้อยละ 

. เหตุผลในการเลอืกซือขนมไทย   
ใชเ้ป็นของฝาก/ของขวญั 125 31.2 
ใชใ้นงานประเพณี 100 25.0 
บริโภคเอง 167 41.8 
อืนๆ 8 2.0 

2. ผู้มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซือขนมไทย   
ตนเอง 250 62.5 
ผูข้ายขนมไทย 89 22.2 
เพือน 29 7.2 
ญาติพีนอ้ง 31 7.8 
อืนๆ 1 0.3 

3. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลยีในการซือขนมไทยในแต่ละครัง   
นอ้ยกวา่ 100 บาท 128 32.0 
101 – 200 บาท 92 23.0 
201 – 300 บาท 64 16.0 
มากกวา่ 300 บาทขึนไป 116 29.0 
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ตารางที 6 แสดงค่าความถี และค่าร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
 จงัหวดัสมุทรสาคร (ต่อ)     

 (n=400) 
พฤติกรรมการบริโภคขนมไทย จํานวน ร้อยละ 

. จํานวนในการซือขนมไทยใน  เดือน   
1 ครัง 91 22.7 
2 ครัง 139 34.7 
3-4 ครัง 100 25.0 
5-6 ครัง 35 8.8 
มากกวา่ 6 ครังขึนไป 35 8.8 

. สถานททีซืีอขนมไทย   
หา้งสรรพสินคา้ 109 27.2 
ตลาดสด 190 47.5 
ร้านเบเกอรี 48 12.0 
ร้านคา้สะดวกซือ 14 3.5 
อืนๆ 39 9.8 

. ข้อมูลทใีช้ตัดสินใจซือขนมไทย   
คนในครอบครัว 138 34.5 
เพือน 75 18.8 
ผูข้ายขนมไทย 162 40.5 
อินเตอร์เน็ต 6 1.5 
นิตยสาร/วารสาร 9 2.2 
อืนๆ 10 2.5 

. ประเภทของขนมไทยทไีด้รับความนิยม   
เชือม 206 51.5 
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ตารางที 6 แสดงค่าความถี และค่าร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
 จงัหวดัสมุทรสาคร (ต่อ)     

 (n=400) 
พฤติกรรมการบริโภคขนมไทย จํานวน ร้อยละ 

กวน 39 9.8 
นึง 46 11.5 
ทอด/ฉาบ 29 7.2 
อบ/ผงิ 52 13.0 
ปิง/ยา่ง/จี 8 2.0 

 
จากตารางที 6 แสดงให้เห็นวา่ขอ้มูลปัจจยัเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครมีดงันี เหตุผลในการเลือกซือขนมไทย พบวา่ ส่วนใหญ่บริโภคเอง 
จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมา ใช้เป็นของฝาก/ของขวญั 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.2 ใชใ้นงานประเพณี จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อืนๆ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2  

ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือขนมไทย พบวา่ตนเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซือขนมไทยมากทีสุด จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมา ผูข้ายขนมไทย จาํนวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.2 ญาติพีนอ้ง จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 เพือน จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.2 อืน ๆ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3  

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลียในการซือขนมไทยในแต่ละครัง ส่วนใหญ่ใช้จ่าย น้อยกว่า 100 
จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมา มากกวา่ 300 บาทขึนไป จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.0 101 – 200 บาท จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 201 – 300 บาท จาํนวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.0  

จาํนวนในการซือขนมไทยใน 1 เดือน ส่วนใหญ่ 2 ครัง จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.7 รองลงมา 3-4 ครังต่อเดือน จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 1 ครังต่อเดือน จาํนวน 91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.7 5-6 ครังต่อเดือนและมากกวา่ 6 ครังขึนไป เท่ากนัที จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.8  

สถานทีทีซือขนมไทย ส่วนใหญ่เลือกซือที ตลาดสด จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.5 รองลงมา ห้างสรรพสินคา้ จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 ร้านเบเกอรี จาํนวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 12 อืนๆ จาํนวน 39 คิดเป็นร้อยละ 9.8 ร้านสะดวกซือ 14 คิดเป็นร้อยละ 3.5  
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ขอ้มูลทีใชต้ดัสินใจซือขนมไทย ส่วนใหญ่ตดัสินใจซือจาก ผูข้ายขนมไทย จาํนวน 162 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 คนในครอบครัว จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 เพือน จาํนวน 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.8 นิตยสาร/วารสาร จาํนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 2.2 อืนๆ จาํนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5  

ประเภทของขนมไทยทีไดรั้บความนิยม ประเภท เชือม จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.5 อบ/ผิง จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 นึง จาํนวน 46 คิดเป็นร้อยละ 11.5 กวน จาํนวน 39 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ทอด/ฉาบ จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 อืน ๆ จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5 ปิง/ยา่ง/จี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 
ตอนที 3 การวิเคราะห์ระดับส่วนประสมการตลาด และระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิด
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 การวิเคราะห์ระดบัส่วนประสมการตลาดในการเลือกขนมไทย และระดับการรับรู้
คุณค่าขนมไทย ใช้ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ปรากฏดัง
ตารางที 7 
 
ตารางที 7 แสดงระดบัส่วนประสมการตลาดในการเลือกขนมไทยในภาพรวม 

(n = 400) 
ส่วนประสมการตลาดในการเลอืกขนมไทย S.D. ระดับ ลาํดับท ี
ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.10 0.67 มาก 1 
ดา้นราคา 4.01 0.70 มาก 2 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.84 0.74 มาก 4 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.92 0.73 มาก 3 

โดยรวม 3.96 0.71 มาก  
 

จากตารางที 7 พบว่า ส่วนประสมการตลาดในการเลือกซือขนมไทยโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 3.96 S.D. = 0.71) ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.10 S.D. = 0.617) ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.01 S.D. = 0.70) ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่
ในระดบัมาก (  = 3.92 S.D. = 0.73) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.84 S.D. = 
0.74)  
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ตารางที 8 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัส่วนประสมการตลาดในการเลือกขนม
  ไทย ดา้นผลิตภณัฑ ์

(n = 400) 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ระดับส่วนประสมการตลาด ลาํดับ

ที น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ทสุีด  S.D. ระดับ 

1.ชือเสียง/ตรา
สินค้าของร้าน
ขนมไทย 

6 
(1.5) 

24 
(6.0) 

73 
(18.3) 

150 
(37.5) 

147 
(36.8) 

4.02 0.96 มาก 4 

2.รสชาติของ
ขนมไทย 

0 
12 

(3.0) 
41 

(10.3) 
169 

(42.3) 
178 

(44.5) 
4.28 0.76 มาก 1 

. ความ
หลากหลายของ
ขนมไทย 

1 
(0.3) 

14 
(3.5) 

61 
(15.3) 

208 
(52.0) 

116 
(29.0) 

4.06 0.77 มาก 2 

4.ขนมไทยมี
รูปลกัษณ์ที
สวยงามโดด
เด่นน่า
รับประทาน 

0 
13 

(3.3) 
68 

(17.0) 
207 

(51.7) 
112 

(28.0) 
4.04 0.76 มาก 3 

ค่าเฉลยีรวม      4.10 0.81 มาก  
 
หมายเหตุ : ค่าของตวัเลขในวงเล็บ คือ ร้อยละ 

จากตารางที 8 พบว่า ส่วนประสมการตลาดในการเลือกขนมไทย ด้านผลิตภัณฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.10 S.D. = 0.81) ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ รสชาติของขนมไทย 
อยู่ในระดบัมาก (  = 4.28 S.D. = 0.76) รองลงมา ความหลากหลายของขนมไทย อยูใ่นระดบัมาก 
(  = 4.06 S.D. = 0.77) ขนมไทยมีรูปลกัษณ์ทีสวยงามโดดเด่นน่ารับประทาน อยูใ่นระดบัมาก ( = 
4.04 S.D. = 0.76) และขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุดคือ ชือเสียง/ตราสินคา้ของร้านขนมไทย อยูใ่นระดบั
มาก (  = 4.02 S.D. = 0.96) 
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ตารางที 9 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัส่วนประสมการตลาดในการเลือกขนม
  ไทย ดา้นราคา 

(n = 400) 

ด้านราคา 
ระดับส่วนประสมการตลาด ลาํดับ

ที น้อย
ทสุีด น้อย ปาน

กลาง มาก มากทสุีด  S.D. ระดับ 

1. ราคามี
ความเหมาะ 
สมกบัวตัถุ 
ดิบและกระ- 
บวนการผลิต
ทีใช ้

0 
24 

(6.0) 
83 

(20.8) 
196 

(49.0) 
97(24.3) 3.92 0.82 มาก 4 

2.ราคามีความ
เหมาะ 
สมกบัคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ 

0 
22 

(5.5) 
74 

(18.5) 
208 

(52.0) 
96.0 3.95 0.80 มาก 3 

. ราคามี
ความเหมาะ 
สมกบัคุณค่า
ของขนมไทย 

 
16 

(4.0) 
66 

(16.5) 
200 

(50.0) 
118 

(29.5) 
4.05 0.78 มาก 2 

4.การระบุ
ราคาทีชดัเจน 

1 
(0.3) 

9 
(2.3) 

67 
(16.8) 

175 
(43.8) 

148 
(37.0) 

4.15 0.79 มาก 1 

ค่าเฉลยีรวม      4.01 0.80 มาก  
 
หมายเหตุ : ค่าของตวัเลขในวงเล็บ คือ ร้อยละ 
 จากตารางที 9 พบวา่ ส่วนประสมการตลาดในการเลือกขนมไทย ดา้นราคา โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (  =4.01 S.D. = 0.80) ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ การระบุราคาทีชดัเจน อยูใ่นระดบั
มาก (  = 4.15 S.D. = 0.79) รองลงมา ราคามีความเหมาะสมกบัคุณค่าของขนมไทย อยู่ในระดบั
มาก ( = 4.05 S.D. = 0.78) ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมาก (  = 
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3.95 S.D. = 0.80) และข้อที มีค่ าเฉลียน้อยที สุดคือ  ราคามีความเหมาะสมกับว ัต ถุ ดิบและ
กระบวนการผลิตทีใช ้อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.92 S.D. = 0.82)  
 
ตารางที 10 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัส่วนประสมการตลาดในการเลือก
 ขนมไทย ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(n = 400) 
ด้าน

ช่องทางการ
จัดจําหน่าย 

ระดับความคิดเห็น ลาํดับ
ที น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มาก

ทสุีด  S.D. ระดับ 

. ร้านขนม
ไทยมีทําเล
ทีตงัสะดวก
ต่อก ารพบ
เ ห็ น แ ล ะ
จดจาํ 

1 
(0.3) 

31 
(7.8) 

104 
(26.0) 

168 
(42.0) 

96 
(24.0) 

3.82 0.89 มาก 2 

. ร้านขนม
ไท ย มี ก าร
ต ก แ ต่ ง ที
แสดงความ
เ ป็ น ร้ า น
ขนมไทย 

1 
(0.3) 

33 
(8.3) 

103 
(25.8) 

175 
(43.8) 

87 
(21.8) 

3.79 0.88 มาก 3 

. ร้านขนม
ไท ย มี ก าร
ต ก แ ต่ ง
ส ถ า น ที
สวยงามและ 

1 
(0.3) 

 

24 
(6.0) 

 

108 
(27.0) 

 

181 
(45.3) 

 

86 
(21.5) 

 

3.82 
 

0.84 
 

มาก 
 

2 
 

 

 
 



91 

 

 
 

ตารางที 10 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัส่วนประสมการตลาด (ต่อ) 
(n = 400) 

ด้าน
ช่องทางการ
จัดจําหน่าย 

ระดับส่วนประสมการตลาด 
ลาํดับ
ที น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มาก

ทสุีด  S.D. ระดับ 

ทนัสมยั          
. ร้านขนม
ไท ย มี ก าร
จั ด ว า ง
ผลิตภณัฑ์ที
สะดวก ต่อ
การเลือกซือ 

1 
(0.3) 

13 
(3.3) 

90 
(22.5) 

200 
(50.0) 

96 
(24.0) 

3.94 0.78 มาก 1 

ค่าเฉลียรวม      3.94 0.78 มาก  
 

หมายเหตุ : ค่าของตวัเลขในวงเล็บ คือ ร้อยละ 
 
 จากตารางที 10 พบวา่ ส่วนประสมการตลาดในการเลือกขนมไทย ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  =3.94 S.D. = 0.78) ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ร้านขนมไทย
มีการจดัวางผลิตภณัฑ์ทีสะดวกต่อการเลือกซือ (  = 3.94 S.D. = 0.78) รองลงมามีค่าเฉลียเท่ากนั 
คือ ร้านขนมไทยมีการตกแต่งสถานทีสวยงามและทนัสมยั อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.82 S.D. = 0.84) 
ร้านขนมไทยมีทาํเลทีตงัสะดวกต่อการพบเห็นและจดจาํ อยู่ในระดบัมาก (  = 3.82 S.D. = 0.89) 
และขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ร้านขนมไทยมีการตกแต่งทีแสดงความเป็นร้านขนมไทยอยู่ใน
ระดบัมาก (  = 3.79 S.D. = 0.88)  
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ตารางที 11 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัส่วนประสมการตลาดในการเลือก
 ขนมไทย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(n=400) 
ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด 

ระดับส่วนประสมการตลาด ลาํดับ
ที น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มาก

ทสุีด  S.D. ระดับ 

1.การโฆษณา
เพือสร้างการ
รั บ รู้ คุ ณ ค่ า
ขนมไทย 

1 
(0.3) 

30 
(7.5) 

109 
(27.3) 

169 
(42.3) 

91 
(22.8) 

3.80 0.88 มาก 4 

2.การแนะนาํ
ขนมไทยโดย
ผูข้าย 

1 
(0.3) 

11 
(2.8) 

90 
(22.5) 

204 
(51.0) 

94 
(23.5) 

3.95 0.76 มาก 2 

. การประชา 
สัมพนัธ์เพือ
การรับรู้คุณ 
ค่าขนมไทย 

2 
(0.5) 

17 
(4.3) 

106 
(26.5)  

176 
(44.0)  

99 
(24.8)  

3.88 0.84 มาก 3 

4.การให้
ส่วนลดเมือ
ซือขนมไทย
จาํนวนมาก 

4 
(1.0) 

15 
(3.8) 

73 
(18.3) 

170 
(42.5) 

138 
(34.5) 

4.06 0.87 มาก 1 

ค่าเฉลยีรวม      3.92 0.84 มาก  
 
หมายเหตุ : ค่าของตวัเลขในวงเล็บ คือ ร้อยละ 
 จากตารางที 11 พบว่า ส่วนประสมการตลาดในการเลือกขนมไทย ด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.92 S.D. = 0.84) ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ การให้
ส่วนลดเมือซือขนมไทยจาํนวนมาก อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.06 S.D. = 0.87) รองลงมา การแนะนาํ
ขนมไทยโดยผูข้าย อยู่ในระดบัมาก (  = 3.95 S.D. = 0.76) การประชาสัมพนัธ์เพือการรับรู้คุณค่า
ขนมไทย ( = 3.88 S.D. = 0.84) และข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุดคือ การโฆษณาเพือสร้างการรับรู้
คุณค่าขนมไทยอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.80 S.D. = 0.88)  



93 

 

 
 

ตารางที 12 แสดงระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
(n=400) 

ระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย  S.D. ระดับ ลาํดับท ี
ดา้นความภกัดีในขนมไทย 3.79 0.87 มาก 4 
ดา้นการตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทย 3.96 0.85 มาก 2 
ดา้นการรับรู้คุณภาพ 3.87 0.75 มาก 3 
ความผกูพนักบัตราสินคา้ 4.09 0.67 มาก 1 

โดยรวม 3.93 0.69 มาก  

 
 จากตารางที 12 พบว่าระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (  = 
4.93 S.D. = 0.69) ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นความผกูพนักบัตราสินคา้ อยูใ่นระดบัมาก (  = 
4.09 S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ดา้นการตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทย อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.96 S.D. 
= 0.85) ดา้นการรับรู้คุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.87 S.D. = 0.75) ดา้นความภกัดีในขนมไทย อยู่
ในระดบัมาก (  = 3.79 S.D. = 0.87) 
 
ตารางที 13 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ด้านความ
 ภกัดีในขนมไทย 

(n=400) 
ด้านความ
ภักดีในขนม

ไทย 

ระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ลาํดับ
ที น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มาก

ทสุีด  S.D. ระดับ 

. ท่านซือ
ขนมไทยเป็น
ประจาํ 

7 
(1.8) 

57 
(14.2) 

95 
(23.8) 

142 
(35.5) 

99 
(24.8) 

3.67 1.05 มาก 4 

2. ท่านใช้
ขนมไทยใน
งานพิธี/งาน
ประชุมสัมม
นา 

18 
(4.5) 

48 
(12) 

82 
(20.5) 

141 
(35.3) 

111 
(27.8) 

3.69 1.13 มาก 3 
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ตารางที 13 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ด้านความ
 ภกัดีในขนมไทย (ต่อ) 

(n=400) 

ด้านความ
ภักดีในขนม

ไทย 

ระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ลาํดับ
ที น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มาก

ทสุีด  S.D. ระดับ 

. ท่านภูมิใจ
ทีไดบ้ริโภค
ขนมไทย 

2 
(0.5) 

34 
(8.5) 

70 
(17.5)  

152 
(38.0)  

142 
(35.5)  

3.99 0.95 มาก 1 

4. ท่าน
แนะนาํให้
ผูอื้นซือขนม
ไทย 

4 
(1.0) 

36 
(9.0) 

94 
(23.5) 

166 
(41.5) 

100 
(25) 

3.80 0.94 มาก 2 

ค่าเฉลยีรวม      3.79 0.87 มาก  
 
หมายเหตุ : ค่าของตวัเลขในวงเล็บ คือ ร้อยละ 
 จากตารางที 13 พบว่าระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ด้านความภักดีในขนมไทย 
โดยรวมอยูใ่น ระดบัมาก (  = 3.79 S.D. = 0.87) ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ท่านภูมิใจทีไดบ้ริโภค
ขนมไทย อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.99 S.D. = 0.95) รองลงมาคือ ท่านแนะนาํให้ผูอื้นซือขนมไทย อยู่
ในระดบัมาก (  = 3.80 S.D. = 0.94) ท่านใช้ขนมไทยในงานพิธี/งานประชุมสัมมนา อยู่ในระดบั
มาก (  = 3.69 S.D. = 1.13) ท่านซือขนมไทยเป็นประจาํ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.67 S.D. = 1.05) 
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ตารางที 14 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ด้านการ
 ตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทย 

(n=400) 
ด้านการ
ตระหนักรู้
คุณค่าขนม

ไทย 

ระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
ลาํดับ
ที น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มาก

ทสุีด  S.D. ระดับ 

. ท่านรับรู้วา่
ขนมไทยเป็น
มรดก
ทางดา้น
วฒันธรรม 

1 
(0.3) 

37 
(9.3) 

67 
(16.8) 

158 
(39.5) 

137 
(34.3) 

3.98 0.95 มาก 2 

. ท่านรับรู้
คุณค่าทาง
วฒันธรรม
ขนมไทย 

0 
(0) 

35 
(8.8) 

76 
(19.0) 

172 
(43.0) 

117 
(29.3) 

3.92 0.91 มาก 4 

. ท่านรับรู้
ความประณีต
ของขนมไทย 

0 
(0) 

34 
(8.5) 

70 
(17.5)  

184 
(46.0)  

112 
(28.0)  

3.93 0.89 มาก 3 

. ท่านรับรู้
ภูมิปัญญาใน
การทาํขนม
ไทย 

2 
(0.5) 

28 
(7.0) 

65 
(16.3) 

175 
(43.8) 

130 
(32.5) 

4.00 0.90 มาก 1 

ค่าเฉลยีรวม      3.96 0.85 มาก  
 
หมายเหตุ : ค่าของตวัเลขในวงเล็บ คือ ร้อยละ 
 จากตารางที 14 พบวา่ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทย 
โดยรวมอยูใ่น ระดบัมาก (  = 3.96 S.D. = 0.85) ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ท่านรับรู้ภูมิปัญญาใน
การทาํขนมไทย อยู่ในระดบัมาก (  = 4.00 S.D. = 0.90) รองลงมาคือ ท่านรับรู้ว่าขนมไทยเป็น
มรดกทางดา้นวฒันธรรม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.98 S.D. = 0.95) ท่านรับรู้ความประณีตของขนม
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ไทย อยู่ในระดบัมาก (  = 3.93 S.D. = 0.89) ท่านรับรู้คุณค่าทางวฒันธรรมขนมไทย อยู่ในระดบั
มาก (  = 3.92 S.D. = 0.91) 
 
ตารางที 15 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้
 คุณภาพ 

(n=400) 

ด้านการรับรู้
คุณภาพ 

ระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ลาํดับ
ที น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มาก

ทสุีด  S.D. ระดับ 

. ท่านรับรู้วา่
ขนมไทยใช้
วตัถุดิบและ
กระบวนการ
ผลิตทีมี
คุณภาพ 

0 
(0) 

34 
(8.5) 

92 
(23.0) 

175 
(43.8) 

99 
(24.8) 

3.84 0.89 มาก 2 

. ท่านรับรู้วา่
มีการพฒันา
ขนมไทยให้
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ
ของตลาด
มากขึน 

0 
(0) 

31 
(7.8) 

90 
(22.5) 

198 
(49.5) 

181 
(20.3) 

3.82 0.84 มาก 4 

. ท่านรับรู้วา่
มีการพฒันา
บรรจุภณัฑ์
ขนมไทยให้
สวยงามขึน 

0 
(0) 

23 
(5.8) 

105 
(26.3)  

183 
(45.8)  

89 
(22.3)  

3.84 0.83 มาก 3 
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ตารางที 15 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ด้านความ
 ภกัดีในขนมไทย (ต่อ) 

(n=400) 

ด้านการรับรู้
คุณภาพ 

ระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ลาํดับ
ที น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มาก

ทสุีด  S.D. ระดับ 

. ท่านรับรู้วา่
สามารถเก็บ
ขนมไทยไว้
รับประทาน
ไดน้านขึน 

0 
(0) 

17 
(4.3) 

78 
(19.5) 

203 
(50.7) 

102 
(25.5) 

3.97 0.78 มาก 1 

ค่าเฉลยีรวม      3.87 0.75 มาก  
 
หมายเหตุ : ค่าของตวัเลขในวงเล็บ คือ ร้อยละ 
 จากตารางที 15 พบวา่ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ โดยรวมอยู่
ใน ระดบัมาก (  = 3.87 S.D. = 0.75) ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ท่านรับรู้วา่สามารถเก็บขนมไทย
ไวรั้บประทานได้นานขึน อยู่ในระดบัมาก (  = 3.97 S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ท่านรับรู้ว่าขนม
ไทยใช้วตัถุดิบและกระบวนการผลิตทีมีคุณภาพ อยู่ในระดบัมาก (  = 3.84 S.D. = 0.89) ท่านรับรู้
วา่มีการพฒันาบรรจุภณัฑ์ขนมไทยใหส้วยงามขึน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.84 S.D. = 0.83) ท่านรับรู้
วา่มีการพฒันาขนมไทยให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดมากขึน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.82 
S.D. = 0.84) 
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ตารางที 16 แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ด้านความ
 ผกูพนักบัตราสินคา้ 

(n=400) 
ด้านความ

ผูกพนักบัตรา
สินค้า 

ระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ลาํดับ
ที น้อย

ทสุีด น้อย ปาน
กลาง มาก มาก

ทสุีด  S.D. ระดับ 

1. ท่านรับรู้วา่
ร้านขนมไทย
ทีท่านซือ
แตกต่างจาก
ร้านอืน 

0 
(0) 

27 
(6.8) 

99 
(24.8) 

192 
(48.0) 

82 
(20.5) 

3.82 0.83 มาก 4 

2. ท่านมี
ความรู้สึกทีดี
ต่อขนมไทย 

0 
(0) 

5 
(1.3) 

71 
(17.8) 

194 
(48.5) 

130 
(32.5) 

4.12 0.73 มาก 3 

3. ท่าน
ตอ้งการใหมี้
การอนุรักษ์
ภูมิปัญญา
ขนมไทย 

0 
(0) 

10 
(2.5) 

60 
(15.0)  

169 
(42.3)  

161 
(40.3)  

4.20 0.78 มาก 2 

4. ท่านรับรู้วา่
ขนมไทยเป็น
ส่วนหนึงของ
วถีิชีวติคน
ไทย 

1 
(0.3) 

6 
(1.5) 

63 
(15.8) 

163 
(40.8) 

167 
(41.8) 

4.22 0.78 มาก 1 

ค่าเฉลยีรวม      4.09 0.67 มาก  
 
หมายเหตุ : ค่าของตวัเลขในวงเล็บ คือ ร้อยละ 
 จากตารางที 16 พบว่าระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ด้านความผูกพนักบัตราสินค้า 
โดยรวมอยูใ่น ระดบัมาก (  = 4.09 S.D. = 0.67) ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ท่านรับรู้วา่ขนมไทย
เป็นส่วนหนึงของวิถีชีวิตคนไทย อยู่ในระดับมาก (  = 4.22 S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ท่าน
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ต้องการให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาขนมไทย  อยู่ในระดับมาก  (  = 4.20 S.D. = 0.78) ท่านมี
ความรู้สึกทีดีต่อขนมไทย อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.12 S.D. = 0.73) ท่านรับรู้วา่ร้านขนมไทยทีท่าน
ซือแตกต่างจากร้านอืน อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.82 S.D. = 0.83) 
 
ตอนที 4 การเปรียบเทียบของระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

การทดสอบสมมติฐานเพือเปรียบเทียบระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรคใ์ชก้ารทดสอบดว้ยค่า (t-test for independent sample) ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉลียของประชากร 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของประชากร 3 
กลุ่มขึนไป ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และหากผลวเิคราะห์พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ใช้ทดสอบค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีแอลเอสดี (Least Significant 
Difference: LSD) 
  
ตารางที 17 แสดงการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร  
 จาํแนกตามเพศ 

(n=400) 
 ระดับการรับรู้คุณค่า เพศ  S.D. t Sig 
1. ความภกัดีในขนมไทย ชาย 3.84 0.89 0.838 0.481 
 หญิง 3.76 0.86   
2. การตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทย ชาย 3.96 0.84 -0.008 0.973 
 หญิง 3.96 0.85   
3.  ดา้นการรับรู้คุณภาพ ชาย 3.84 0.74 -0.437 0.630 
 หญิง 3.88 0.75   
4. ความผกูพนักบัตราสินคา้ ชาย 4.04 0.66 -0.959 0.993 
 หญิง 4.11 0.67   
โดยภาพรวม ชาย 3.92 0.69 -0.87 0.956 
 หญงิ 3.93 0.70   

 จากตารางที 17 พบว่าการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตามเพศโดยภาพรวมพบว่า มีค่า sig เท่ากบั 0.956 ซึงมากกว่าระดับ
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นยัสําคญั 0.05 หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีเพศ แตกต่างกนัจะมีระดบัการการรับรู้คุณค่า
ขนมไทยโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
 ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นความภกัดีใน
ขนมไทย จาํแนกตามเพศโดยภาพรวมพบวา่ มีค่า sig เท่ากบั 0.481 ซึงมากกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีเพศ แตกต่างกนัจะมีระดบัการการรับรู้คุณค่าขนมไทยโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
 ระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร ด้านตระหนักรู้
คุณค่า จาํแนกตามเพศโดยภาพรวมพบว่า มีค่า sig เท่ากบั 0.973 ซึงมากกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีเพศ แตกต่างกนัจะมีระดบัการการรับรู้คุณค่าขนมไทยโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
 ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นการรับรู้คุณภาพ
จําแนกตามเพศโดยภาพรวมพบว่า มีค่า sig เท่ ากับ  0.630 ซึงมากกว่าระดับนัยสําคัญ  0.05 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีเพศ แตกต่างกนัจะมีระดบัการการรับรู้คุณค่าขนมไทยโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
 ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร ดา้นความผกูพนักบั
ตราสินคา้ จาํแนกตามเพศโดยภาพรวมพบวา่ มีค่า sig เท่ากบั 0.993 ซึงมากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีเพศ แตกต่างกนัจะมีระดบัการการรับรู้คุณค่าขนมไทยโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที 18 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย จาํแนกตาม
อาย ุ

(n=400) 
การรับรู้คุณค่า
ขนมไทย 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig 

ด้านความภักดี
ในขนมไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 7.580 4 1.895 0.645 0.587 
ภายในกลุ่ม 299.822 395 0.759 
รวม 307.403 399 
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ตารางที 18 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย (ต่อ) 
(n=400) 

การรับรู้คุณค่า
ขนมไทย 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig 

ด้ า น ก า ร
ตระหนกัรู้ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.551 4 0.888 1.124 0.339 
ภายในกลุ่ม 286.467 395 0.725 
รวม 290.019 399 

ด้ าน ก าร รั บ รู้
คุณภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.467 4 0.617 1.013 0.387 
ภายในกลุ่ม 222.156 395 0.562 
รวม 224.623 399 

ด้ า น ค ว า ม
ผูกพันกับตรา
สินคา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.242 4 1.310 0.910 0.436 
ภายในกลุ่ม 174.586 395 0.422 
รวม 179.828 399 

โดยภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.97 4 0.993 0.969 0.407 
ภายในกลุ่ม 191.293 395 0.484 
รวม 195.264 399 

*นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 จากตารางที  18 พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย จาํแนกตามอายุพบว่า โดยภาพรวม มีค่า sig เท่ากับ 0.407 ซึงมากกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ แตกต่างกัน จะมีระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ไม่
แตกต่างกนั  
 ดา้นความภกัดีในขนมไทย พบว่า มีค่า sig เท่ากบั 0.587  ซึงมากกว่าระดบันัยสําคญั 
0.05 หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้น
ความภกัดีในขนมไทย ไม่แตกต่างกนั  
 ด้านการตระหนักรู้ พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.339  ซึงมากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 
หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการ
ตระหนกัรู้ ไม่แตกต่างกนั  
 ด้านการรับรู้คุณภาพ พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.387  ซึงมากกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 
หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการ
รับรู้คุณภาพ ไม่แตกต่างกนั  
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 ดา้นความผกูพนักบัตราสินคา้ พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั 0.436  ซึงมากกวา่ระดบันยัสําคญั 
0.05 หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายุ แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้น
ความผกูพนักบัตราสินคา้ ไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที 19 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย จาํแนกตาม ระดับ
 การศึกษา  

