พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวสุ ดา ไพลิน
_____________________________________________________________________
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร และ ปั จจัยด้านรู ปแบบการดาเนินชี วิตที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคขนม
ไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร รวมไปถึงปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติ ก รรมการบริ โภคขนมไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้รู ปแบบของการ
ศึกษาวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Study) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือประชาชนที่
อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งเพศชาย และเพศหญิง จานวน 400 คน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภคขนมไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400
คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ รองลงมาคือเพศชาย ส่ วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มากที่สุด และพบว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,000-20,000 บาท มากที่สุด รู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ พบว่า ด้านกิจกรรม และด้านความสนใจมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนด้าน
ความคิดเห็น มีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และราคา มี
ความคิ ดเห็ นอยู่ใ นระดับมาก ส่ วนประสมทางการตลาด ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ยและการ
ส่ ง เสริ ม การตลาดมี ค วามคิ ดเห็ นอยู่ใ นระดับ ปานกลาง พฤติ ก รรมการบริ โภคขนมไทย พบว่า
ผู บ้ ริ โ ภคซื้ อ ขนมไทยประเภทนึ่ งมากที่ สุ ด โดยเหตุ ผ ลในการซื้ อ ขนมไทยคื อ รสชาติ อ ร่ อ ย
รองลงมา ราคาไม่แพง บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อขนมไทยมากที่สุด คือ ตนเอง โดย
ส่ วนใหญ่ซ้ื อขนมไทย สัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้งมากที่สุด โดยค่าใช้จ่ายในการซื้ อขนมไทยต่อครั้งส่ วน
ใหญ่ไม่เกิน 50 บาท รองลงมา 41 - 100 บาท และซื้ อขนมไทยที่ตลาดสดมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการดาเนิน
ชี วิต ด้าน กิ จกรรม ความสนใจ และความคิดเห็ นที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทย
ต่างกันผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีทศั นคติส่วนประสมทางการตลาด ด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน มีพฤติ กรรมการ
บริ โภคขนมไทยต่างกัน

1. บทนา
ปั จ จุ บ ัน การเปลี่ ย นแปลงของสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง วัฒ นธรรม และความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย ส่ งผลให้พฤติกรรมและแบบแผนการดาเนิน
ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงรู ปแบบการบริ โภคก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยพบว่า คน
ไทยมี ค่านิ ยมในการบริ โภคขนมแบบตะวันตกมากขึ้ น ได้ถูกครอบงาจากสื่ อโฆษณาชวนเชื่ อที่
ทันสมัย ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคของคนไทยเป็ นอย่างมาก
ตามประวัติศาสตร์ น้ นั ขนมไทยเป็ นของหวานที่นิยมทาและรับประทานกันในประเทศไทย
โดยแสดงถึ งความละเอี ย ดอ่ อน ความพิถี พิถ ัน และความประณี ตตั้งแต่ก ารเลื อกวัตถุ ดิบ จนถึ ง
ขั้นตอนการทาอย่างกลมกลืนของศาสตร์ และศิลป์ ส่ งผลให้ขนมไทยมีความโดดเด่นในด้านรสชาติ
ที่อร่ อยหอมหวาน สี สัน รู ปลักษณ์ สวยงาม ชวนน่ารับประทาน เป็ นที่ถูกใจแก่ผบู ้ ริ โภคทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ขนมไทยได้มีการสอดแทรกอย่างกลมกลื นเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมประจา
ชาติ โดยมีบทบาทสาคัญในพิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นงานบุญ งานเทศกาล หรื อประเพณี ที่สาคัญ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องแต่ละชุ มชนได้เป็ นอย่างดี นอกจากนั้นขนมไทย
ยังแอบซ่ อนความหมายอันเป็ นมงคลไว้อย่างน่ า สนใจ ไม่ว่าจะเป็ นงานวันเกิ ด งานขึ้ นบ้านใหม่
หรื องานแต่งงาน ก็จะมีขนมไทย ความหมายดี ๆ ประกอบอยู่ในพิธีอย่างขาดเสี ยไม่ได้ เช่ น ขนม
ถ้วยฟู มี ค วาม หมายแฝงคื อ การเฟื่ องฟู / ขนมชั้น แสดงถึ ง การได้เลื่ อนขึ้ นชั้น เลื่ อนตาแหน่ ง
