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บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ กษา ทั ศ นคติ ของเยาวชนต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ขนมไทย
กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ เยาวชนไทย อายุ 15-25 ปี ที่ อ าศัย อยู่ใ นกรุ ง เทพมหานคร ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบ
เจาะจง(purposive sampling)ได้ข นาดตัว อย่ า งจํา นวน 455 คน เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อ มู ล คื อ แบบสอบถาม การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)ประกอบ
ด้ว ย ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน(Inferential Statistics)ได้แ ก่
สถิ ติ t-test กรณี เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย 2 กลุ่ ม และใช้ส ถิ ติ F-test กรณี เ ปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม
ผลการศึ ก ษา พบว่ า เยาวชนไทยส่ ว นใหญ่ ชื่ น ชอบขนมไทยที่ มี ร สหวาน โดยซื้ อ 2-5 ครั้ งต่ อ
เดื อ นแต่ ล ะครั้ งจะซื้ อ น้ อ ยกว่ า 50 บาท และส่ ว นมากจะซื้ อ ที่ ร้ า นค้า ในตลาดสดโดยการแนะนํา ของ
คนรู ้ จ ัก เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กบริ โภคขนมไทยเนื่ อ งจากขนมไทยมี ร สชาติ อ ร่ อย มี ก ลิ่ น หอม รู ป แบบบรรจุ
ภั ณ ฑ์ มี ค วามสะอาด ปลอดภั ย ดู โ บราณคลาสสิ ก และทํา จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามธรรมชาติ ขนมไทย
ที่เยาวชนไทยชอบมากที่สุด คือ ขนมไทยประเภทนึ่ ง สําหรับขนมต่างประเทศที่เยาวชนไทยชอบมากที่สุด คือ
ช็อกโกแลต สําหรับทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย ผลการวิจยั พบว่า เยาวชนไทยมีทศั นคติที่ดีต่อ
ภาพลักษณ์ขนมไทยทุกด้าน ยกเว้นเรื่ องการแสดงป้ ายราคาอย่างชัดเจน การส่ งเสริ มการตลาด และการโฆษณา
ผ่านสื่ อต่างๆ อย่างไรก็ตามเยาวชนไทยที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกันมีทศั นคติต่อภาพลักษณ์
ขนมไทย ไม่แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ : เยาวชนไทย ทัศนคติ ภาพลักษณ์ ขนมไทย
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ABTRACT
The purpose of this research was to study youth opinions of the image of Thai dessert in Thailand. The
purposive sampling of this research was 455 youth who are 15-25 years old. Questionnaires were used as a
tool for data collection. Data were analyzed using descriptive statistics and the statistical techniques used for
analyzing the date were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test and F-test.
The study indicated that most youth like sweet dessert and buy 2-5 times a month less than 50 baht each.
They like to buy at local fresh food markets suggested by acquaintances; the reasons to buy are they are delicious, fragrant, clean packaging, safe, classic and made of natural products.
The most favorite dessert of Thai youth is steamed dessert and the most favorite foreign dessert is chocolate.
The results of this research found that youth opinions of the image of Thai dessert in Thailand is at a high
level on all sides except for the price tag clearly, marketing promotion and advertising through various media.
However, Thai youth depending on gender, educational backgrounds, occupation and income are found to have
different opinions of the image of Thai dessert in Thailand.
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บทนํา
ขนมไทยเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจําชาติอย่างหนึ่ งของไทยซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันอย่างดี และ มีอยู่
คู่ไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ขนมไทยแสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณี ตในการปรุ งตั้งแต่การเลือกสรร
วัตถุดิบ ขั้นตอนการทําที่พิถีพิถนั มีรสชาติ สี สัน ความสวยงาม กลิ่นหอม ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทาน
เฉพาะตัว อันแสดงถึงความเป็ นไทยและคุณค่าอันงดงามในตัวเอง สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตอีกรู ปแบบหนึ่ งของ
ความเป็ นไทย ซึ่ งกลายเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา ขนมไทยส่ วนใหญ่ใช้ส่วนประกอบจาก
ธรรมชาติ ที่หาได้ในท้องถิ่นและตามฤดูกาล ส่ วนประกอบหลักของขนมไทยมักเป็ นแป้ ง นํ้าตาล และมะพร้าว
เพราะเป็ นของพื้นบ้านที่มีอยูโ่ ดยทัว่ ไป สมัยโบราณคนไทยจะทําขนมเฉพาะในวันสําคัญเท่านั้น เป็ นต้นว่า งาน
บุญเทศกาลสําคัญ เช่น งานมงคลสมรส ทําบุญวันเกิด ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ หรื อต้อนรับบุคคลสําคัญ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะมีการเลี้ยงพระและผูม้ าร่ วมงาน เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล เจ้าภาพจะนําขนมที่มีชื่อเป็ นมงคลมาทําบุญด้วย
เช่น ขนมทองหยิบ ที่เชื่อว่าจะทําให้มีความมัง่ คัง่ รํ่ารวย มีเงิน มีทอง ขนมชั้น เป็ นขนมไทยที่ถือเป็ นขนมมงคล
และจะต้องหยอดขนมชั้นให้ได้ 9 ชั้น เพราะคนไทยมีความเชื่อว่าเลข 9 เป็ นเลขสิ ริมงคล หมายถึง ความเจริ ญ
ก้าวหน้า การได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ให้สูงยิง่ ๆ ขึ้นไป ขนมทองเอก เป็ นขนมในตระกูลทอง ถ้าใช้ในพิธีมงคล
สําคัญหรื อใช้มอบเป็ นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศ เลื่อนตําแหน่ ง จะเปรี ยบเสมือนคําอวยพรให้เป็ นที่
หนึ่งหรื อให้เป็ นเอก เป็ นต้น
ปั จจุบนั พฤติ กรรมการบริ โภคขนมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่ องจากมีการรับวัฒนธรรมของชาว
ตะวันตกเข้ามา จากที่เคยบริ โภคขนมไทยที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายกลับหันไปบริ โภคขนมต่างประเทศ อาทิ
ช็อกโกแลต เบเกอรี่ และขนมขบเคี้ยวที่เข้ามาจําหน่ ายในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่ น (สุ นิ
สา ส่ งศิริพนั ธ์, 2555) การเข้าถึงกลุ่มเยาวชนจึงส่ งผลให้ตลาดขนมไทยในประเทศ มีโอกาสขยายกว้าง เยาวชน
ไทยหันมาบริ โภคขนมไทยมากขึ้น ตลอดจนการรณรงค์ให้เด็กไทยตระหนักเข้าใจคุณค่าของเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมไทย เพื่อให้เกิ ดความภาคภูมิใจในความเป็ นชาติ ไทยที่ มีเอกลักษณ์ โดดเด่ นเฉพาะตัวเป็ นมรดก