(n=400) 
ระดับการรับ รู้
คุณค่าขนมไทย 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig 

ด้านความภักดี
ในขนมไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 3.718 2 1.859 0.058 0.809 
ภายในกลุ่ม 303.685 397 0.765 
รวม 307.403 399 

ด้ า น ก า ร
ต ร ะ ห นั ก รู้
คุณค่าขนมไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 2.300 2 1.150 0.127 0.722 
ภายในกลุ่ม 287.719 397 0.725 
รวม 290.019 399 

ด้ าน ก าร รั บ รู้
คุณภาพ   

ระหวา่งกลุ่ม 2.126 2 1.063 1.906 0.168 
ภายในกลุ่ม 222.496 397 0.560 
รวม 224.622 399 

ด้ า น ค ว า ม
ผูกพันกับตรา
สินคา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 2.321 2 1.160 0.118 0.722 
ภายในกลุ่ม 177.507 397 0.447 
รวม 179.828 399 

รวม ระหว่างกลุ่ม 15.994 47 0.340 0.992 0.492 
ภายในกลุ่ม 120.704 352 0.343 
รวม 136.697 399 

*นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
  
 จากตารางที  19 พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย จาํแนกตามระดับการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม มีค่า sig เท่ากับ 0.492 ซึงมากกว่าระดับ
นยัสําคญั 0.05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั จะมีระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ไม่แตกต่างกนั  
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 ด้านความภกัดีในขนมไทย พบว่า มีค่า sig เท่ากบั 0.809 ซึงมากกว่าระดบันัยสําคญั 
0.05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่า
ขนมไทย ดา้นความภกัดีในขนมไทย ไม่แตกต่างกนั  
 ด้านการตระหนักรู้ พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.722 ซึงมากกว่าระดับนัยสําคัญ  0.05 
หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ดา้นการตระหนกัรู้ ไม่แตกต่างกนั  
 ด้านการรับรู้คุณภาพ พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.168 ซึงมากกว่าระดับนัยสําคญั 0.05 
หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ ไม่แตกต่างกนั  
 ดา้นความผกูพนักบัตราสินคา้ พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั 0.722ซึงมากกวา่ระดบันยัสําคญั 
0.05 หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่า
ขนมไทย ดา้นความผกูพนักบัตราสินคา้ ไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที 20 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย จาํแนกตาม ระดบัอาชีพ  

(n=400) 
ระดับการรับ รู้
คุณค่าขนมไทย 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig 

ด้านความภักดี
ในขนมไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 17.283 6 2.880 2.029 0.074 
ภายในกลุ่ม 290.120 393 0.738 
รวม 307.403 399 

ด้ า น ก า ร
ต ร ะ ห นั ก รู้
คุณค่าขนมไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 8.643 6 1.441 2.292* 0.045 
ภายในกลุ่ม 281.375 393 0.716 
รวม 290.019 399 

ด้ าน ก าร รั บ รู้
คุณภาพ   

ระหวา่งกลุ่ม 5.521 6 0.920 1.651 0.132 
ภายในกลุ่ม 219.101 393 0.558 
รวม 224.622 399 

ด้ า น ค ว า ม
ผูกพันกับตรา
สินคา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.710 6 0.952 1.710 0.131 
ภายในกลุ่ม 177.507 393 0.443 
รวม 179.828 399 
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ตารางที 20 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย (ต่อ) 
(n=400) 

ระดับการรับ รู้
คุณค่าขนมไทย 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig 

รวม ระหว่างกลุ่ม 179.594 47 3.821 1.344 0.74 
ภายในกลุ่ม 1001.084 352 2.844 
รวม 1180.667 399 

*นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 จากตารางที 20 พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย จาํแนกตามอาชีพพบว่า โดยภาพรวม มีค่า sig เท่ากบั 0.74 ซึงมากกว่าระดับนัยสําคญั 0.05 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพ แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ไม่
แตกต่างกนั  
 ด้านความภกัดีในขนมไทย พบว่า มีค่า sig เท่ากบั 0.074 ซึงมากกว่าระดบันัยสําคญั 
0.05 หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพ แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
ดา้นความภกัดีในขนมไทย ไม่แตกต่างกนั  
 ด้านการตระหนักรู้ พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.045 ซึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพ แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้น
การตระหนักรู้ แตกต่างกัน ณ  ระดับนัยสําคัญ  0.05 จึงต้องนําผลวิเคราะห์ไปทดสอบด้วยวิธี
เปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 ด้านการรับรู้คุณภาพ พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.132 ซึงมากกว่าระดับนัยสําคญั 0.05 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพ แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้น
การรับรู้คุณภาพ ไม่แตกต่างกนั  
 ดา้นความผกูพนักบัตราสินคา้ พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั 0.131 ซึงมากกวา่ระดบันยัสําคญั 
0.05 หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพ แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
ดา้นความผกูพนักบัตราสินคา้ ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 21 แสดงความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียเป็นรายคู่ของระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยดา้นการ
 ตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทย จาํแนกอาชีพ 

(n=400) 

อาชีพ  

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 
4.21 

ข้าราชการ 
3.98 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 

3.97 

แม่บ้าน 
3.76 

นักเรียน/
นักศึกษา 

3.80 

เกษตรกร 
3.87 

อนืๆ 
4.20 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

4.21 - 0.233 
 (0.158) 

0.248 
 (0.158) 

0.459* 
(0.044) 

0.417* 
 (0.016) 

0.344 
(0.165) 

-0.066 
(0.762) 

ข้าราชการ 3.98 - - 0.015 
 (0.158) 

0.226 
(0.898) 

0.184 
 (0.113) 

0.111 
(0.601) 

-0.299 
 (0.091) 

ธุรกจิ
ส่วนตวั 3.97 - - - 0.210 

(0.288) 
0.168 

(0.199) 
0.09  

(-0.666) 
-0.314 

 (0.092) 

แม่บ้าน 3.76 - - - - 
-0.041 

 (0.830) 
-0.114 
(0.664) 

-0.525* 
(0.026) 

นักเรียน/
นักศึกษา 3.80 - - - - - -0.072 

(0.739) 
-0.483* 
(0.009) 

เกษตรกร 3.87 - - - - - - -0.410 
(0.109) 

อนืๆ 4.20 - - - - - - - 
*นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .  
 
 จากตารางที  21 ระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทยด้านการตระหนักรู้คุณค่าขนมไทย 
จาํแนกอาชีพพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จะมีระดบัการรับรู้คุณค่า
ขนมไทย ด้านการตระหนักรู้คุณค่าขนมไทย แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.044 ซึงน้อยกว่า 
0.05 และมีผลต่างของค่าเฉลียเท่ากับ  0.459 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน มีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ด้านการตระหนักรู้คุณค่าขนมไทยมากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามทีมีอาชีพแม่บา้น 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ด้านการตระหนักรู้คุณค่าขนมไทย แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.016 ซึงน้อยกว่า 0.05  
และมีผลต่างของค่าเฉลียเท่ ากับ  0.417 แสดงว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามทีมีอาชีพพนักงาน
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บริษทัเอกชน มีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ด้านการตระหนักรู้คุณค่าขนมไทยมากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามทีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพแม่บ้าน จะมีระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ด้านการ
ตระหนักรู้คุณค่าขนมไทย แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.026 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมีผลต่าง
ของค่าเฉลียเท่ากบั -0.525 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพแม่บา้น มีระดบัการรับรู้คุณค่า
ขนมไทย ดา้นการตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทยนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพอืนๆ 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
ดา้นการตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทย แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.009 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมี
ผลต่างของค่าเฉลียเท่ากบั -0.483 แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีระดบั
การรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการตระหนกัรู้คุณค่าขนมไทยน้อยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพ
อืนๆ 
 
ตารางที 22 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย จาํแนกตาม ระดบัรายได ้

(n=400) 
ระดับการรับ รู้
คุณค่าขนมไทย 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig 

ด้านความภักดี
ในขนมไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 35.378 5 7.076 6.922* 0.000 
ภายในกลุ่ม 272.024 394 0.690 
รวม 307.403 399 

ด้ า น ก า ร
ต ร ะ ห นั ก รู้
คุณค่าขนมไทย 

ระหวา่งกลุ่ม 9.130 5 1.826 1.867 0.115 
ภายในกลุ่ม 280.889 394 0.713 
รวม 290.019 399 

ด้ าน ก าร รั บ รู้
คุณภาพ   

ระหวา่งกลุ่ม 9.379 5 1.876 2.591* 0.036 
ภายในกลุ่ม 215.243 394 0.546 
รวม 224.623 399 

ด้ า น ค ว า ม
ผูกพันกับตรา
สินคา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 16.991 5 3.398 6.337* 0.000 
ภายในกลุ่ม 162.836 394 0.413 
รวม 179.828 399 
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ตารางที 22 แสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย จาํแนกตาม ระดบัรายได ้
(n=400) 

ระดับการรับ รู้
คุณค่าขนมไทย 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F sig 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 168.334 47 3.821 0.896 0.669 
ภายในกลุ่ม 1407.416 352 2.844 
รวม 1575.750 399 

*นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 จากตารางที  22 พบวา่ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย จาํแนกตามรายไดพ้บว่า โดยภาพรวม มีค่า sig เท่ากบั 0.669 ซึงมากกว่าระดบันยัสําคญั 0.05 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ไม่
แตกต่างกนั  
 ดา้นความภกัดีในขนมไทย พบว่า มีค่า sig เท่ากบั 0.000 ซึงน้อยกว่าระดบันัยสําคญั 
0.05 หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
ดา้นความภกัดีในขนมไทย แตกต่างกนั ณ ระดบันยัสําคญั 0.05 จึงตอ้งนาํผลวิเคราะห์ไปทดสอบ
ดว้ยวธีิเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 ด้านการตระหนักรู้ พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.115 ซึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้น
การตระหนกัรู้ ไม่แตกต่างกนั  
 ด้านการรับรู้คุณภาพ พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.036 ซึงมากกว่าระดับนัยสําคญั 0.05 
หมายความว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้น
การรับรู้คุณภาพ ไม่แตกต่างกนั  
 ดา้นความผกูพนักบัตราสินคา้ พบวา่ มีค่า sig เท่ากบั 0.000 ซึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั 
0.05 หมายความวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพ แตกต่างกนั จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
ดา้นความผกูพนักบัตราสินคา้ แตกต่างกนั ณ ระดบันยัสําคญั 0.05 จึงตอ้งนาํผลวเิคราะห์ไปทดสอบ
ดว้ยวธีิเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
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ตารางที 23 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยด้าน
 ความภกัดีในขนมไทย จาํแนกตามระดบัรายได ้

(n=400) 

รายได้  
ตํากว่า 

10,000 บาท 

10,000 – 
14,999 
บาท 

15,000 – 
19,999 
บาท 

20,000 – 
24,999 
บาท 

25,000 บาท
ขนึไป 

 = 3.53  = 3.53  = 3.71  = 4.19  = 4.24 
ตํากว่า 10,000 

บาท 3.53 - 
-0.002 

 (0.985) 
-0.181 

 (0.123) 
0.658* 
 (0.00) 

0.703* 
 (0.00) 

10,000 – 
14,999 บาท 3.53 - - 

-0.179 
 (0.178) 

-0.656* 
 (0.00) 

-0.701* 
 (0.00) 

15,000 – 
19,999 บาท 3.71 - - - 

-0.477* 
 (0.00) 

-0.521* 
 (0.00) 

20,000 – 
24,999 บาท 4.19 - - - - 

-0.446 
 (0.765) 

25,000 บาท
ขนึไป 4.24 - - - - - 

*นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .  
 
 จากตารางที  23 ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยดา้นความภกัดีในขนมไทย จาํแนกตาม
ระดบัรายไดพ้บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายไดต้าํกวา่ 10,000 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ด้านความภกัดีในขนมไทย แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมี
ผลต่างของค่าเฉลียเท่ากบั 0.658 แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายไดต้าํกวา่ 10,000 บาท มีระดบั
การรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นความภกัดีในขนมไทยนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้20,000 -
24,999 บาท 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายไดต้าํกวา่ 10,000 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
ดา้นความภกัดีในขนมไทย แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีผลต่างของ
ค่าเฉลียเท่ากบั 0.703 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายไดต้าํกว่า 10,000 บาท มีระดบัการรับรู้
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คุณค่าขนมไทย ดา้นความภกัดีในขนมไทยนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้25,000 บาท ขึน
ไป 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 10,000 – 14,999 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ด้านความภกัดีในขนมไทย แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมี
ผลต่างของค่าเฉลียเท่ากบั -0.656 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้10,000 – 14,999 บาท มี
ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นความภกัดีในขนมไทยน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้
20,000 -24,999 บาท 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 10,000 – 14,999 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ด้านความภกัดีในขนมไทย แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมี
ผลต่างของค่าเฉลียเท่ากบั -0.701 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้10,000 – 14,999 บาท มี
ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นความภกัดีในขนมไทยน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้
25,000 บาท ขึนไป 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ด้านความภกัดีในขนมไทย แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมี
ผลต่างของค่าเฉลียเท่ากบั -0.477 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้15,000 – 19,999 บาท มี
ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นความภกัดีในขนมไทยน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้
20,000 -24,999 บาท 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ด้านความภกัดีในขนมไทย แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมี
ผลต่างของค่าเฉลียเท่ากบั -0.521 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้15,000 – 19,999 บาท มี
ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นความภกัดีในขนมไทยน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้
25,000 บาท ขึนไป 
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ตารางที 24 แสดงความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียเป็นรายคู่ของระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยดา้นการ
 รับรู้คุณภาพ จาํแนกระดบัรายได ้

(n=400) 

รายได้  
ตํากว่า 

10,000 บาท 

10,000 – 
14,999 
บาท 

15,000 – 
19,999 
บาท 

20,000 – 
24,999 
บาท 

25,000 บาท
ขนึไป 

 = 3.75  = 3.80  = 3.76  =4.08  = 4.10 
ตํากว่า 10,000 

บาท 3.75 - 
-0.054 

 (0.624) 
-0.009 

 (0.930) 
-0.335* 
 (0.002) 

-0.351 
 (0.004) 

10,000 – 
14,999 บาท 3.80 - - 

0.045 
 (0.699) 

-0.280* 
 (0.023) 

-0.296* 
 (0.134) 

15,000 – 
19,999 บาท 3.76 - - - 

-0.326* 
 (0.116) 

-0.342* 
 (0.128) 

20,000 – 
24,999 บาท 

4.08 - - - - -0.015 
 (0.132) 