เจริ ญก้าวหน้า เป็ นต้น นอกจากนี้ ขนมไทยในยุคปั จจุบนั ยังได้ถูกปรับเปลี่ ยนมากขึ้นตามยุคสมัยที่
เปลี่ ยนไป เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการในการบริ โภคขนมไทย โดยมีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สวยงาม ในตัวขนมไทยเองก็สามารถเก็บรักษาได้นานมากขึ้น โดยขนม
ไทยสามารถดัดแปลงให้เหมาะสมสาหรับการรับประทานได้หลากหลายรู ปแบบ จากการที่ภาครัฐ
ได้ส่งเสริ มให้มีการบริ โภคขนมไทยและซื้ อเป็ นของฝากมากขึ้น และหวังพัฒนาธุ รกิ จขนมไทยสู่
อุตสาหกรรมตลาดโลก ขนมไทยหลายชนิ ดมีศกั ยภาพส่ งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ส่ งผลให้
การขยายของธุ รกิจขนมไทยในปั จจุบนั มีการแข่งขันอย่างรุ นแรงมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มธุ รกิจขนมไทย
แต่ ล ะแห่ ง จะต้องพยายามหาแนวทาง และใช้ก ลยุท ธ์ ต่า งๆ มาใช้ใ นการบริ หารและจัดการทั้ง
ทางด้านการบริ หารการตลาด กับการวางแผนด้านอื่นๆ ควบคู่กนั ไป เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลมากที่สุด
จากความสาคัญดังกล่ าวทาผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อนามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
ไทยเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภคขนมไทยต่อไปในอนาคต

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรู ปแบบการดาเนินชีวติ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทย
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. สมมติฐานในการศึกษา
1. ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรูปแบบการดาเนิ นชีวิตที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การบริ โภคขนมไทย ต่างกัน
2. ผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มี ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน มี
พฤติกรรมการบริ โภคขนมไทย ต่างกัน
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
ขนมไทย หมายถึง ขนมที่มีส่วนประกอบหลัก คือ แป้ ง น้ าตาล และมะพร้าว มีข้ นั ตอนการ
ทาที่พิถีพิถนั มีรสชาติ สี สัน ความสวยงาม กลิ่นหอม ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานเฉพาะตัว
ขนมไทยส่ วนใหญ่ใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นและตามฤดูกาล ประกอบด้วย
ขนมไทยประเภทกวน ขนมไทยประเภทนึ่ ง ขนมไทยประเภทเชื่ อม ขนมไทยประเภททอด ขนม
ไทยประเภทปิ้ งหรื ออบ และขนมไทยประเภทต้ม
รู ปแบบการดาเนินชี วิต หมายถึง การดาเนิ นชี วิตของบุคคลที่อาศัยอยูใ่ นเมืองมีการใช้ชีวิต
มีแบบแผนเดิมๆและกระทาอยูท่ ุกๆวัน หรื อลักษณะการใช้ชีวิตประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็น
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง องค์ป ระกอบที่ ส าคัญในการดาเนิ น กิ จกรรมทาง
การตลาด เป็ นเครื่ องมือที่กิจการสามารถควบคุมได้ และสามารถตอบสนองความต่อกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ซ่ ึ ง ประกอบด้วย ปั จ จัย ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย และการส่ ง เสริ ม ทาง
การตลาด
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคขนมไทย หมายถึ ง กระบวนการในการเลื อ กที่ จ ะซื้ อ ขนมไทย
ประกอบด้วย ประเภทขนมไทยที่ซ้ื อ เหตุผลที่ซ้ื อขนมไทย บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อขนมไทย ความถี่ที่ซ้ื อขนมไทย จานวนที่ซ้ื อขนมไทย แหล่งที่ซ้ื อขนมไทย

5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู ้ป ระกอบการในการจะท าธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ขนมไทยในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการขนมไทย ในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านตลาดให้ตรง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
3. เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ สนใจ หรื อผูท้ ี่ ตอ้ งการจะลงทุ นในธุ รกิ จ และใช้เป็ นแนวทาง
ประกอบการพิจารณาในการลงทุน
6. วิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ใช้
รู ปแบบของการศึกษาวิจยั เป็ นเชิงปริ มาณ (quantitative Study) ในรู ปแบบของการวิจยั เชิ งสารวจ
(survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยกลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่บริ โภคหรื อเคย