๔๐ กระแสวัฒนธรรม

สื บทอดสู่ ลูกหลานต่อไป ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนม
ไทย เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาภาพลักษณ์ขนมไทยในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสิ นค้าและการบริ การ ด้านราคา ด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด เพื่อดึงดูดให้เยาวชนไทยหันมาบริ โภคขนมไทยมากขึ้น เพื่อส่ ง
เสริ ม สนับสนุน ขนมไทยอันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูค่ ู่ประเทศชาติต่อไป

ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เรื่ อง ทัศนคติของเยาวชนต่อภาพ
ลักษณ์ขนมไทย ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดภาพลักษณ์ของรุ่ งรัตน์ ชัยสําเร็ จ (2556) ซึ่งกําหนดภาพลักษณ์เพื่อส่ งเสริ มการ
ตลาดที่พึงประสงค์โดยอาศัยกรอบทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทั้ง 4 ส่ วน ดังนี้
1. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ดา้ นสิ นค้าและบริ การ ได้แก่ สิ นค้ามีคุณภาพดี น่าเชื่อถือ สิ นค้ามีความทัน
สมัย สิ นค้ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สิ นค้ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ดา้ นราคา โดยทัว่ ไปผูบ้ ริ โภคจะเริ่ มจากการคํานึ งถึง ราคาสิ นค้าหรื อค่า
บริ การที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม แต่ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงสําหรับตลาดสิ นค้าบางประเภทนั้น เป้ า
หมายของภาพลักษณ์ดา้ นราคาอาจจ้องปรับตัวสู่อีกมิติหนึ่ง นัน่ คือ ราคาย่อมเยา
3. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่ าย โดยมุ่งประเด็นเรื่ องสถานที่จดั จําหน่ าย ผู ้
บริ โภคสามารถเข้าถึงได้สะดวก
4. ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ดา้ นส่ งเสริ มการตลาด จําแนกออกเป็ น 2 ส่ วนย่อย ดังนี้
4.1 ภาพลักษณ์ของกิจกรรมการสื่ อสาร เช่น สื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
4.2 ภาพลักษณ์ของกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ในแง่รูปแบบและอรรถประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคซึ่ ง
ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมและอุปกรณ์ส่งเสริ มการขายที่เหมาะสมกับสิ นค้า