25,000 บาท
ขนึไป 

4.10 - - - - - 

*นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .  
 จากตารางที  24 ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยดา้นการรับรู้คุณภาพ จาํแนกตามระดบั
รายไดพ้บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายไดต้าํกวา่ 10,000 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
ด้านการรับรู้คุณภาพ แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.002 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมีผลต่างของ
ค่าเฉลียเท่ากบั -0.335 แสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายไดต้าํกว่า 10,000 บาท มีระดบัการรับรู้
คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ นอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้20,000 -24,999 บาท 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 10,000 – 14,999 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.023 ซึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีผลต่างของ
ค่าเฉลียเท่ากบั -0.280 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 10,000 – 14,999 บาท มีระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ น้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้20,000 -24,999 
บาท 
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 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 10,000 – 14,999 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.134 ซึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีผลต่างของ
ค่าเฉลียเท่ากบั -0.296 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 10,000 – 14,999 บาท มีระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ นอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้25,000 บาท ขึน
ไป 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.116 ซึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีผลต่างของ
ค่าเฉลียเท่ากบั -0.326 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท มีระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ น้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้20,000 -24,999 
บาท 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.128 ซึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีผลต่างของ
ค่าเฉลียเท่ากบั -0.342 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท มีระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ นอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้25,000 บาท ขึน
ไป 

ตารางที 25 แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียเป็นรายคู่ของระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยด้าน
  ความผกูพนักบัตราสินคา้ จาํแนกระดบัรายได ้

รายได้  
ตํากว่า 

10,000 บาท 

10,000 – 
14,999 
บาท 

15,000 – 
19,999 
บาท 

20,000 – 
24,999 
บาท 

25,000 บาท
ขนึไป 

 = 3.53  = 3.53  = 3.71  = 4.19  = 4.24 
ตํากว่า 10,000 

บาท 3.53 - 
-0.050 

 (0.604) 
-0.071 

 (0.434) 
0.457* 
 (0.00) 

0.497* 
 (0.00) 

10,000 – 
14,999 บาท 3.53 - - 

-0.027 
 (0.840) 

-0.407* 
 (0.00) 

-0.447* 
 (0.00) 

15,000 – 
19,999 บาท 

3.71 - - - -0.386* 
 (0.00) 

-0.426* 
 (0.00) 

20,000 – 
24,999 บาท 

4.19 - - - - -0.040 
 (0.729) 
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ตารางที 25 แสดงความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียเป็นรายคู่ของระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย (ต่อ) 
(n=400) 

รายได้  
ตํากว่า 

10,000 บาท 

10,000 – 
14,999 
บาท 

15,000 – 
19,999 
บาท 

20,000 – 
24,999 
บาท 

25,000 บาท
ขนึไป 

 = 3.53  = 3.53  = 3.71  = 4.19  = 4.24 
25,000 บาท

ขนึไป 4.24 - - - - - 

*นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .  
 จากตารางที  25 ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยดา้นความผูกพนักบัตราสินคา้จาํแนก
ตามระดบัรายไดพ้บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายไดต้าํกวา่ 10,000 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่า
ขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีผลต่าง
ของค่าเฉลียเท่ากบั 0.457 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ตาํกว่า 10,000 บาท มีระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ น้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้20,000 -24,999 
บาท 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายไดต้าํกวา่ 10,000 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
ด้านการรับรู้คุณภาพ แตกต่างกัน โดยมีค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึงน้อยกว่า 0.05 และมีผลต่างของ
ค่าเฉลียเท่ากบั 0.497 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายไดต้าํกว่า 10,000 บาท มีระดบัการรับรู้
คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ นอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้25,000 บาทขึนไป 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 10,000 – 14,999 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีผลต่างของ
ค่าเฉลียเท่ากบั -0.407 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 10,000 – 14,999 บาท มีระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ น้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้20,000 -24,999 
บาท 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 10,000 – 14,999 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีผลต่างของ
ค่าเฉลียเท่ากบั -0.447 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 10,000 – 14,999 บาท มีระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ นอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้25,000 บาท ขึน
ไป 
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 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.00 ซึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีผลต่างของ
ค่าเฉลียเท่ากบั -0.386 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท มีระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ น้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้20,000 -24,999 
บาท 
 ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท จะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ แตกต่างกนั โดยมีค่า Sig เท่ากบั 0.128 ซึงนอ้ยกวา่ 0.05 และมีผลต่างของ
ค่าเฉลียเท่ากบั -0.426 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้ 15,000 – 19,999 บาท มีระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ดา้นการรับรู้คุณภาพ นอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได ้25,000 บาท ขึน
ไป 
 
ตอนที 5 การวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
 การวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ใช้วิธีวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) เพืออธิบายระดับความสัมพันธ์
ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการบริโภคขนมไทยกบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย และใชก้าร
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขนัตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
  
ตารางที 26 แสดงการวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดในการ
 บริโภคขนมไทย ด้านผลิตภณัฑ์ (X1) ด้านราคา (X2) ด้านช่องทางการจดัหน่าย (X3) 
 และดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) ทีมีผลต่อระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย (Y) 

 (n=400) 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 
Y 1.000     

X1 .703** 1.000    
X2 .699** .775** 1.000   
X3 .551** .599** .650** 1.000  
X4 .536** .556** .562** .598** 1.000 

** ทีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
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 จากตารางที 26 พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ไดแ้ก่ ส่วนประสมการตลาดใน
การบริโภคขนมไทย ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.703, 0.699, 0.551 และ 0.536 ตามลาํดบั และ
ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง 0.556 ถึง 0.775 แสดงวา่ไม่มีปัญหา 
Multicollinearity ดงัตารางที 26 
 
ตารางที 27 แสดงการวเิคราะห์ตวัแปรทีเขา้สู่สมการจากการทาํนายส่วนประสมการตลาดในการ
 บริโภคขนมไทย 

(n=400) 
ลาํดับตัวแปร
เข้าสู่สมการ R R2 Adjusted 

R2 
R Square 
Change b Beta t Sig 

ด้าน
ผลติภัณฑ์ 

(X1) 
0.703 0.494 0.493 0.494 0.961 0.705 6.290* 0.000 

ด้านราคา 
(X2) 

0.744 0.553 0.551 0.059 0.692 0.386 4.662* 0.000 

ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด 

(X4) 

0.753 0.567 0.564 0.014 0.520 0.147 3.383* 0.001 

a = 0.520 
S.E.est Y = 0.46195 

F = 173.013 

* นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 
 จากตารางที 27 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลาํดบัความสําคญัของตวั
แปรทีเขา้สู่สมการ พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ (X1) ไดเ้ขา้สู่สมการเป็นลาํดบัที 1 สามารถทาํนายระดบั
การรับรู้คุณค่าขนมไทย ไดร้้อยละ 49.40 ดา้นราคา (X2) เขา้สู่สมการเป็นลาํดบัที 2 เพิมขึนร้อยละ 
5.90 โดยดา้นผลิตภณัฑ์และดา้นการส่งเสริมการตลาดสามารถทาํนายการรับรู้คุณค่าขนมไทยได้
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ร้อยละ 55.30 ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) เขา้สู่สมการเป็นลาํดบัที 3 เพิมขึนร้อยละ 1.40 ดา้น
ผลิตภณัฑ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดสามารถทาํนายการรับรู้คุณค่าขนมไทยร่วมกนั
ไดร้้อยละ 56.70  

โดยสามารถเขียนสมการทาํนายในรูปคะแนนดิบ ไดด้งันี 
  Ŷ = 0.520 + 0.961(X1)+ 0.692(X2) + 0.520(X4) 

และเขียนเป็นสมการทาํนายในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ไดด้งันี 

  Z = 0.705(Z1) + 0.386(Z2) + 0.147(Z4) 

 จากสมการที 2 จะเห็นไดว้่าปัจจยัทีมีผลต่อส่วนประสมการตลาดในการบริโภคขนม
ไทย มากทีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (X1) มีค่าสัมประสิทธิการถดถอยเท่ากบั 0.705 รองลงมาคือ ดา้น
ราคา (X2) มีค่าสัมประสิทธิการถดถอยเท่ากับ 0.381 และ ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) มีค่า
สัมประสิทธิการถดถอย เท่ากบั  0.147 
 
ตอนท ี6 ข้อเสนอแนะในการพฒันาตลาดขนมไทยในจังหวดัสมุทรสาคร  
 การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะในการพฒันาตลาดขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนก
ตามจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด ดงัตารางที 28 
 
ตารางที 28 ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการพฒันาตลาดขนมไทย 
 
ลาํดับท ี ข้อเสนอแนะเกยีวกบัการพฒันาตลาดขนมไทย ความถี ร้อยละ 

1 รสชาติดงัเดิมและการอนุรักษ ์ 16 50 
2 บรรจุภณัฑแ์ละการเก็บรักษา 9 28.12 
3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย 4 12.5 
4 การประชาสัมพนัธ์ 3 9.37 

 รวม 32 100 
 
 จากตารางที 28 พบว่า ข้อเสนอแนะเกียวกับการพัฒนาตลาดขนมไทย ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ รสชาติดงัเดิมและการอนุรักษ์ จาํนวน 16 คิดเป็นร้อยละได ้50 บรรจุ
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ภณัฑ์และการเก็บรักษา จาํนวน 9 คิดเป็นร้อยละ 28.12 ช่องทางการจดัจาํหน่าย จาํนวน 4 คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 และ การประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 3 คิดเป็นร้อยละ 9.37 
ตอนที  7 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจังหวัด
สมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ่มเพือพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือ
สร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการ
สนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบอาชีพทาํขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 9 คน ไดผ้ล
วเิคราะห์ ดงันี  
 1. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
 ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มมีปัญหาเดียวกนัว่ารัฐบาลไม่มีความจริงจงัในการส่งเสริม
ขนมไทยในกบัผูป้ระกอบการรายยอ่ย ทงันีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่นนัมีความรู้เกียวกบัการตลาด
น้อย การคา้ขายจึงเป็นไปตามแบบทีเคยเป็นมาในอดีตไม่มีการเปลียนแปลงใดๆ ไม่มีองค์ความรู้
ใหม่ๆ ไม่มีความคิดริเริมทีจะเปลียนแปลง ตวัขนมไทย หรือตวับรรจุภณัฑ์ให้มีความทนัสมยั การ
ทาํขนมไทยนันส่วนใหญ่ยงัเป็นแบบโบราณ คือ การทาํด้วยมือทาํด้วยแรงงานคน ไม่มีการใช้
เครืองจกัร ทงันีนนั จึงทาํให้ตน้ทุนทีใชต่้อหน่วยสูง และการทีจะใช้เครืองจกัรมาแทนแรงงานคน
นนั ก็เป็นไปไดย้ากเพราะ ผูป้ระกอบการเองนนั ไม่มีทุนเพียงพอทีจะซือเครืองจกัร และช่องทาง
การจดัจาํหน่ายของผูป้ระกอบการส่วนใหญ่นนั ถูกจาํจดัวงแคบในอยู่ในพืนทีเล็กๆ ไม่สามารถ
ส่งออกหรือขยายสาขาไดน้นั เพราะมีปัญหาส่วนหนึงจาก อายุของขนมไทย ขนมไทยนนั มีอายุที
สันไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้าน ผูป้ระกอบการจึงทาํไดแ้ค่ ขายในพืนทีๆที ตนเองอาศยัอยู ่ 
 ในส่วนของขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการนนั ผูป้ระกอบการเห็นวา่ทางภาครัฐควรมี
การให้ความช่วยเหลือ ทงัในดา้นการหาตลาดในกบัสินคา้ขนมไทย ดา้นการพฒันาตวัผลิตภณัฑ์
ขนมไทยประเภทต่างๆ ให้มีอายุนานขึน เพือทีจะสามารถส่งเสริมให้เกิดการนาํไปขายในพืนทีที
ไกลได้ หรืออาจจะนําส่งออกขายยงัต่างประเทศ ทังนีผูป้ระกอบการเห็นว่า แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรคน์นั สามารถนนัมาประยกุตไ์ดดี้กบัขนมไทย มีผูป้ระกอบการรายหนึงกล่าววา่  
 “ตนเองนันเคยไปเทียวประเทศญีปุ่น เห็นขนมญีปุ่นทีดูเหมือนขนมธรรมดาๆ นีแหละ 
แต่เขาใส่กล่องสวยงาม น่ารับประทาน คนต่อคิวซือกันเยอะมาก ตนนันเคยคิดว่าถ้าจะทาํกับขนม
ไทยกค็งจะดี ถ้าเราเปลียนกล่องให้สวยงาม น่าจะช่วยให้คนมาซือกันมากขึน”   
 แต่แนวคิดนีก็ไม่อาจเกิดขึนได้เพราะผู ้ประกอบการเองนันไม่ มีทุนทีจะทําได ้
ผู ้ประกอบการจึงแนะว่าถ้าทางภาครัฐให้ความช่วยเหลือทางด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์กับ
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ผูป้ระกอบการขนมไทยนนั ขนมไทยทีไม่ค่อยไดรั้บความนิยมอาจจะกลบัมาไดรั้บความนิยมอีก
ครังก็เป็นได ้ 
 การโฆษณา ผูเ้ขา้สนทนากลุ่มบอกวา่เป็นสิงทีสําคญัมากทีจะมีส่วนช่วยให้ผูค้นรู้จกั
ร้านของเขาหรือรู้จกัขนมของเขาไดม้ากขึนกวา่ทีเป็นอยู่และผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มกล่าวเป็นเสียง
เดียวกนัวา่  
 “เดียวนีอะไรๆกง่็ายไปหมด คุยกับเพือนกคุ็ยในโปรแกรมแชท(ไลน์) หรือไม่กคุ็ยกัน
ใน Facebook Facebook นีมีโฆษณาเตม็ไปหมด ฉันเห็นแล้วฉันกอ็ยากลองทาํบ้างนะ แต่ฉันเองไม่
รู้ว่าจะทาํอย่างไร”  
 จากการสนทนาดงักล่าวเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนามีความคิดทีจะโฆษณา
โดยใช้สือสมยัใหม่เขา้ช่วย ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาเล็งเห็นว่า การโฆษณาโดยผา่นการแชท ปากต่อปาก 
หรือการเช็คอินสถานที มีส่วนช่วยอยา่งมากในการทีจะทาํให้คนรุ่นใหม่เห็นร้านหรือเห็นขนมไทย
ในมุมมองทีต่างออกไปจากเดิมทีมกัคิดกนัว่า ไม่เขา้กบัยุคสมยั แทจ้ริงแลว้คงไม่ใช่ แต่หากมีใคร
สักคนทีเป็นทีรู้จกัในหมู่คนส่วนใหญ่หรือคนมีชือเสียงไดจุ้ดประกายในกบัขนมพวกนี เชือไดว้า่เรา
คงจะไดเ้ห็นขนมไทยในมุมทีต่างไปแน่นอน 
 แต่หากว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่นนั มกัไม่ค่อยมีความรู้เรืองเทคโนโลยีสักเท่าใด
และคิดวา่มนัยาก เพราะผูป้ระกอบการส่วนใหญ่นนัมีอายมุาก จึงทาํให้ผูป้ระกอบเสียประโยชน์ใน
เรืองนีไปอยา่งน่าเสียดาย 
 2. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจังหวัด
สมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

2.1 ด้านผลติภัณฑ์ 
 ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเสนอแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้
คุณค่าขนมไทย ดา้นผลิตภณัฑ์ ว่า ผูป้ระกอบการขนมไทยควรประยุกต์ขนมไทยให้เขา้กบัขนม
ต่างประเทศ เพือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ควรพฒันาบรรจุภณัฑ์ทีบรรจุขนมไทย
ให้มีความทนัสมยัและมีการสือถึงความเป็นไทย ควรสร้างความมนัใจในเรืองของรสชาติและ
คุณภาพของขนมไทย ดงัเช่นทีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มกล่าววา่  
 “ เราควรเปลียนแปลงน่าจะลองทาํขนมไทยประยุกต์ขึนมา ลองเปลียนกล่องใส่ขนม 
หรือวิธีการหาลูกค้าใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆกับขนมไทยบ้าง” 