บริ โภคขนมไทย จานวน 400 คน และใช้เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้คือ ใช้วิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ มประชากรที่
บริ โภคขนมไทย โดยกลุ่ มตัวอย่างมี ความสมัครใจตอบแบบสอบถาม เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยแบบสอบถามประกอบไปด้วยคาถาม 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้บ ริ โ ภค ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิ ด (closed-ended question)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ รู ปแบบการด าเนิ น ชี วิ ต ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (rating scale)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ส่ ว นประสมทางการตลาด ลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (rating scale)
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิ ด (closed-ended question)
สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ใช้ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา โดยใช้ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนาเสนอข้อมูลใน
ตารางเพื่ออธิ บายเบื้องต้นเกี่ ยวกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิ ติวิเคราะห์เชิ งอนุ มาน คือ การวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2
กลุ่มขึ้นไป และทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยสถิติ L.S.D. Test (Least Significant Difference)
7. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จ ั ย เรื่ อง “พฤติ ก รรมการบริ โภคขนมไทยของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั มีดงั นี้
1. ข้อมูลทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ผูบ้ ริ โภคขนมไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง รองลงมา
คือเพศชาย ส่ วนใหญ่มีอายุ 26-35 ปี รองลงมา มีอายุ ระหว่าง 36-45 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มากที่สุด รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี และพบว่ามีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,000-20,000 บาท
มากที่สุด รองลงมาคือ มากกว่า 30,000 บาท
2. รู ปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า จากกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นผู ้บ ริ โ ภคขนมไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่ า มี รู ป แบบ
การดาเนินชีวติ ดังนี้
2.1 ด้านกิจกรรม พบว่า มีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็ น
ในด้านรับประทานขนมไทยเป็ นประจา มากที่สุด สามารถเลือกซื้ อขนมไทยได้สะดวกตามสถานที่
ต่างๆ
2.2 ด้า นความสนใจ พบว่า มี ความคิ ดเห็ นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี ความ
คิดเห็นในด้านชอบทดลองชิมขนม มากที่สุด รองลงมา คือ ท่านจะรู ้สึกสนุกกับการทาขนมไทย
2.3 ด้านความคิดเห็น พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า
ควรมี การอนุ รักษ์และสื บทอดขนมไทยให้อยู่สืบไปมากที่ สุด รองลงมา คือ ชื่ อของขนมไทยมี
ความหมายดี
3. ส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า จาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภคขนมไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน พบว่า มีความคิดเห็น
ต่อส่ วนประสมทางการตลาด ดังนี้
3.1 ด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่า มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก โดยมี ความคิดเห็ นว่า
ขนมไทยมีให้เลือกสรรหลากหลายชนิด มากที่สุด รองลงมา คือ ขนมไทยมีรสชาติอร่ อย
3.2 ด้านราคา พบว่า มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็ นว่า ราคา
ของขนมไทยเหมาะสมกับคุ ณภาพของสิ นค้า และราคาของขนมไทยมีความเหมาะสมกับปริ มาณ
มากที่สุด รองลงมา คือ ขนมไทยมีป้ายแสดงราคาชัดเจน

3.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ความคิ ดเห็ นว่า การจัดเรี ย งขนมไทยที่ ร้า นขายขนมสวยงาม และเปิ ดบริ ก ารทุ ก วัน มากที่ สุ ด
รองลงมา คือ ร้านขนมไทยมีทาเลที่ต้ งั สะดวกสบายในการแวะซื้ อขนมไทย
3.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การที่ดีของผูข้ ายขนมไทย มากที่สุด รองลงมา คือ มีการทดลองให้
ชิมขนม
4. พฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษาพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ผูบ้ ริ โภคขนมไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน พบว่า ผูบ้ ริ โภคซื้ อขนมไทยประเภทนึ่ ง
มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ขนมประเภทกวน โดยเหตุ ผ ลในการซื้ อ ขนมไทยคื อ รสชาติ อ ร่ อ ย
รองลงมา ราคาไม่แพง บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อขนมไทยมากที่สุด คื อ ตนเอง
รองลงมาคือ บิดามารดาโดยส่ วนใหญ่ซ้ื อขนมไทย สัปดาห์ละ 3-4 ครั้งมากที่สุด รองลงมา สัปดาห์
ละ 1 – 2 ครั้งโดยค่าใช้จ่ายในการซื้ อขนมไทยต่อครั้งส่ วนใหญ่ไม่เกิน 50 บาท รองลงมา 51-100
บาท และซื้ อขนมไทยที่ตลาดสดมากที่สุด รองลงมาคือห้างสรรพสิ นค้า
5. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า
จาแนกตามกิจกรรม พบว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ด้านกิ จกรรมที่ ต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อขนมไทยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ด้านกิจกรรมที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภค
ขนมไทยด้านเหตุผลที่ซ้ื อขนมไทย บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อขนมไทย ความถี่ที่ซ้ื อ
ขนมไทย และสถานที่เลือกซื้ อขนมไทย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จาแนกตามความสนใจ รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ด้า นความสนใจที่ ต่า งกัน มี
พฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จาแนกตามความคิ ดเห็น รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ด้านความคิ ดเห็ นที่ ต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยด้านเหตุผลที่ซ้ื อขนมไทย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในขณะที่รูปแบบการดาเนิ นชี วิต ด้านความคิดเห็ นที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภค
ขนมไทยด้านบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อขนมไทย ความถี่ ที่ซ้ื อขนมไทย ค่าใช้จ่าย
ในการซื้ อขนมไทยต่อครั้ ง และสถานที่เลื อกซื้ อขนมไทย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05

สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี ทศั นคติส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า
จาแนกตามด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน
มีพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จาแนกตามด้ านราคา พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการ
บริ โภคขนมไทยด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อขนมไทยต่อครั้ง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคขนม
ไทยด้านเหตุผลที่ซ้ื อขนมไทย บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อขนมไทย ความถี่ที่ซ้ื อขนม
ไทย และสถานที่เลือกซื้ อขนมไทย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จาแนกตามด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ายที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
จาแนกตามด้ านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดที่ ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อขนมไทยต่อครั้งไม่
แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยด้านเหตุผลที่ซ้ื อขนมไทย บุคคลที่มี
อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อขนมไทย ความถี่ ที่ซ้ื อขนมไทย และสถานที่ เลื อกซื้ อขนมไทย
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อง “พฤติ ก รรมการบริ โภคขนมไทยของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” เมื่อพิจารณาผลการวิจยั แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ที่ใช้อา้ งอิงใน
การวิจยั ครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการดาเนิ นชี วิตที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ มีรูป แบบการดาเนิ นชี วิตในด้า นกิ จกรรม ความสนใจ และ ความ
คิ ดเห็ นต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการบริ โภคขนมไทยต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05
เนื่ องจากรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตเป็ นปั จจัยที่มีผลทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่าง
กันไป ส่ งผลให้พฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยจึงแตกต่างกันไปด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ James F.