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของเยาวชน
3. เพื่อเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อภาพลักษณ์ขนมไทย

สมมติฐานของการศึกษา
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ เพศ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน
มีทศั นคติต่อภาพลักษณ์ขนมไทยแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เยาวชนไทย อายุ 15-25 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านเวลา
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน 19-20 ธันวาคม 2556 เนื่ องจากเป็ นช่วงที่เยาวชนไทยมาร่ วมงาน
สยามนิทศั น์ซ่ ึงจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสยาม
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เยาวชนไทย อายุ 15-25 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เยาวชนไทย อายุ 15-25 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ที่เข้าร่ วม
งานสยามนิทศั นต์ซ่ ึ งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดตัวอย่าง
ในกรณี ไม่ทราบขนาดประชากร โดยใช้สูตร W.G. Cochran (1953) โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ ของการเป็ น
ตัวแทนประชากร 95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5% ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ได้ตวั อย่างจํานวน 455 คน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามซึ่ งครอบคลุมข้อมูลที่ตอ้ งการศึกษา แบ่งออก
เป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของเยาวชน
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย ซึ่ งประกอบด้วย ทัศนคติเกี่ยวกับภาพลักษณ์ดา้ น
สิ นค้าและการบริ การ ภาพลักษณ์ดา้ นราคา ภาพลักษณ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่าย และภาพลักษณ์ดา้ นส่ งเสริ ม
การตลาด ซึ่ งภาพลักษณ์ในแต่ละด้าน ข้อคําถามจะมีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ แบบ Likert Scale โดยให้คะแนน
และแปลความหมายระดับทัศนคติเป็ นค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 1 เยาวชนมีทศั นคติที่ไม่ดีมากต่อภาพลักษณ์ขนมไทย ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.00-1.50
คะแนน 2 เยาวชนมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อภาพลักษณ์ขนมไทย ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.51-2.50
คะแนน 3 เยาวชนมีทศั นคติปานกลางต่อภาพลักษณ์ขนมไทย ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2.51-3.50
คะแนน 4 เยาวชนมีทศั นคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ขนมไทย ค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.51-4.50
คะแนน 5 เยาวชนมีทศั นคติที่ดีมากต่อภาพลักษณ์ขนมไทย ค่าเฉลี่ยระหว่าง
4.51-5.00
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้
1. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เบื้ อ งต้น ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอด้วยตารางแจกแจงความถี่ เพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากร
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
2. การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 สถิติ T-test เปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย จําแนกตามเพศ
2.2 สถิติ F-test เปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย จําแนกตามระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทราบพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยและทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย
2. นําข้อเสนอแนะจากข้อมูลที่ได้ให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปพัฒนาและปรับปรุ งภาพลักษณ์ขนม
ไทย ทั้งในด้านสิ นค้าและการบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด เพื่อตอบ
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สนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะเยาวชนไทยให้หนั มาบริ โภคขนมไทยมากขึ้น
3. เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ ม สนับสนุน และรณรงค์ให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าและประโยชน์ ที่ได้รับ
จากการบริ โภคขนมไทย