 “บางทีเราควรทีจะเปลียนแปลงวิธีคิดหรือสูตรในการทาํขนมไทยขึนมาใหม่บ้าง อาจ
นาํขนมไทยผสมกับขนมจาํพวกเบเกอรี ดังเช่นทีเราเคยเห็นได้ใน เค้กฝอยทอง แต่นันไม่พอ เราควร
คิดทาํให้มากกว่านัน ” 
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 “นอกจากการใส่สีผสมอาหารลงไปในขนมไทยแล้วนัน ผู้ประกอบการน่าจะลอง การ
ใส่กลินผลไม้รสต่างๆลงในขนมไทย” 

“บรรจุภัณฑ์เป็นสิงทีทาํให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจได้ เพราะบรรจุภัณฑ์คือหน้าตาที
สาํคัญของขนมไทย เราควรคิดใหม่ให้บรรจุภัณฑ์ทีเราใช้นันสวยงาม” 
 จากการสนทนาดงักล่าวเห็นไดว้า่ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มนนั มีความคิดทีตอ้งการการ
เปลียนแปลงรูปแบบของขนมไทยและบรรจุภณัฑ์ทีบรรจุใส่ ทงันีผูป้ระกอบการควรทีจะคิดคน้
ดดัแปลงขนมไทยให้เป็นทีตอ้งการของตลาด และบรรจุภณัฑ์ให้มีความทนัสมยัแต่ยงัคงความเป็น
ไทยอยู ่

“เราน่าจะใส่เรืองราวเช่น สติกเกอร์ประวัติความเป็นมาหรือความหมายติดไปทีบรรจุ
ภัณฑ์ของขนมไทย ผู้บริโภคจะได้รู้ทังประวติัและความหมาย ของขนมไทยประเภทนันๆ” 

จากการสนทนาดงักล่าวเห็นไดว้่า ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มนนั มีความคิดทีดีทีจะสร้าง
เรืองราวของขนมไทย ทงันีการสร้างเรืองราวความเป็นมาเกียวกบัสิงของหรือผลิตภณัฑ์นนั มกัจะ
สร้างความสนใจใหก้บัผูบ้ริโภคได ้
 “บางทีคนเราจะทานขนมไทย คิดแล้วคิดอีกนะ ว่าจะทานไม่ทานดี เพราะอะไรน่ะ
หรอ เพราะกลัวว่าจะไม่อร่อย กลัวอ้วนมัง กลัวไปหมด จึงทาํให้ไม่ได้กิน เราน่าสร้างความมันใจ
กัน ทาํให้รู้กันไปว่า ขนมไทยนันทีจริงแล้วทานไปก็ไม่ได้อ้วนมาก แล้วอร่อยด้วย ทีขนมเบเกอรี 
ทานแล้วอ้วนมากกว่าคนยงัอยากทาน จริงมยั” 

“เราควรทําให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าขนมไทยนันเราใช้แต่ของดีๆ เราไม่ได้ใช้ของไม่ดี 
เพราะอย่างนันบางทีราคาจึงค่อนข้างสูง” 

จากการสนทนาดงักล่าวนนั เห็นไดว้่า ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มนนั ตอ้งการความมนัใจ
ในเรืองของคุณภาพทงัในเรืองของวตัถุดิบทีใช้และเรืองของรสชาติของขนมไทย หากผูบ้ริโภคมี
ความมนัใจในเรืองดงักล่าวแลว้นนั ผูบ้ริโภคสามารถทีจะตดัสินใจซือขนมไทยไดท้นัที 

2.2 ด้านราคา 
 ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเสนอแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้
คุณค่าขนมไทย ดา้นราคา  วา่ ควรมีการแสดงป้ายราคาทีชดัเจนเพือทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจ
ทีจะเลือกซือหรือไม่ซือได้ทันที และควรกาํหนดราคาให้มีความหลากหลายตามประเภทของ
ผลิตภณัฑข์นมไทย ทงันีนนั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มกล่าววา่ 
 “ขนมไทยมีหลายประเภทแตกต่างกัน ราคาของขนมไทยแต่ละชนิดควรมีความ
แตกต่างกันไป” 
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 “ก่อนพูดถึงเรืองราคาเราควรพูดถึงเรืองของคุณภาพวัตถุดิบก่อน เราใช้วัตถุดิบทีมี
คุณภาพไม่เคยลดคุณภาพวัตถุดิบทีใช้ในการทาํขนมไทย ทาํให้เราต้องขึนราคาขนมไทยอยู่ตลอด 
จนปัจจุบันนีขนมไทยมีราคาสูงอย่างทีเห็น ” 

 จากการสนทนาดงักล่าวนัน เห็นได้ว่าผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มนัน เห็นว่าราคาเป็นสิง
ความสําคญัทีจะเป็นส่วนในการตัดสินใจของผูบ้ริโภค หากขนมไทยมีราคาทีสูงเกินคุณภาพ
ผูบ้ริโภคสามารถทีจะตดัสินใจไม่บริโภคขนมไทย 

“ร้านขนมไทยนันมักไม่ค่อยติดป้ายราคา ทาํให้ผู้บริโภคต้องถามกับผู้ขายเสมอ ทีนี
ผู้บริโภคอาจไม่อยากถามมาก ทาํให้ไม่เกิดการซือเกิดขึน” 

 “ฉันมักเจอร้านขนมไทยทีมีชือเสียง พบว่าข้อแตกต่างระหว่างร้านทีมีชือเสียงกับร้าน
ทัวไปนัน คือ ป้ายราคา ร้านทัวไปมกัไม่ติดป้ายราคาจะซือทีต้องให้ถามตลอด บางทีคนขายอารมณ์
ไม่ดี ตอบแบบไม่ใส่ใจ ทาํให้ฉันไม่อยากซือขนมไทยไปด้วย” 

 จากการสนทนาดงักล่าวนัน เห็นได้ว่าผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่มนัน ตอ้งการความเป็น
ส่วนตวัในการเลือกซือหรือตดัสินใจซือขนมไทย หากมีการติดป้ายแสดงราคาขนมไทยทาํให้มีส่วน
ในการตดัสินใจเลือกซือขนมไทยของผูบ้ริโภคได ้และการติดป้ายแสดงสินคา้นนั บ่งบอกถึงความ
ใส่ใจในการบริการของผูป้ระกอบการทีใส่ใจในเรืองของการติดป้ายราคาเพือให้เกิดความสะดวก
แก่ผูบ้ริโภค 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
 ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเสนอแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้
คุณค่าขนมไทย ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย วา่ นอกจากเราจะทาํการคา้ขายแลว้เราควรจะเปิดเป็น
แหล่งการเรียนรู้ควบคู่กนัไป การพฒันาช่องทางการจาํหน่ายผา่นเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ และ
การตกแต่งร้านใหมี้ความเป็นไทย ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไดก้ล่าววา่  
 “ทีจริงแล้ว ตามร้านขนมไทยนัน ควรทาํเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เดก็ๆทีเรียน
อยู่ใกล้ได้เข้ามาสัมผสั ว่าขนมไทยนันมีวิธีทาํอย่างไร ขนัตอนเป็นแบบไหน คัดเลือกไข่เป็ดอย่างไร 
น่าสนใจอยู่เหมือนกัน” 

 จากการสนทนาดงักล่าว เห็นไดว้า่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม มีความตอ้งทีการจะเห็นการ
เรียนรู้รูปแบบใหม่ซึงสามารถให้ความรู้แก่เยาวชนได้และสามารถทีจะสร้างรายได้ให้แก่
ผูป้ระกอบการไดอี้กดว้ย 
 “ร้านขนมไทยนัน เป็นร้านขายของไทย แต่ผมไม่เคยเห็นว่ามีการตกแต่งร้านให้มี
ความเป็นไทย” 

 “ร้านขนมไทยมักอยู่ในตลาด สภาพร้านเก่าๆ แลดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ หากมีการ
ตกแต่งร้านให้ดูดี จะทาํให้ผู้บริโภคมีความมนัใจเรืองความสะอาดของร้าน” 



120 

 

 
 

 จากการสนทนาดงักล่าว เห็นไดว้า่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม เห็นว่า ร้านขนมไทยนนัมกั
ไม่มีการแสดงออกถึงความเป็นไทย ทงัๆทีเป็นร้านทีขายเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย ทางดา้นอาหาร 
และมกัมีสภาพร้านทีไม่สะอาดเท่าทีควร เมือร้านไม่สะอาด จึงทาํให้ผูบ้ริโภคไม่เลือกทีจะบริโภค
ขนมไทย  
 “ผู้ประกอบร้านขนมไทยนันมักไม่มีความรู้เรืองการจัดวางของในร้าน ทาํให้มีการวาง
ขนมไทยประปนกันไป พอผู้บริโภคมีเลือกซือกเ็กิดความยากรําบากในการเลือกซือ” 

 จากการสนทนาดงักล่าว เห็นได้ว่าผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม เห็นว่า ทางผูป้ระกอบการ
ขนมไทยควรทีจะพฒันาการจดัวางสินคา้ขนมไทยหน้าร้านในมีความสวมงามและเรียงให้มีความ
สะดวกในการเลือกของผูบ้ริโภค 
 “เมือก่อนฉันขายขนมไทยแค่หน้าร้านกับขายส่งไปทีต่างๆ ปัจจุบันนีเพือนของฉันนาํ
ขนมไทยของฉันไปขายในอินเตอร์เนต็ ชือร้านของฉันกเ็ป็นทีรู้จักไปทัวประเทศ” 

 จากการสนทนาดงักล่าว เห็นไดว้า่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม เห็นวา่ การขายขนมไทยใน
ปัจจุบนัเปลียนแปลงไป อินเตอร์เน็ตจะเป็นสิงสําคญัทีจะทาํให้ผูป้ระกอบการขนมไทยสามารถทาํ
ใหข้นมไทยของร้านเป็นทีรู้จกัไดท้วัประเทศ  

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเสนอแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้
คุณค่าขนมไทย ดา้นการส่งเสริมการตลาด วา่ควร มีการโฆษณาผา่นสือต่างๆ เช่น การโฆษณาผา่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ การทาํการ์ตูนเกียวกบัขนมไทย การอบรมความรู้ของผูข้าย การให้ส่วนลด
และการประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริมอตัลกัษณ์ขนมไทย ดงัผูป้ระกอบการไดก้ล่าววา่ 

“ เห็นในโทรทัศน์มีการ์ตูนสัตว์ต่างๆ ให้เด็กได้ดูเพือเด็กๆจะได้รู้ว่า สัตว์ต่างๆมี
ลักษณะเป็นอย่างไร และเห็นว่ามีการใส่เรืองการรักษ์สัตว์และอนุรักษ์ป่าไปในการ์ตูน ขนมไทยก็
น่าจะมีบ้าง เป็นตัวขนมนีแหละ เดก็ๆจะได้สนุกและน่าสนใจดี”  
 “ให้มีร้านขนมไทยเยอะๆสิ ในรัฐช่วย รัฐทาํโครงการเกียวกับขนมไทย เอกลักษณ์ ทาํ
จริงจัง โครงการ OTOP นีแหละดี ช่วยเราหน่อย ครู พ่อแม่ กมี็ส่วนช่วยนะ ถ้าลูกเห็นพ่อแม่ กิน ลูก
กอ็ยากกินบ้าง เชือสิ ป้านะให้ลูกกินตลอดขนมไทย” 

 “คนแถวๆนีเขาฟังวิทยุกันเยอะ ถ้าผู้ประกอบการมีการโฆษณาผ่านวิทยุชุมชน จะทาํ
ให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารเกียวขนมไทยได้มากทีเดียว” 

 จากการสนทนาดังกล่าว เห็นได้ว่าผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม เห็นว่า การโฆษณา ใน
รูปแบบต่างๆนนั มีส่วนช่วยสาํคญัทีจะสร้างคุณค่าในขนมไทย  
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 “บางทีผู้ ขายขนมไทยทีอยู่หน้าร้านมักไม่ค่อยมีความรู้เรืองขนมไทย พอเราถาม
เกียวกับขนมไทยมักให้คาํตอบทีดีไม่ได้ หรือไม่กต็อบไปแค่ผ่านๆ หรือมักทาํหน้าตาไม่ดีใส่เวลาที
เราถามเขาเยอะๆ น่าจะมีการอบรมหรือฝึกเขา เขาจะได้ตอบได้” 

 จากการสนทนาดงักล่าว เห็นไดว้า่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม เห็นวา่ ผูป้ระกอบการควรใส่
ในในเรืองของผูข้ายหนา้ร้าน ผูข้ายหนา้ร้านควรมีใจรักในการบริการ และมีความรู้พร้อมบริการแก่
ผูบ้ริโภคเสมอ 
 จากแนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจงัหวดั
สมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์สามารถนาํมาสรุปไดด้งัภาพที 14  
 
ภาพที 14 แสดงแนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจงัหวดั
สมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

แนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพอืสร้าง
การรับรู้คุณค่าขนมไทยในจังหวดัสมุทรสาคร 

ตามแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

ด้านผลติภัณฑ์ 
- พฒันาและปรับปรุงบรรจุภณัฑ์
ขนมไทย 
- ประยุกต์ขนมไทยให้ เข้ากับ
ขนมต่างประเทศ 

ด้านราคา 
- การปิดป้ายราคาทีชดัเจน 
- กํ า ห น ด ร า ค า ใ ห้ มี ค ว า ม
หล ากห ล ายต ามป ระ เภท ขอ ง
ผลิตภณัฑข์นมไทย 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
- การพัฒนาช่องทางการจาํหน่ายผ่าน
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์  
- ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เพือการศึกษา
ขนมไทย 
- ก ารต ก แ ต่ ง ร้ าน ให้ มี ค ว าม เป็ น
เอกลกัษณ์เฉพาะร้าน เช่น การตกแต่ง
ร้านใหอ้ยูใ่นรูปแบบ ของ การยอ้นยคุ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา เช่น การโฆษณาผา่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
- การส่งเสริมความรู้ของผูข้าย 
- การให้ส่วนลด เมือซือขนมไทย
มากๆ 
- ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ พื อ
ส่งเสริมอตัลกัษณ์ขนมไทย 



 
 

 
 

บทท ี5  
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเรือง แนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยใน
จงัหวดัสมุทรสาคร  ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการวิจยัแบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research) มีวตัถุประสงค์ คือ 1. เพือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ระดับส่วนประสม
การตลาดในการเลือกซือขนมไทย และระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
สมุทรสาคร 2. เพือเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3. เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัสมุทรสาคร 4. เพือพฒันาแนวทางการตลาดขนมไทยเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยใน
จงัหวดัสมุทรสาครตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ประชากรทีใช้ในการศึกษา คือผูบ้ริโภคขนม
ไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร และใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขนัตอนได้ตวัอย่างจาํนวน 400 คน 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จาํนวน 9 คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัมี 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม และแนวคาํถาม
ในการสนทนากลุ่ม สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติทดสอบที (t-
test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการวเิคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม จะ
นาํมาวเิคราะห์โดยการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดส้รุปประเด็นสาํคญัในการวจิยัครังนี 
 