Engle (1993 อ้างถึงใน ฐิติพร ปิ ยะพงษ์กุล, 2556) กล่าวว่า แบบของการใช้ชีวิตแสดงให้เห็นถึ ง

ภาพพจน์ ข องบุ ค คล เป็ นทั้ง หมดที่ ต ัว เรามี อ ยู่ อัน เป็ นผลมาจากวัฒ นธรรม สถานการณ์ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับการดารงชี พ ตลาดที่มีบุคคลซึ่ งมีแบบของการใช้ชีวิตเดียวกันนั้นดูได้
จากกลุ่มบุคคลที่ใช้เวลา คานิยาม และความเชื่ อเหมือนกันตลอดจนมีคุณสมบัติทางเศรษฐกิจสังคม
เหมือนกัน และคุณสมบัติเหล่านี้เกี่ยวพันกับการทากิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น ของกลุ่ม
บุคคล แบบของการใช้ชีวิตนอกจากจะเป็ นแบบการดารงชี พแล้ว ยังเป็ นแบบความสนใจอีกด้วย
เช่ น คนมีรายได้เท่ากันแต่บริ โภคต่างกัน เพราะแบบการใช้ชีวิตต่างกันทั้งบุคคล และครอบครัวที่
ดารงชี พอยูใ่ นสังคมปั จจุบนั สามารถแสดงแบบของการใช้ชีวิตให้เห็นได้โดยชัดเจน ดังเช่ น เราได้
ยินบ่อยๆ ว่าสมัยนี้ มีคน แต่งกับงาน ครอบครัวฝากท้องไว้นอกบ้าน เหล่านี้ เป็ นการสรุ ปให้เห็นถึ ง
แบบของการใช้ชีวติ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของภูริชา กรพุฒินนั ท์ (2554) ศึกษา พฤติกรรม
การบริ โภคขนมไทยของคนที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ป
ได้วา่ รู ปแบบการดาเนินชีวติ มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทย
สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี ความคิ ดเห็ นต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยต่างกัน ในทุ กด้าน เนื่ องมาจาก พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค นั้นมี ความ
เกี่ ยวข้องกับการค้นหา การคิด การซื้ อ การใช้ และการประเมิน เป็ นรู ปแบบพฤติกรรมที่จะทาให้
ได้มาเพื่อการซื้ อสิ นค้าและบริ การ โดยนามาตอบสนองความต้องการของตนเอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kotler, Philip (1997 อ้างถึงใน ณัฐพล วิชิตชาญ, 2559 : 17-21) ได้อธิ บายถึงเหตุจูงใจที่
ทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ โดยมีจุดเริ่ มต้น จากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ทา
ให้เกิดความต้องการ เมื่อสิ่ งกระตุน้ นั้นผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภค (Buying’s black
box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดาที่ผผู ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ซึ่ งความรู ้สึกนึ กคิดต่าง ๆ
จะได้รับอิทธิ พลต่าง ๆ ภายในใจผูบ้ ริ โภค แล้วจะมีการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s response)
หรื อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s purchase decision) นอกจากนี้ Mccarthy (1960 อ้างถึงใน
สมบัติ กาญจนกิจ, 2554) ยังได้กล่าวถึง ส่ วนประสมทางการตลาด ว่าเป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่
ธุ รกิ จได้จดั เตรี ยมผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มทางการตลาด เพื่อให้
เข้าถึงผูบ้ ริ โภคเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อ การใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลมาศ บุญศิริเสริ มสุ ข (2558) ศึกษา
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ขนมไทยของผู ้บ ริ โ ภคเจเนอเรชั่น วาย:
กรณี ศึ ก ษาบ้า นขนมนัน ทวัน จัง หวัด เพชรบุ รี ผลการวิ จ ัย พบว่ า ปั จ จัย ด้า นจิ ต วิ ท ยาส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อขนมไทยมากที่สุด คือ ด้านกายภาพและการนาเสนอ รองลงมา

คื อ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ ด้านราคา และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ตามลาดับ และ ความสัมพันธ์ของปั จจัยทางด้านสังคม ปั จจัยด้านจิตวิทยา และ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก
9. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า รู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ด้านกิจกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็ น มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทย ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่มีความต้องการที่
จะลงทุนทาธุ รกิจเกี่ ยวกับขนมไทย จะต้องทาการศึกษาว่า กลุ่มลู กค้าที่ท่านต้องการทาธุ รกิ จ ส่ วน
ใหญ่ซ้ื อขนมไทยประเภทไหน ซื้ อบ่อยแค่ไหน ค่าใช้จ่ายในการซื้ อขนมไทยต่อครั้ง จากนั้นจึงนา
ข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเลือกลงทุนในการทาธุ รกิจเกี่ยวกับขนมไทย เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณโดยการเก็บแบบสอบถาม ซึ่ งการกาหนดข้อ
คาถามอาจจะยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะคาถามในส่ วนของทัศนคติส่วนประสมทางการตลาด และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคขนมไทย ดังนั้นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึก ในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปจึงควร
ทาการศึกษาเชิ งคุณภาพ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ จากผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ขนมไทย กลุ่มผูบ้ ริ โภค และผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะทาให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์นามาพัฒนาการทาธุ รกิจ
ขนมไทยมากยิง่ ขึ้น
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