นิยามศัพท์
ภาพลักษณ์ หมายถึง ความคิดและความประทับใจที่เยาวชนมีต่อขนมไทย ซึ่งความคิดเห็นและการกระทํา
ใดๆ ที่เยาวชนมีต่อขนมไทยจะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลัษณ์ขนมไทย
ทั ศ นคติ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของเยาวชนที่ มี ต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข นมไทย ซึ่ งเยาวชนเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์ ในอดี ตโดยใช้ตวั เชื่ อมระหว่างความคิดและพฤติ กรรม หรื ออาจหมายถึ งการแสดงความรู ้ สึก
ภายในที่สะท้อนว่าดีหรื อไม่ดี
เยาวชน หมายถึง เยาวชนไทยที่มีอายุ 15 – 25 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
ขนมไทย หมายถึ ง ขนมที่ มี ส่ ว นประกอบหลั ก คื อ แป้ ง นํ้ าตาล และมะพร้ า ว มี ข้ ัน ตอน
การทํา ที่ พิ ถี พิ ถ ัน มี ร สชาติ สี สั น ความสวยงาม กลิ่ น หอม ตลอดจนกรรมวิ ธี ก ารรั บ ประทานเฉพาะ
ตัว ขนมไทยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ส่ ว นประกอบจากธรรมชาติ ที่ ห าได้ใ นท้อ งถิ่ น และตามฤดู ก าล แบ่ ง ออกเป็ น
6 ประเภท ดังนี้
ขนมไทยประเภทกวน หมายถึง ขนมที่นาํ ของเหลวมาผสมให้รวมเข้าเป็ นเนื้ อเดียวกันจนข้นและเหนี ยว
โดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการคนขนมไปจนทัว่ ในทิศทางเดียวกันอย่างสมํ่าเสมอ จนขนมมีความเหนี ยวเป็ นเนื้ อ
เดียวกันได้แก่ ถัว่ กวน เผือกกวน กาละเม ตะโก้ เปี ยกปูน เป็ นต้น
ขนมไทยประเภทนึ่ง หมายถึง ขนมที่ใช้ความร้อนในการทําให้สุก โดยใช้ภาชนะ 2 ชั้น หรื อที่
เรี ยกว่าหม้อนึ่ง โดยชั้นล่างใส่ น้ าํ ต้มให้เดือดและชั้นบนวางขนม ไอนํ้าเดือดชั้นล่างจะลอยขึ้นด้านบนทําให้ขนม
สุ ก ได้แก่ ข้าวต้มมัด ขนมกล้วย ขนามตาล ขนมสอดไส้ ขนมถ้วยฟู เป็ นต้น
ขนมไทยประเภทเชื่อม หมายถึง ขนมที่มีการใส่ น้ าํ ตาลทําเป็ นนํ้าเชื่อมแล้วนําไปต้มในนํ้าเชื่อม
โดยใช้ไฟอ่อนๆ เชื่อมจนผลไม้เหนียวหรื อจนมีลกั ษณะนุ่มและขึ้นเงา ถ้าต้องการให้ขนมมีความหอมมักนิยมใส่
ใบเตยลงไปขณะเชื่อมอีกด้วย ขนมที่ทาํ การเชื่อมจะสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน ได้แก่ เม็ดขนุน ฝอยทอง
ทองหยิบ ทองหยอด ผลไม้เชื่อม มันเชื่อม เผือกเชื่อม ฟักทองเชื่อม กล้วยเชื่อม เป็ นต้น
ขนมไทยประเภททอด หมายถึง ขนมที่ทาํ ให้สุกด้วยวิธีการทอด เป็ นการใส่ ส่วนผสมต่างๆลงในกะทะที่มี
นํ้ามันร้อนๆ ทอดจนขนมสุ กได้ที่ ได้แก่ กล้วยฉาบ เผือกฉาบ ดอกจอก ครองแครง ขนมกล้วยทอด ขนมมันทอด
ขนมดอกจอก ขนมนางเล็ด เป็ นต้น
ขนมไทยประเภทปิ้ งหรืออบ หมายถึง ขนมที่ทาํ ให้สุกด้วยการวางห่อขนมที่ตอ้ งการจะปิ้ งไว้
เหนื อเตาไฟ โดยมีตะแกรงรองขนมไว้และใช้ไฟไม่แรงมาก ปิ้ งจนขนมผิวสุ กเกรี ยมหรื อกรอบได้แก่ ขนมบ้า
บิ่น ขนมจาก ข้าวเหนียวปิ้ ง ขนมทองม้วน เป็ นต้น ส่ วนขนมอบเป็ นการทําขนมให้สุกด้วยการใช้ความร้อนแห้ง
โดยการนําขนมที่ตอ้ งการอบใส่ ภาชนะแล้วนําเข้าเตาอบที่มีความร้อนรอบตัว เช่น เช่น ขนมหม้อแกง ขนมกลีบ
ลําดวน เป็ นต้น
ขนมไทยประเภทต้ ม หมายถึง ขนมที่ทาํ ให้สุกโดยการต้มโดยใช้น้ าํ กะทิหรื อนมเป็ นส่ วนประกอบหลัก
และเป็ นตัวกลางนําความร้อน วิธีการก็คือนํานํ้ากะทิหรื อนํ้านม มาตั้งไฟจนเดือดแล้วให้ใส่ ขนมที่จะทําให้สุก ใส่
นํ้าตาลหรื อเกลือ เพื่อเพิ่มความหวานและรสชาติให้กบั ขนมตามใจชอบ ได้แก่ ขนมต้ม ถัว่ แปป บัวลอย ปลากริ่ ม
ไข่เต่า ทับทิมกรอบ ขนมกล้วยบวชชี ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ขนมถัว่ เขียวต้มนํ้าตาล ขนมสาคูเปี ยก เป็ นต้น
กระแสวัฒนธรรม