ตอนท ี1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคขนมไทยในจังหวดัสมุทรสาคร 
 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ อยูใ่ยช่วงอายุ 41-50 ปี 
จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2  ระดบัการศึกษา พบวา่ผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั ปริญญา
ตรี จาํนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 อาชีพ พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ขา้ราชการ 



123 
 

 

จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 รายได้ พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที ตาํกว่า 10,000 
บาท จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7  
 
ตอนท ี2 พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร 

ปัจจยัเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร มี
ดงันี เหตุผลในการเลือกซือขนมไทย พบว่า ส่วนใหญ่บริโภคเอง จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.8 ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือขนมไทย พบว่าตนเองมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือขนม
ไทยมากทีสุด จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ค่าใชจ่้ายโดยเฉลียในการซือขนมไทยในแต่ละ
ครัง ส่วนใหญ่ใชจ่้าย นอ้ยกวา่ 100 จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 จาํนวนในการซือขนมไทย
ใน  เดือน ส่วนใหญ่ซือขนมไทย 2 ครัง จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 สถานทีทีซือขนมไทย 
ส่วนใหญ่ซือขนมไทยที ตลาดสด จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ขอ้มูลทีใชต้ดัสินใจซือขนม
ไทย ส่วนใหญ่ตดัสินใจโดย ผูข้ายขนมไทย จาํนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ประเภทของขนม
ไทยทีไดรั้บความนิยม ส่วนใหญ่นิยมขนมไทยประเภท เชือม จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5  
 
ตอนที 3 การวิเคราะห์ระดับส่วนประสมการตลาด และระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิด
เศรษฐกจิสร้างสรรค์จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ระดบัส่วนประสมการตลาด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัระดบั
มาก  คือ  = 3.96 เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบั คือ 4.10, 4.01, 3.92, 3.84 
 ระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
คือ  = 4.93 เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความผูกพนักับตราสินค้า ด้านการตระหนักรู้
คุณค่าขนมไทยดา้นการรับรู้คุณภาพดา้นความภกัดีในขนมไทย อยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบั คือ 
4.09, 3.96, 3.87, 3.79 
   
ตอนที 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับส่วนประสมการตลาดและระดับการรับรู้คุณค่า
ขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภคขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
แตกต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยไม่แตกต่างกนั 
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ตอนท ี5 ปัจจัยทมีีผลต่อระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 การวิเคราะห์ปัจจยัทีมีผลต่อระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาดสามารถทาํนายระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ร่วมกนัไดร้้อยละ 56.70  
 
ตอนท ี6 ข้อเสนอแนะเกยีวกบัการพฒันาตลาดขนมไทยในจังหวดัสมุทรสาคร 
 ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการพฒันาตลาดขนมไทย สามารถจาํแนกได้ 4 ประเภท คือ 1.
รสชาติดงัเดิมและการอนุรักษ์ จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 50 2.บรรจุภณัฑ์และการเก็บรักษา 
จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.12 3.ช่องทางการจัดจาํหน่าย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 4.การ
ประชาสัมพนัธ์ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 
 
ตอนที  7 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจังหวัด
สมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุ่มเพือพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือ
สร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์มีผลการวเิคราะห์ดงันี 
 1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย 
 ปัญหา อุปสรรค ผูป้ระกอบรายยอ่ยมกัมีปัญหาในการขายทงัในเรืองตน้ทุนการผลิตที
มกัมีตน้ทุนทีสูงเมือเปรียบเทียบต่อหน่วย บรรจุผลิตภณัฑ์ทีไม่มีความสวยงามมกัเป็นในรูปแบบที
ใส่ถุงธรรมดาๆไม่ไดมี้ความสวยงามดูดี เมือเทียบกบับรรจุผลิตภณัฑ์ขนมเบเกอรีแลว้ยงัห่างไกล
กนัมาก การส่งเสริมการคา้ทีไม่หลากหลายการส่งเสริมการตลาดทีจูงใจผูซื้อ และเรืองอายขุองขนม
ไทย ทีมีความจาํกดัหากตอ้งนาํขนมไทยไปจาํหน่ายยงัสถานทีห่างไกลหรือต่างประเทศ เพราะขนม
ไทยนันจะเสียหรือรสชาติจะเปลียนแปลงไปได้ ทงันีคงจะต้องหาวิธีทีจะทาํให้ขนมไทยมีอายุ
ยาวนานขึนโดยไม่ใชว้ตัถุกนัเสีย 
 2. แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจังหวัด
สมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ระกอบการขนมไทยควรทีจะคิดสูตรขนมไทยขึนใหม่ๆ
เพือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ควรสร้างความแตกต่างในดา้นวตัถุดิบ รสชาติ บรรจุ
ภณัฑ์ ควรประยุกต์ขนมไทยเขา้กบัขนมต่างประเทศ ควรพฒันาบรรจุภณัฑ์ทีบรรจุขนมไทยให้มี
ความทนัสมยัแต่สามารถสือถึงความเป็นไทย ควรสร้างความมนัใจในเรืองของรสชาติ และคุณภาพ
ของขนมไทย 
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2.2 ด้านราคา ควรมีการแสดงป้ายราคาทีชัดเจนและควรมีการกาํหนดราคาให้มี
ความหลากหลายตามประเภทของผลิตภณัฑข์นมไทย 

2.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การพฒันาแหล่งเรียนรู้คู่กับร้านขายขนมไทย 
เพือทีจะให้เยาวชนสามารถเขา้มาเรียนรู้วธีิการทาํขนัตอนต่างๆของขนมไทยไดอ้ยา่งเขา้ใจ และการ
พฒันาช่องทางจาํหน่ายผา่นเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ 

2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีการโฆษณาผ่านสือต่างๆ เช่น การโฆษณาผา่น
ทางเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ การทาํการ์ตูนเกียวกบัขนมไทย การอบรมความรู้ของผูข้าย และ
การจดัทาํแผนการส่งเสริมการตลาดสาํหรับขนมไทย 

 
อภิปรายผล  

จากสรุปผลการวจิยั ผูว้จิยัสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 
 1. ระดับส่วนประสมการตลาดในการเลอืกขนมไทยผู้บริโภคจังหวดัสมุทรสาคร 
 ด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ รสชาติของขนมไทย ความหลากหลายของขนมไทย ขนมไทยมี
รูปลกัษณ์ทีสวยงามโดดเด่นน่ารับประทาน ชือเสียง/ตราสินคา้ของร้านขนมไทย อยู่ในระดบัมาก 
ทงันีเพราะวา่ พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคในปัจจุบนันนัตอ้งการความเป็นดงัเดิมของรสชาติ
แต่ยงัคงความเป็นยุคใหม่คือ ตอ้งการความแตกต่างและความหลากหลายของขนมไทย ทงันีก็เพือ
ไม่ตอ้งการให้มีความจาํเจ ในรูปแบบเดิมๆของขนมไทยดงัทีเคยเป็นมา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
พทัธนนัท ์พิทาคาํ (2554: 68) ทีพบวา่ ในภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจซือขนมไทยอยูใ่นระดบัมาก 
และในปัจจยัยอ่ย ผูต้อบสอบถามเห็นวา่ ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือขนมไทยในระดบัมากทีสุด 
คือ รสชาติ ทงันีเพราะวา่รสชาติเป็นสิงสําคญัทีจะทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจวา่จะรับประทานหรือไม่
รับประทาน   

 ด้านราคา พบวา่ การระบุราคาทีชดัเจน ราคามีความเหมาะสมกบัคุณค่าของขนมไทย 
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  และราคามีความเหมาะสมกับวตัถุดิบและ
กระบวนการผลิตทีใช้ อยู่ในระดบัมาก ทงันีเพราะว่า การทีสินคา้นนัมีราคาปิดป้ายอยู่เป็นเรืองที
ผู ้บริโภคต่างต้องการเพราะผู ้บริโภคสามารถใช้ความคิดได้ว่าราคากับขนมไทยนันมีความ
สมเหตุสมผลทีจะบริโภคหรือไม่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปฏิพล ตงัจกัรวรานนท์ (2549: 68) 
กล่าววา่ สิงทีผูซื้อตอ้งจ่ายออกไปเพือแลกเปลียนกนัผลิตภณัฑ์ของผูข้าย ราคาเป็นปัจจยัทีขึนอยูก่บั
ความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั โดยทวัไปผูข้ายจะมีความยดึหยุน่ในการกาํหนดราคามากขึน เมือ
ขอ้เสนอของพวกเขามีความเป็นเอกลกัษณ์สูงและยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ จตุพร พงคพ์านิช
(2550: 45) พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจาํหน่าย
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และดา้นส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก ทงันีเพราะวา่ราคามีผลต่อการตดัสินใจ หากราคาสินใจมี
ราคาถูกผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจทีจะซือสินคา้ไดอ้ยา่งทนัที 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ร้านขนมไทยมีการจดัวางผลิตภณัฑ์ทีสะดวกต่อ
การเลือกซือ ร้านขนมไทยมีการตกแต่งสถานทีสวยงามและทนัสมัย ร้านขนมไทยมีทาํเลทีตงั
สะดวกต่อการพบเห็นและจดจาํ ร้านขนมไทยมีการตกแต่งทีแสดงความเป็นร้านขนมไทย อยู่ใน
ระดบัมาก ทงันีเพราะวา่ ร้านขนมไทยนนัมกัจดัจดัผลิตภณัฑ์ให้สวยสะดุดตาผูบ้ริโภค เพือทีจะให้
ผูบ้ริโภคไดส้ามารถเลือกซือและตดัสินใจไดง่้ายขึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พรรณิภา เจริญศุข 
(2549: 158) ทีพบว่า ปัจจยัสําคญัทีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใช้บริการคือ รสชาติ บรรยากาศ
ของร้านและราคาและยงัสอดคล้องกับ  พัทธนันท์ พิทาคาํ  (2554: 68) ทีทําการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจซือขนมไทยอยู่ในระดบัมาก และในปัจจยัยอ่ยผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นวา่ ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจซือขนมไทยในระดบัมากทีสุด คือ ความสะอาดของสถานทีซือ 
ทงันีเพราะวา่ สถานทีจาํหน่ายเป็นทีทีควรสะดุดตา หาง่าย สะอาด หากมีสิงเหล่านีแลว้นนั ผูบ้ริโภค
สามารถตดัสินใจซือสินคา้ไดอ้ย่างง่ายเพราะผูบ้ริโภคมีความมนัใจในเรืองของความสะอาด และ
ความน่าเชือถือของสถานทีจาํหน่าย 
   ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า การให้ส่วนลดเมือซือขนมไทยจาํนวนมาก การ
แนะนาํขนมไทยโดยผูข้าย การประชาสัมพนัธ์เพือการรับรู้คุณค่าขนมไทย การโฆษณาเพือสร้าง
การรับรู้คุณค่าขนมไทย อยู่ในระดบัมาก ทงันีเพราะว่า เรืองการลดราคาเป็นสิงทีสามารถจูงใจให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจไดง่้ายขึน และการโฆษณาเป็นสิงทีจาํเป็นต่อการบริโภคในยุคปัจจุบนัที
การสือการก้าวไกลสอดคล้องกับแนวคิดของ อรทัย เลิศวรรณวิทย์ (2556: 90) ว่าแนวทางการ
จดัการทีผูป้ระกอบการร้านขนมไทยได้ทาํขึนเพือให้ขนมไทยเป็นทีรู้จกัเพิมมากขึนตอ้งเริมจาก
ผูป้ระกอบการได้รับเชิญเขา้ร่วมกิจกรรมอาหารนานาชาติ ทาํการตลาดเพือให้ต่างชาติได้รับรู้ว่า
ขนมไทยเป็นขนมทีบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ุธญัญาหารของไทย อาศยัความเจริญ
ทางเทคโนโลยีและกลยุทธ์การสือสารเฉพาะกลุ่มแบบปากต่อปาก ในการสือสารผา่นทาง โซเชียล
มีเดีย และประชาสัมพนัธ์ผา่นทาง เวบ็ไซต ์
  

2. การเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจังหวัดสมุทรสาคร ตามแนวคิด
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

เพศ จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีเพศแตกต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้
คุณค่าขนมไทยไม่แตกต่างกนั ซึงไม่เป็นตามตามสมมติฐาน ทงันีเนืองจาก ปัจจุบนันนัเพศชายและ
เพศหญิงนันต่างมีวิถีชีวิตทีเปลียนไป มีการโฆษณาและการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์มากขึนจึง
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ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงทางด้านการกินขนมไทย สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของรัตนา กีเอียน 
( : 156) พบวา่ผูบ้ริโภคทีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์ เบเกอรี ร้าน 
“พพัฟ์ แอนด์ พาย” ไม่แตกต่างกนั ทงันีเพราะการทีผูบ้ริโภคจะมีความชืนชอบทีจะรับประทาน
อาหารหรือขนมไทย นนั เพศ ไม่ไดมี้ส่วนเกียวขอ้ง สอดคลอ้งกบั สุนิสา ส่งศริพนัธ์ (2555: 176) ที
พบว่า เพศ ของผูบ้ริโภคไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
รูปแบบของประเภทขนมไทยทีซือ ทงันีเพราะว่า การทีเพศต่างกนันนัไม่ได้มีผลถึงความชอบใน
เรืองการรับประทานขนมไทย เพราะเพศชาย หรือหญิง อาจมีความชอบในเรืองการประทานขนม
ไทยทีเหมือนกนั 

อายุ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีอายุแตกต่างกนัจะมีระดบัการรับรู้
คุณค่าขนมไทยไม่แตกต่างกนั ซึงไม่เป็นตามตามสมมติฐาน ทงันีเนืองจาก ยุคนีไม่ว่าทงัเด็กหรือ
ผูใ้หญ่ก็สามารถเขา้ไดถึ้งแหล่งการจาํหน่ายขนมไทย เพราะขนมไทยนันมกัมีขายทงัในห้างร้าน
หรือร้านสะดวกซือต่างๆ สอดคล้องกบั ฉัตยาพร เสมอใจ (2550: 77) ประสบการณ์ในอดีตของ
ผูบ้ริโภคเป็นสิงทีทาํให้ผูบ้ริโภคคาดเดาและคาดหวงัสิงทีจะเกิดขึนหรือสิงทีเขาตอ้งการ การที
ผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ทีดีในการซือและการใช้ผลิตภณัฑ์ก็จะเปิดรับขอ้มูลไดง่้าย ในทางตรงกนั
ขา้ม หากผูบ้ริโภคมีประสบการณ์ทีไม่ดีก็จะปฏิเสธขอ้มูลนัน ดงันันแนวทางแก้ไขคือ ตอ้งอาศยั
แหล่งในการให้ขอ้มูลทีน่าเชือถือในการสนบัสนุนความเชือถือของขอ้มูลหรือให้เป็นผูที้ให้ขอ้มูล
แก่ผูบ้ริโภคแทน สอดคลอ้งกบั บุปผาภรณ์ บูรณะพิมพ ์(2551: 69) ทีพบวา่นกัศึกษาทีมีอายุต่างกนั 
มีระดบัส่วนประสมการตลาด ไม่แตกต่างกนั ทงันีเพราะ ความชืนชอบทีจะรับประทานขนมไทย
นนัไม่ไดมี้ความเกียวขอ้งกนักบัเรืองของอาย ุผูบ้ริโภคทีมีอายุนอ้ยหากไดล้องรับประทานขนมไทย
ทีมีรสชาติอร่อยก็อาจชืนชอบขนมไทยมากกวา่ขนมทีมีจากต่างประเทศ 