๔๓

ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของเยาวชนไทย
เยาวชนไทยส่ วนใหญ่ร้อยละ 65.1 เป็ นเพศหญิงและร้อยละ 34.9 เป็ นเพศชาย ด้านการศึกษา ร้อยละ
67.5 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.รองลงมาร้อยละ26.4 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ด้านอาชีพ
ส่ วนใหญ่ร้อยละ70.8 เป็ นนักเรี ยนและร้อยละ29.2 เป็ นนิสิต/นักศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เยาวชนไทย ร้อย
ละ45.2 มีรายได้ต่าํ กว่า 3,000 บาท รองลงมาร้อยละ27.1 มีรายได้ 3,000-5,000 บาท และร้อยละ 19.3 มีรายได้
5,001-10,000 บาท ตามลําดับ
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของเยาวชน
เยาวชนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 90.0 ชอบบริ โภคขนมไทย โดยรสชาติที่เยาวชนไทยชอบมากที่สุด คือ รสหวาน
รองลงมาคือ รสมัน การเลือกซื้ อขนมไทยส่ วนใหญ่ โดยเฉลี่ยต่อเดือน 2-5 ครั้งโดยแต่ละครั้ง ที่ซ้ื อจะน้อยกว่า
50 บาท สถานที่ที่เยาวชนไทยมักจะเลือกซื้อขนมไทยมากที่สุด คือ ร้านค้าในตลาดสด รองลงมาคือ ร้านขายขนม
ไทยโดยเฉพาะ โดยส่ วนใหญ่เยาวชนไทยจะทราบแหล่งจําหน่ ายขนมไทยจากการแนะนําของคนรู ้จกั ร้อยละ
35.8 และทราบด้วยตนเอง ร้อยละ 20.3 เหตุผลที่เยาวชนไทยเลือกบริ โภคขนมไทยส่ วนใหญ่ เนื่องจากขนมไทย
มีรสชาติอร่ อย มีกลิ่นหอม รู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ขนมไทยสะอาด ดูโบราณคลาสสิ ก สําหรับจุดเด่นของขนมไทยที่
เยาวชนไทยเห็นว่ามีความแตกต่างจากขนมต่างประเทศ คือเรื่ องรสชาติอร่ อยและมีกลิ่นหอม
ลําดับความสําคัญของขนมไทยที่ เยาวชนไทยชอบบริ โภค พบว่า เยาวชนไทยส่ วนใหญ่ชอบบริ โภค
ขนมไทยประเภทนึ่งมากที่สุด ซึ่ งได้แก่ ข้าวต้มมัดและขนมสอดไส้ รองลงมาคือ ขนมไทยประเภทเชื่อม ได้แก่
ฝอยทองและเม็ดขนุน ส่ วนขนมต่างประเทศที่เยาวชนไทยชอบบริ โภคมากที่สุด คือ ช็อกโกเลต โดยเหตุผลที่
ชอบบริ โภคเนื่ องจากหาซื้ อง่าย และเวลาเครี ยดบริ โภคแล้วช่วยให้หายเครี ยดทําให้มีความสุ ขและอารมณ์ดีข้ ึน
รองลงมาเยาวชนไทยชอบบริ โภคขนมโดนัท เนื่องจากรสชาติอร่ อยและมีกลิ่นหอม และ มีสีสนั สวยงาม

ข้าวต้มมัด

ขนมสอดไส้

ภาพที่ 1 ขนมไทยประเภทนึ่งที่เยาวชนไทยชอบบริ โภคมากที่สุด
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ส่ วนที่ 3 ทัศนคติของเยาวชนต่ อภาพลักษณ์ ขนมไทย
ตารางที่ 1 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานทัศ นคติ ข องเยาวชนต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข นมไทยโดย
ภาพรวม

ภาพลักษณ์ ขนมไทย

X

S.D

ระดับ

ภาพลักษณ์ดา้ นสิ นค้าและการบริ การ

3.88

0.738

ดี

ภาพลักษณ์ดา้ นราคา

3.57

0.764

ดี

ภาพลักษณ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่าย

3.69

0.748

ดี

ภาพลักษณ์ดา้ นส่ งเสริ มการตลาด

3.65

1.033

ดี

โดยภาพรวม

3.66

0.655

ดี

จากตารางที่ 1 โดยภาพรวมเยาวชนมีทศั นคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ขนมไทย ( =3.66, S.D=0.655) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ภาพลักษณ์ดา้ นสิ นค้าและการบริ การ ภาพลักษณ์ดา้ นราคา ภาพลักษณ์ดา้ นช่องทางการ
จัดจําหน่าย และภาพลักษณ์ดา้ นส่ งเสริ มการตลาด เยาวชนมีทศั นคติที่ดีในทุกด้าน
ตารางที่ 2 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานทัศ นคติ ข องเยาวชนต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข นมไทย
จําแนกรายด้าน

ภาพลักษณ์ ขนมไทย

X

S.D

ระดับ

1.1 ขนมไทยมีความหลากหลาย

3.78

1.01

ดี

1.2 ขนมไทยมีรสชาติอร่ อย

3.91

0.914

ดี

1.3 ขนมไทยมีความสดใหม่

3.88

0.903

ดี

1.4 ขนมไทยมีสีสนั สวยงาม

3.94

0.953

ดี

1.5 ขนมไทยมีกลิ่นหอม

3.93

0.950

ดี

1.6 ขนมไทยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

3.66

0.945

ดี

1.7 ขนมไทยสะอาด ปลอดภัย

3.80

0.926

ดี

1.8 ขนมไทยบรรจุภณั ฑ์สวยงาม วิจิตร

3.85

0.911

ดี

1.9 ขนมไทยมีความปราณี ต น่ารับประทาน

4.03

0.904

ดี

1.10 ขนมไทยใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติ

4.02

0.951

ดี

1.11 ขนมไทยมีเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็ นไทย

4.12

0.986

ดี

3.88

0.738

ดี

1. ภาพลักษณ์ดา้ นสิ นค้าและการบริ การ

โดยภาพรวม

กระแสวัฒนธรรม

๔๕

ตารางที่ 2 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานทัศ นคติ ข องเยาวชนต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข นมไทย
จําแนกรายด้าน (ต่อ)
ภาพลักษณ์ ขนมไทย
2. ภาพลักษณ์ ด้านราคา
2.1 ขนมไทยราคาย่อมเยา
2.2 ขนมไทยราคาถูกกว่าต่างประเทศ
2.3 ราคาขนมไทยมีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริ มาณ
2.4 ราคาขนมไทยสามารถต่อรองได้
2.5 ขนมไทยมีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน
โดยรวม
3. ภาพลักษณ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
3.1 ร้านขายขนมไทยตั้งอยูใ่ นที่ที่สะดวกในการเดินทาง
3.2 ร้านขนมไทยมีหลายร้านสามารถหาซื้อได้ง่าย
3.3 ร้านขนมไทยสะอาด ปลอดภัย
3.4 ร้านขนมไทย สวยงาม สะดุดตา
3.5 ร้านขนมไทยมีเพียงพอต่อความต้องการ
โดยรวม
4. ภาพลักษณ์ ด้านส่ งเสริมการตลาด
4.1 ขนมไทยมีการส่ งเสริ มการตลาดเช่น ลด แลก แจก แถม
4.2 ขนมไทยมีให้ทดลองชิมฟรี
4.3 ผูจ้ าํ หน่ายขนมไทยพูดจาสุ ภาพ
4.4 ขนมไทยมีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
4.5 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการอนุรักษ์
และสื บทอดขนมไทยให้อยูส่ ื บไป
โดยรวม
โดยภาพรวมทุกด้ าน

X

S.D

ระดับ

3.64
3.77
3.70
3.53
3.47
3.57

0.960
0.945
0.874
0.979
0.969
0.764

ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

3.55
3.65
3.75
3.83
3.72
3.69

0.905
0.905
0.895
0.925
0.933
0.748

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.41
3.54
3.65
3.47

1.068
1.060
1.026
1.062

ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง

3.65

1.033

ดี

3.65
3.66

1.033
0.655

ดี
ดี

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมเยาวชนมีทศั นคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ขนมไทย ( =3.66, S.D=0.655)
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ขนมไทยที่มีป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ขนมไทยมีการส่ งเสริ มการตลาดเช่น ลด
แลก แจก แถม และขนมไทยมีการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เยาวชนไทยมีทศั นคติอยูร่ ะดับปานกลาง

๔๖ กระแสวัฒนธรรม

ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย จําแนกตามเพศ
ชาย

ภาพลักษณ์ขนมไทย

X
3.77
3.60
3.69
3.58
3.41

ด้านสิ นค้าและการบริ การ
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
โดยภาพรวม