การศึกษา จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั
จะมีระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทยไม่แตกต่างกันซึงไม่เป็นตามตามสมมติฐาน ทังนีเนืองจาก
ความชอบในเรืองการรับประทานขนมไทยนันไม่ได้ถูกจาํกัดว่า ผูที้มีระดบัการศึกษาทีสูงจะมี
แนวโน้มทีจะชอบรับประทานขนมไทยมากกว่า หรือผูที้มีระดับการศึกษาทีตาํกว่าหรือไม่มี
การศึกษาจะมีแนวโนม้ทีจะชอบรับประทานขนมไทยนอ้ยกวา่ สอดคลอ้งกบังานทีวิจยัของ สุนิสา 
ส่งศริพนัธ์ (2555: 176) ทีพบว่า ปัจจยัด้านระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคขนมไทยของผูบ้ริโภค ทงันีเพราะวา่ ระดบัการศึกษานนัไม่ไดเ้ป็นเครืองบ่งบอกวา่ผูบ้ริโภค
นนัจะชอบหรือไม่ชอบรับประทานขนมไทย  

อาชีพ จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีระดบัการ
รับรู้คุณค่าขนมไทย ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ ซึงไม่เป็นตามตามสมมติฐานทังนีเนืองจาก 
ความชอบในเรืองการรับประทานขนมไทยนนั ไม่ไดถู้กจาํกดัว่า ผูที้ประกอบอาชีพนันๆจะชอบ
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รับประทานมากกวา่อีกอาชีพหนึง เพราะความชอบในเรืองการรับประทานนนั เป็นเรืองส่วนบุคคล
ทีความชอบนนัอาจจะเกียวขอ้งกบัประสบการณ์ส่วนตวัทีเคยผา่นมา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนิ
สา ส่งศิริพนัธ์ (2555: 124) ทีพบวา่ ผูบ้ริโภคทีมีอาชีพต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซือขนมไทย ไม่
แตกต่างกนั ทีนีเพราะวา่ อาชีพ ไม่ไดเ้ป็นเครืองบ่งบอกถึงความชอบรับประทานขนมไทย ผูบ้ริโภค
ทีมีอาชีพแตกต่างกนัหรือไม่มีอาชีพ นนัสามารถทีจะชอบรับประทานขนมไทยได ้
 รายได้ จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีมีรายได้แตกต่างกนัจะมีระดบั
การรับรู้คุณค่าขนมไทย ไม่แตกต่างกนั ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทงันีเนืองจาก ขนมไทยนัน
บางส่วนมีราคาทีไม่สูงมากนกัและบางส่วนมีราคาทีสูง ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถทีจะเลือกซือไดใ้น
ราคาทีแตกกนัออกไปแลว้แต่สถานทีและโอกาส สอดคลอ้งกบั สุนิสา ส่งศิริพนัธ์ (2555: 124) ที
พบว่า ผูบ้ริโภคทีมีรายได้ต่อเดือนต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจซือขนมไทย ไม่แตกต่างกนั ทงันี
เพราะว่า การทีผูบ้ริโภคนันมีรายได้ทีสูงหรือมีรายได้ทีน้อยนัน ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความชอบ
หรือไม่ชอบทีจะรับประทานขนมไทย  
 3. ปัจจัยทมีีผลต่อระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย ตามแนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด สามารถทาํนายระดบัการรับรู้
คุณค่าขนมไทยร่วมกนัไดร้้อยละ 56.70  ทงันี เนืองจากปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความสําคญัมากทีสุด
ทีจะทําให้เกิดระดับการรับรู้คุณค่าขนมไทย เพราะปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นตัวแปรสําคัญที
ก่อใหเ้กิดความชืนชอบทีจะรับประทานหากตวัผลิตภณัฑ์ขนมไทยมีรสชาติทีอร่อย มีความแตกต่าง 
และใช้วตัถุดิบทีมีคุณภาพในการผลิตขนมไทย จะทาํให้ผูบ้ริโภคมีความสนใจและเกิดการรับรู้
คุณค่าขนมไทยต่อผูบ้ริโภคได ้ซึง 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ทงันีเพราะว่าผลิตภณัฑ์นันเป็นสิงแรกทีผูบ้ริโภคสามารถเห็น
และจบัตอ้งได ้ผูบ้ริโภคอาจเลือกรับประทานขนมไทยของร้านนันๆ และหากขนมไทยของร้าน
นันๆมีรสชาติทีอร่อย มีรูปแบบทีแตกต่าง และใช้วตัถุดิบทีมีคุณภาพแล้วนัน สามารถจะทาํให้
ผูบ้ริโภคไม่เปลียนใจจากขนมไทยไปชืนชอบรับประทานขนมจากต่างประเทศ สอดคลอ้งกบั พทัธ
นนัท ์พิทาคาํ (2554: 65) ทีพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ในภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจซือขนมไทย
อยู่ในระดบัมาก ทงันีเพราะว่า ผูบ้ริโภคต่างมีความตอ้งการทีจะบริโภคผลิตภณัฑ์ทีมีความอร่อย 
สะอาด และมีความหลากหลาย  สอดคลอ้งกบั จตุพร พงคพ์าณิช (2550: 45) ทีพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในระดับมาก ทังนีเพราะว่า รสชาติของขนมไทยเป็นสิงที
ผูบ้ริโภคตอ้งการมากทีสุด ในการตดัสินทีจะบริโภค หากขนมไทยไม่มีรสชาติทีอร่อยแล้วนัก
ผูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการทีจะบริโภคอีก 
 ปัจจัยด้านราคา ทงันีเพราะว่า ราคาเป็นส่วนสําคญัทีจะให้เกิดการตดัสินใจทีจะซือ
หรือไม่ซือขนมไทย เพราะหากราคามีความเหมาะสมกบัวตัถุดิบและคุณภาพของขนมไทยแลว้นนั 
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ผูบ้ริโภคก็สามารถทีจะตดัสินใจซือขนมไทยได้ สอดคล้องกับ จตุพร พงค์พาณิช (2550: 45) ที
พบว่า ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความสําคญัในระดบัมาก ทงันีเพราะ ผูบ้ริโภคนัน
หากจะตอ้งซือหรือบริโภคขนมไทย ผูบ้ริโภคจะตอ้งคิดก่อนวา่ราคาของขนมไทยนนัเหมาะสมแลว้
หรือไม่ เมือเปรียบเทียบกบัราคา  
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ทงันีเพราะว่า การส่งเสริมการตลาดนันจะเป็นการ
กระตุน้ในผูบ้ริโภคเกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์ขนมไทย ทงันีหากผูป้ระกอบการใช้การสือสาร
หลายๆประเภท ในการโฆษณาผลิตภณัฑ์ขนมไทยแลว้นนั จะทาํให้เกิดการรับรู้คุณค่าขนมไทยได้
สอดคลอ้งกบั จตุพร พงคพ์าณิช (2550: 45) ทีพบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความสําคัญในระดับมาก  ทังนีเพราะว่า การลด แลก แจก แถม ผลิตภัณฑ์ขนมไทยนันมี
ความสําคัญสําหรับผูบ้ริโภคเพราะหากผูป้ระกอบจดัทาํกิจจกรมลด แลก แจก แถม จะทาํให้
ผูบ้ริโภคสามารถทีจะตดัสินใจไดง่้ายขึนในการซือขนมไทย 
 ด้วยเหตุนี การพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจงัหวดั
สมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ให้ประสบผลสําเร็จและสามารถนนัไปใช้ไดจ้ริงนนั 
ผูที้เกียวขอ้ง ทงัภาครัฐและผูป้ระกอบการ ควรส่งเสริมปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เพือทีจะสามารถพานาํให้ผูค้นไดรู้้ซึงถึงคุณค่าของขนมไทยได้
อยา่งลึกซึง อยูคู่่กบัสังคมไทยไปอีกนาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยั ทีเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการดา้น
การพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ดงันี 
 
ข้อเสนอแนะเพอืการนําผลการวจัิยไปใช้ 
 . จากการศึกษาพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ความหลากหลายของขนมไทย อยูใ่นระดบัมาก 
และมีค่าเฉลียมากทีสุด ผูป้ระกอบการควรทาํการคิดสูตรขนมไทยหรือการนาํวตัถุดิบใหม่ๆมาทาํ
ขนมไทยเพือเพิมจาํนวนรายการขนมไทยในร้านของผูป้ระกอบการทงันีก็เพือในร้านขนมไทยมี
ความหลากหลายมากยิงขึนไปและควรสร้างเรืองราวประวติัทีมาของร้านนนัๆเพือเพิมความเป็น
เอกลกัษณ์ของร้าน จะทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์ราคาทีสูงขึนได ้
 2. จากการศึกษาพบวา่ ดา้นราคา การระบุราคาทีชดัเจน อยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉลีย
มากทีสุด ผูป้ระกอบควรติดป้ายราคาให้มีความจัดเจนมากยิงขึนเพือให้ผูบ้ริโภคได้สามารถ
ตดัสินใจไดว้า่ราคาของขนมไทยนนัเหมาะสมกบัคุณภาพของขนมไทยหรือไม่อยา่งไร 
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 3. จากการศึกษาพบว่า ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ร้านขนมไทยมีการจัดวาง
ผลิตภณัฑ์ทีสะดวกต่อการเลือกซือ อยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉลียมากทีสุด ผูป้ระกอบการควรควร
มีการศึกษาวิธีการจัดวางในร้านค้าทีเป็นมืออาชีพ ควรมองหาว่าจะจดัวางอย่างไรให้ผูบ้ริโภค
สามารถมองเห็นขนมไทยไดท้วัถึงทงัร้าน และควรเพิมช่องทางการจดัจาํหน่ายทีเขา้กบัยุคสมยัเช่น
การใช ้อินเตอร์เน็ต การสังของผา่นทางอินเตอร์เน็ต ทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ไปขนมไทยไดง่้าย
ขึน 
 4. จากการศึกษาพบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด การให้ส่วนลดเมือซือขนมไทย
จาํนวนมากอยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉลียมากทีสุด ผูป้ระกอบการควรมีการส่งเสริมการขาย เรือง
ราคาให้กับผูบ้ริโภคทีมีความต้องการทีจะซือขนมไทยในจาํนวนมากทังนีก็เพือทีจะจูงใจให้
ผูบ้ริโภคซือขนมไทยในจาํนวนทีมากขึน และควรมีการโฆษณาผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
และการประชาสัมพนัธ์เพือส่งเสริมอตัลกัษณ์ขนมไทย 
 5. จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีส่งผลต่อการซือขนมไทย ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด เห็นไดว้่าปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการซือขนมไทย
มากทีสุด ควรทีจะส่งเสริมด้านผลิตภณัฑ์ขนมไทยให้มีความแตกต่างทงัในเรืองบรรจุภณัฑ์และ
รสชาติของขนมไทย ดา้นราคา ส่งผลต่อการซือขนมไทยในปัจจยัทีรองลงมา ควรทีจะส่งเสริมให้
ราคาและคุณภาพสินคา้มีความเหมาะสมกนัเพือเป็นความมนัใจใหก้บัผูบ้ริโภค และสุดทา้ยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ควรทีจะมีการโฆษณาผา่นสือหรือช่องทางต่างๆทีจะทาํให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้าก
ขึน และการจดัทาํโปรโมชนั ลด แลก แจก แถม  
   
 ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
 1. ควรศึกษาการสือสารการตลาดเชิงบูรณาการเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 2. ควรศึกษาความจงรักภกัดีในตราสินคา้ขนมไทยเพือส่งเสริมระดบัการรับรู้คุณค่า
ขนมไทย ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 3. ควรใช้การวิจยัและพฒันา (Research and Development) เรืองคุณภาพ  ผลิตภณัฑ์
ขนมไทยและบรรจุภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยั เป็นทีตอ้งการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศ 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจัิย 

 

ชือ   รองศาสตราจารย ์ดร. พรรณธิดา เหล่าพวงศกัดิ 
ตาํแหน่ง  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฝ่ายประกนัคุณภาพ 
สถานทีทาํงาน  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย ์
 
ชือ   อาจารย ์ดร. รัชฎาพร  เกตานนท ์ แนวแห่งธรรม 
ตาํแหน่ง  อาจารย ์
สถานทีทาํงาน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ชือ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวทิยศิริธรรม 
ตาํแหน่ง  รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  ฝ่ายวชิาการและวจิยั 
สถานทีทาํงาน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายชือผู้ให้ข้อมูลหลกั 
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รายชือผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 
 

ชือ   นางวภิา  พรินทร์ 
อาชีพ   ผูป้ระกอบการร้านขนมไทย 
 
ชือ   นางสาวดวงพร  พรินทร์ 
อาชีพ   ผูป้ระกอบการร้านขนมไทย 
 
ชือ   นางปิยะนนัท ์ โชคทวธิีติภทัร์ 
อาชีพ   ผูป้ระกอบการร้านขนมไทย 

 
ชือ   นางสาวองุ่น   หินทอง 
อาชีพ   ขา้ราชการ ครูบาํนาญ 
 
ชือ   นายไพฑูรย ์ หินโน 
อาชีพ   ขา้ราชการครู 
 
ชือ   นายไกลกงัวล  รุ่งสาคร 
อาชีพ   นกัผลิตเสียง 
 
ชือ   นายสิทธิภทัร  หทยัธรรม 
อาชีพ   นกัศึกษา 
 
ชือ   นางสาวอริศรา  วรรณธนบดี 
อาชีพ   นกัศึกษา 
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แบบสอบถาม 

 
แนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพอืสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย ในจังหวดั

สมุทรสาคร ตามแนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 
คําชีแจง 
 1. แบบสอบถามชุดนี มีวตัถุประสงค์เพือการศึกษาการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพือสร้าง
การรับรู้คุณค่าขนมไทย ในจงัหวดัสมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 . แบบสอบถามชุดนีใช้ เก็บข้อมูลจากผู ้บ ริโภคขนมไทยในจังหวัดสมุทรสาคร 
ประกอบดว้ยเนือหา  ตอน คือ  
  

ส่วนที 1 คาํถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ส่วนที 2 คาํถามเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 ส่วนที 3 คาํถามเกียวกบัความคิดเห็นส่วนประสมการตลาดในการเลือกซือขนมไทยของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 ส่วนที 4 คาํถามเกียวกบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 ส่วนที 5 ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการพฒันาตลาดขนมไทยในจงัหวดัสมุทรสาคร 
  
 
 
 
 

นายสุรชา  บุญรักษา 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาพฒันศึกษา 

            คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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ตอนท ี1 คําถามเกยีวกบัปัจจัยส่วนบุคคล 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ทีตรงกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของท่าน 
1. เพศ 
 (  ) .  ชาย    (  ) .  หญิง 

. อาย ุ
 (  ) . ไม่เกิน  ปี   (  ) . -   ปี  

(  ) . -   ปี    (  ) . -   ปี  
(  ) .  ปีขึนไป 

. ระดบัการศึกษา  
(  ) . ตาํกวา่ปริญญาตรี   (  ) . ปริญญาตรี  
(  ) . สูงกวา่ปริญญาตรี 

. อาชีพ   
(  ) . พนกังานบริษทัเอกชน   (  ) . ขา้ราชการ 

 (  ) . ธุรกิจส่วนตวั   (  ) . แม่บา้น 
 (  ) . นกัเรียน/นกัศึกษา   (  ) . เกษตรกร 

(  ) .อืนๆ (โปรดระบุ)....................... 
. รายได ้  

(  ) . ตาํกวา่ ,  บาท   (  ) . , - ,  บาท 
 (  ) . , - ,  บาท  (  ) . , - ,  บาท  

(  ) . ,  บาทขึนไป 
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ตอนท ี  คําถามเกยีวกบัพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ทีตรงกบัพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของท่าน(เลือกคาํตอบ
เพียงขอ้เดียว) 

. เหตุผลส่วนใหญ่ทีท่านซือขนมไทย 
(  ) . ใชเ้ป็นของฝาก/ของขวญั  (  ) . ใชใ้นงานประเพณี 
(  ) . บริโภคเอง    (  ) 4. อืนๆ (โปรดระบุ)................... 

. ใครเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือขนมไทย 
(  ) . ตนเอง    (  ) . ผูข้ายขนมไทย  
(  ) . เพือน     (  ) . ญาติพีนอ้ง   
(  ) . อืนๆ (โปรดระบุ)..........................  

3. ท่านใชจ่้ายเงินโดยเฉลียเท่าใดในการซือขนมไทยในแต่ละครัง 
(  ) . นอ้ยกวา่  บาท   (  ) . -  บาท  
(  ) . -  บาท   (  ) . มากกวา่  บาทขึนไป 

. ท่านซือขนมไทยประมาณกีครังใน  เดือน 
(  ) .  ครัง    (  ) . 2 ครัง   
(  ) . 3-4 ครัง    (  ) . 5-6 ครัง    
(  ) . มากกวา่ 6 ครังขึนไป 

. ส่วนใหญ่ท่านซือขนมไทยจากทีใดบา้ง 
(  ) . หา้งสรรพสินคา้   (  ) . ตลาดสด  
(  ) . ร้านเบเกอรี   (  ) . ร้านสะดวกซือ     
(  ) . อืนๆ  (โปรดระบุ)................... 

. ขอ้มูลทีท่านใชต้ดัสินใจซือขนมไทยมาจากแหล่งใด 
(  ) . คนในครอบครัว   (  ) . เพือน   
(  ) . ผูข้ายขนมไทย   (  ) . อินเตอร์เน็ต 
(  ) . นิตยสาร/วารสาร   (  ) . อืนๆ  (โปรดระบุ)...................  

. ส่วนใหญ่ท่านเลือกซือประเภทของขนมไทยประเภทใด 
(  ) .เชือม    (  ) . กวน 
(  ) .นึง     (  ) . ทอด/ฉาบ  
(  ) . อบ/ผงิ    (  ) . ปิง/ยา่ง/จี 
(  ) . อืนๆ  (โปรดระบุ)................... 
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ตอนที  คําถามเกียวกับส่วนประสมการตลาดในการเลือกซือขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรสาคร 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ทีตรงกบัส่วนประสมการตลาดในการเลือกซือขนมไทยของท่าน 
 
 ระดับความสําคัญ 

ส่วนประสมการตลาด 5 4 3 2 1 
ด้านผลติภัณฑ์ 
1. ชือเสียง/ตราสินคา้ของร้านขนมไทย      
2. รสชาติของขนมไทย      

. ความหลากหลายของขนมไทย       
4. ขนมไทยมีรูปลกัษณ์ทีสวยงามโดดเด่นน่ารับประทาน      
ด้านราคา 

. ราคามีความเหมาะสมกบัวตัถุดิบและกระบวนการผลิตทีใช ้      
2. ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์      

. ราคามีความเหมาะสมกบัคุณค่าของขนมไทย      

. การระบุราคาทีชดัเจน      
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย      

. ร้านขนมไทยมีทาํเลทีตงัสะดวกต่อการพบเห็นและจดจาํ      

. ร้านขนมไทยมีการตกแต่งทีแสดงความเป็นร้านขนมไทย      

. ร้านขนมไทยมีการตกแต่งสถานทีสวยงามและทนัสมยั      

. ร้านขนมไทยมีการจดัวางผลิตภณัฑ์ทีสะดวกต่อการเลือกซือ      
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

. การโฆษณาเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย      

. การแนะนาํขนมไทยโดยผูข้าย      

. การประชาสัมพนัธ์เพือการรับรู้คุณค่าขนมไทย      

. การใหส่้วนลดเมือซือขนมไทยจาํนวนมาก      
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ส่วนท ี   คําถามเกยีวกบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ทีตรงกบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยของท่าน 
 

การรับรู้คุณค่าขนมไทย ระดับความสําคัญ 
     

ด้านความภักดีในขนมไทย 
1. ท่านซือขนมไทยเป็นประจาํ      
2. ท่านใชข้นมไทยในงานพิธี/งานประชุมสัมมนา      
3. ท่านภูมิใจทีไดบ้ริโภคขนมไทย      
4. ท่านแนะนาํใหผู้อื้นซือขนมไทย      
ด้านการตระหนักรู้คุณค่าขนมไทย 

. ท่านรับรู้วา่ขนมไทยเป็นมรดกทางดา้นวฒันธรรม      

. ท่านรับรู้คุณค่าทางวฒันธรรมขนมไทย      

. ท่านรับรู้ความประณีตของขนมไทย      

. ท่านรับรู้ภูมิปัญญาในการทาํขนมไทย      
ด้านการรับรู้คุณภาพ 

. ท่านรับรู้ว่าขนมไทยใช้วตัถุดิบและกระบวนการผลิตทีมี
คุณภาพ 

     

. ท่านรับรู้ว่ามีการพัฒนาขนมไทยให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของตลาดมากขึน 

     

. ท่านรับรู้วา่มีการพฒันาบรรจุภณัฑข์นมไทยใหส้วยงามขึน      

. ท่านรับรู้วา่สามารถเก็บขนมไทยไวรั้บประทานไดน้านขึน      
ด้านความผูกพนักบัตราสินค้า 
1. ท่านรับรู้วา่ร้านขนมไทยทีท่านซือแตกต่างจากร้านอืน      
2. ท่านมีความรู้สึกทีดีต่อขนมไทย      
3. ท่านตอ้งการใหมี้การอนุรักษภ์ูมิปัญญาขนมไทย      
4. ท่านรับรู้วา่ขนมไทยเป็นส่วนหนึงของวถีิชีวติคนไทย      
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ส่วนท ี  ข้อเสนอแนะเกยีวกับการพฒันาตลาดขนมไทย 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 
 

ขอขอบคุณทใีห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ์ 

แนวทางการพฒันากลยุทธ์การตลาดเพอืสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย ในจังหวดัสมุทรสาคร ตาม
แนวคิดเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

______________________________________________________________________________ 
 

. ท่านมีแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

. ท่านมีแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การตลาด ดา้นราคา อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. ท่านมีแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. ท่านมีแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. ท่านมีปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการสร้างการรับรู้คุณค่าขนมไทย อยา่งไรบา้ง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
 

 
ขอขอบพระคุณทีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครังนี 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
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Index  of  Item  Objective  Congruence 

ตอนท ี3 คําถามเกยีวกบัส่วนประสมการตลาดในการเลือกซือขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวดั
สมุทรสาคร(สําหรับผู้เชียวชาญ) 

 ระดับ
ความสําคัญ 

ค่า IOC แปลผล ข้อความ 
1 2 

 
3 
 

ด้านผลติภัณฑ์   
1. ชือเสียง/ตราสินคา้ของร้านขนมไทย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2. รสชาติของขนมไทย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. ความหลากหลายของขนมไทย  +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4. ขนมไทยมีรูปลกัษณ์ทีสวยงามโดดเด่นน่า
รับประทาน 

0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

ด้านราคา   
. ราคามีความเหมาะสมกับวตัถุดิบและ
กระบวนการผลิตทีใช ้

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. ราคามีความเหมาะสมกบัคุณค่าของขนม
ไทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. การระบุราคาทีชดัเจน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย      

. ร้านขนมไทยมีทําเลทีตงัสะดวกต่อการ
พบเห็นและจดจาํ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. ร้านขนมไทยมีการตกแต่งทีแสดงความ
เป็นร้านขนมไทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อความ ผู้เชียวชาญ ค่า IOC แปลผล 1 2 3 
. ร้านขนมไทยมีการตกแต่งสถานทีสวยงาม
และทนัสมยั 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. ร้านขนมไทยมีการจัดวางผลิตภัณฑ์ ที
สะดวกต่อการเลือกซือ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านการส่งเสริมการตลาด   
. การโฆษณาเพือสร้างการรับรู้คุณค่าขนม
ไทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. การแนะนาํขนมไทยโดยผูข้าย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. การประชาสัมพันธ์เพือการรับรู้คุณค่า
ขนมไทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. การให้ส่วนลดเมือซือขนมไทยจาํนวน
มาก 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 
ส่วนท ี   คําถามเกยีวกบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย  ทีตรงกบัการรับรู้คุณค่าขนมไทยของท่าน 

ข้อความ ผู้เชียวชาญ ค่า IOC แปลผล 1 2 3 
ด้านความภักดีในขนมไทย   

. ท่านซือขนมไทยเป็นประจาํ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
2. ท่านใชข้นมไทยในงานพิธี/งานประชุมสัมมนา +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3. ท่านภูมิใจทีไดบ้ริโภคขนมไทย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4. ท่านแนะนาํใหผู้อื้นซือขนมไทย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
ด้านการตระหนักรู้คุณค่าขนมไทย   

. ท่านรับรู้วา่ขนมไทยเป็นมรดกทางดา้นวฒันธรรม +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านรับรู้คุณค่าทางวฒันธรรมขนมไทย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านรับรู้ความประณีตของขนมไทย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านรับรู้ภูมิปัญญาในการทาํขนมไทย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อความ ผู้เชียวชาญ ค่า IOC แปลผล 1 2 3 
ด้านการรับรู้คุณภาพ   

. ท่านรับรู้ว่าขนมไทยใช้วตัถุดิบและกระบวนการ
ผลิตทีมีคุณภาพ 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านรับรู้วา่มีการพฒันาขนมไทยให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดมากขึน 

0 +1 +1 0.67 ใชไ้ด ้

. ท่านรับรู้ว่ามีการพฒันาบรรจุภณัฑ์ขนมไทยให้
สวยงามขึน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

. ท่านรับรู้วา่สามารถเก็บขนมไทยไวรั้บประทานได้
นานขึน 

+1 0 +1 0.67 ใชไ้ด ้

ด้านความผูกพนักบัตราสินค้า   
1. ท่านรับรู้ว่าร้านขนมไทยทีท่านซือแตกต่างจาก
ร้านอืน 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ท่านมีความรู้สึกทีดีต่อขนมไทย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3. ท่านตอ้งการใหมี้การอนุรักษภ์ูมิปัญญาขนมไทย +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4. ท่านรับรู้วา่ขนมไทยเป็นส่วนหนึงของวิถีชีวิตคน
ไทย 

+1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือในการวจัิย 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์เพอืขอทดลองเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
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    บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  โทร.ภายใน 22530  
ที  ศธ. 0520.107 (นฐ)/ 5245                     วนัที  6  สิงหาคม  2557 
เรือง  ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 
 
เรียน  อาจารย ์รัชฏาพร  เกตานนท ์ แนวแห่งธรรม 
 

ดว้ย นายสุรชา  บุญรักษา  นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐาน
ทางการศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร  กาํลงัทาํวทิยานิพนธ์เรือง “ แนวทางการพฒันากลยทุธ์การตลาดเพือสร้าง
การรับรู้คุณค่าขนมไทย ในจงัหวดัสมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์”      มีความประสงคจ์ะขอเรียน
เชิญท่านในฐานะผูเ้ชียวชาญเป็นผูต้รวจเครืองมือวจิยั  เพือประกอบการทาํวทิยานิพนธ์  ในการนีบณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผูต้รวจเครืองมือวจิยัใหก้บันกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 
 
 จึงเรียนมาเพือโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยงิ 
 
 
 
 

   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.  ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
           รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  ฝ่ายวชิาการและวจิยั 
               รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
 
 
สาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม  โทร.0-3421-8788  
 
 

ปณิธานบณัฑิตวทิยาลยั  “มุ่งส่งเสริม  สนบัสนุน  เพือพฒันาคุณภาพบณัฑิตศึกษา” 
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ที  ศธ. 0520.107 (นฐ)/ 5247                                บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
       พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000 
 

      6   สิงหาคม  2557 
เรือง  ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 
 
เรียน  รองศาสตราจารย ์ พรรณธิดา  เหล่าพวงศกัดิ 
 

ดว้ย นายสุรชา  บุญรักษา  นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาพฒันศึกษา ภาควชิาพืนฐาน
ทางการศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร  กาํลงัทาํวทิยานิพนธ์เรือง  “แนวทางการพฒันากลยทุธ์การตลาดเพือสร้าง
การรับรู้คุณค่าขนมไทย ในจงัหวดัสมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ”   มีความประสงคจ์ะขอเรียน
เชิญท่านในฐานะผูเ้ชียวชาญเป็นผูต้รวจเครืองมือวจิยั  เพือประกอบการทาํวทิยานิพนธ์  ในการนี  บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผูต้รวจเครืองมือวจิยัใหก้บันกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 
 
 จึงเรียนมาเพือโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยงิ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.  ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
                          รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  ฝ่ายวชิาการและวจิยั 
                รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
สาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม  โทร.0-3421-8788 
 

ปณิธานบณัฑิตวทิยาลยั  “มุ่งส่งเสริม  สนบัสนุน  เพือพฒันาคุณภาพบณัฑิตศึกษา” 
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    บันทกึข้อความ 
 
ส่วนราชการ  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร  โทร.ภายใน 22530   
ที  ศธ. 0520.107 (นฐ)/ 5246                     วนัที  6  สิงหาคม  2557 
เรือง  ขอเชิญเป็นผูเ้ชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 
 
เรียน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม 
 

ดว้ย นายสุรชา  บุญรักษา  นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาพฒันศึกษา  ภาควชิาพืนฐาน
ทางการศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร  กาํลงัทาํวทิยานิพนธ์เรือง “ แนวทางการพฒันากลยทุธ์การตลาดเพือสร้าง
การรับรู้คุณค่าขนมไทย ในจงัหวดัสมุทรสาคร ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์”      มีความประสงคจ์ะขอเรียน
เชิญท่านในฐานะผูเ้ชียวชาญเป็นผูต้รวจเครืองมือวจิยั  เพือประกอบการทาํวทิยานิพนธ์  ในการนีบณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดเป็นผูต้รวจเครืองมือวจิยัใหก้บันกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 
 
 จึงเรียนมาเพือโปรดอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยงิ 
 
 
 
 

   (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.  ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม) 
           รองคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  ฝ่ายวชิาการและวจิยั 
               รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
 
 
 
สาํนกังานบณัฑิตวทิยาลยั 
นครปฐม  โทร.0-3421-8788  
 
 

ปณิธานบณัฑิตวทิยาลยั  “มุ่งส่งเสริม  สนบัสนุน  เพือพฒันาคุณภาพบณัฑิตศึกษา” 
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ชือ-สกุล   นายสุรชา  บุญรักษา 
ทอียู่ 110/6 ต.คลองมะเดือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 
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