S.D
0.751
0.782
0.745
0.848
0.630

หญิง
X S.D
3.93 0.726
3.55 0.755
0.68 0.750
3.45 0.880
3.39 0.614

t-test

P-value

ความหมาย

2.198
0.557
0.027
1.599
0.275

0.028*
0.578
0.979
0.118
0.781

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่ แตกต่ าง

จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า โดยภาพรวมเยาวชนที่
มีเพศต่างกันมีทศั นคติต่อภาพลักษณ์ขนมไทยไม่แตกต่างกัน(t-test=0.275, P-value=0.781) แต่เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า เยาวชนที่มีเพศต่างกันมีทศั นคติต่อภาพลักษณ์ขนมไทยด้านสิ นค้าและการบริ การแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 (t-test=0.275, P-value=0.028) โดยเพศหญิงมีทศั นคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ขนมไทย
มากกว่าเพศชาย (X = 3.93 และ X= 3.77 ตามลําดับ)
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย จําแนกตามระดับการศึกษา
ม.ต้น

ภาพลักษณ์ขนมไทย
X

S.D

ม.ปลาย /
ปวช
X

S.D

อนุปริ ญญา/
ปริ ญญาตรี
ปวส.
F-test
X

S.D

X

S.D

Pvalue

ความ
หมาย

ด้านสิ นค้าและการบริ การ

3.62 0.867 3.90 0.759 4.27 0.275 3.85 0.661 1.635 0.181 ไม่แตกต่าง

ด้านราคา

3.43 0.813 3.58 0.782 3.83 0.662 3.54 0.716 0.540 0.655 ไม่แตกต่าง

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.43 0.791 3.73 0.745 4.03 0.742 3.61 0.737 2.083 0.102 ไม่แตกต่าง
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
โดยภาพรวม

3.36 1.035 3.54 0.868 3.63 0.843 3.42 0.847 0.786 0.502 ไม่แตกต่าง
3.22 0.726 3.42 0.622 3.63 0.588 3.34 0.588 1.389 0.246 ไม่ แตกต่ าง

จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบด้ว ยสถิ ติ F-test ที่ ร ะดับ นัย สํ า คัญ 0.05 พบว่ า โดยภาพ
รวมเยาวชนที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ท ัศ นคติ ต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข นมไทยไม่ แ ตกต่ า งกัน (F-test=1.389,
P-value=0.246) และเมื่อพิจารณารายด้านได้แก่ ภาพลักษณ์ดา้ นสิ นค้าและการบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด พบว่า เยาวชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีทศั นคติต่อภาพลักษณ์ขนม
ไทยในทุกด้านไม่แตกต่างกัน

กระแสวัฒนธรรม

๔๗

ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย จําแนกตามอาชีพ

ภาพลักษณ์ขนมไทย

นักเรี ยน

นักศึกษา

พนักงาน
บริ ษทั
เอกชน

X

X

X

S.D

S.D

F-test

P-value

ความหมาย

S.D

ด้านสิ นค้าและการบริ การ

3.88 0.767 3.87 0.661 3.81 0.948 0.015

0.985

ไม่แตกต่าง

ด้านราคา

3.56 0.776 3.58 0.727 3.80 0.911 0.015

0.985

ไม่แตกต่าง

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

3.70 0.744 3.63 0.756 4.00 0.871 0.684

0.505

ไม่แตกต่าง

ด้านส่ งเสริ มการตลาด

3.52 0.874 3.45 0.860 3.66 0.970 0.347

0.707

ไม่แตกต่าง

โดยภาพรวม

3.40 0.625 3.37 0.600 3.54 0.955 0.230

0.795

ไม่ แตกต่ าง

จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบด้วยสถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า โดยภาพรวมเยาวชนที่
มีอาชีพต่างกันมีทศั นคติต่อภาพลักษณ์ขนมไทยไม่แตกต่างกัน(F-test=0.203, P-value=0.795) และเมื่อพิจารณา
รายด้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์ดา้ นสิ นค้าและการบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการ
ตลาด พบว่า เยาวชนที่มีอาชีพต่างกันมีทศั นคติต่อภาพลักษณ์ขนมไทยในทุกด้านไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 การเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย จําแนกตามรายได้
ภาพลักษณ์ขนมไทย

ตํ่ากว่า
3,000 5,001 มากกว่า
3,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาท F-test
X

S.D

X

S.D

X

S.D

X

S.D

Pvalue

ความ
หมาย

ด้านสิ นค้าและการบริ การ

3.87 0.784 3.87 0.714 3.83 0.767 3.97 0.548 0.274 0.844 ไม่แตกต่าง

ด้านราคา

3.54 0.758 3.53 0.802 3.60 0.712 3.69 0.710 0.502 0.681 ไม่แตกต่าง

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.68 0.742 3.67 0.752 3.56 0.807 3.87 0.696 1.346 0.259 ไม่แตกต่าง
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
โดยภาพรวม

3.51 0.888 3.40 0.846 3.48 0.930 3.53 0.903 0.390 0.760 ไม่แตกต่าง
3.39 0.617 3.36 0.628 3.36 0.640 3.50 0.603 0.465 0.707 ไม่ แตกต่ าง

จากตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบด้วยสถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า โดยภาพรวมเยาวชนที่
มีรายได้ต่างกันมีทศั นคติต่อภาพลักษณ์ขนมไทยไม่แตกต่างกัน(F-test=0.465, P-value=0.707) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า เยาวชนที่มีรายได้ต่างกันมีทศั นคติต่อภาพลักษณ์ขนมไทยในทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน

๔๘ กระแสวัฒนธรรม

การอภิปรายผล
1. จากการศึ ก ษาพบว่ า เยาวชนส่ ว นใหญ่ ซ้ื อ ขนมไทยเดื อ นละ 2-5 ครั้ ง และในแต่ ล ะครั้ งจะเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อน้อยกว่า 50 บาท สถานที่ เลื อกซื้ อขนมไทยมากที่ สุด คื อ ร้ านค้าในตลาดสด ซึ่ งทราบ
แหล่งจําหน่ ายขนมไทยจากการแนะนําของคนรู ้ จกั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัทธนันท์ พิทาคํา (2554)
ที่ ศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการซื้ อขนมไทยของผู ้บ ริ โภคในอํา เภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ผลการศึ ก ษาพบว่ า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะจ่ายเงิ นโดยเฉลี่ ยในการซื้ อขนมไทยแต่ละครั้ ง 21-50 บาท ซื้ อโดยเฉลี่ ย 1-2 ครั้ ง
ต่อเดื อนและซื้ อขนมไทยในตลาดสดมากที่ สุดและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ นิสา ส่ งศิริพนั ธ์ (2555) ที่
ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อขนมไทยของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะซื้อขนมไทยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จํานวนเงินที่ซ้ือต่อ
ครั้งไม่เกิน 50 บาท แหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่ องขนมไทยจะได้ข่าวสารจากเพื่อนหรื อคนรู ้จกั
2. จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคขนมไทยของเยาวชน พบว่า เยาวชนชอบบริ โ ภคขนมไทย
ประเภทนึ่งมากที่สุด ได้แก่ ข้าวต้มมัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของโยธี โยธาวงค์ (2548) ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรม
การบริ โภคผลิตภัณฑ์ประเภทของหวานและขนมขบเคี้ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ขนมไทยประเภทนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างชอบบริ โภคมากที่สุด คือ ข้าวต้มมัด และประเภททอด คือ กล้วยทอด
นอกจากนี้ เยาวชนไทยส่ วนใหญ่ยงั ชอบบริ โภคขนมไทยเนื่ องจากมีรสหวาน มัน มีกลิ่นหอม ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ รีพร ณ บางช้าง (2556) ที่ศึกษาเรื่ อง ความคาดหวัง การรับรู ้จริ ง ทัศนคติ ภาพลักษณ์ ความภักดี
และพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทยของผูบ้ ริ โภคในตลาดนํ้าอัมพวาจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผู ้
บริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ขนมไทยในเรื่ องความหวาน ความมันจากกะทิ ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีความชื่นชอบ
และต้องการที่จะบริ โภคขนมไทยอีก รวมทั้งชักชวนให้บุคคลที่รู้จกั บริ โภคขนมไทยเพิ่มขึ้น
3. จากการศึ ก ษาทัศ นคติ ข องเยาวชนต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข นมไทยโดยกํา หนดภาพลัก ษณ์ ต ามกรอบ
ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด พบว่า โดยภาพรวมเยาวชนมีทศั นคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ขนมไทยทุกด้าน ได้แก่
ภาพลักษณ์ดา้ นสิ นค้าและการบริ การ ภาพลักษณ์ดา้ นราคา ภาพลักษณ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่ าย และภาพ
ลักษณ์ดา้ นส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จตุพร พงค์พาณิ ช (2550) ที่ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อขนมไทยในอําเภอเมื องเชี ยงใหม่ ผลการศึ กษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญ
ในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในทุกด้านอยูร่ ะดับมาก ส่ วนผลการศึกษาข้อย่อย พบว่า ในหัวข้อขนมไทยมี
ป้ ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และขนมไทยมีการส่ งเสริ มการตลาด เช่น ลด แลก แจก แถม เยาวชนมีทศั นคติอยู่
ในระดับปานกลาง อาจเป็ นเพราะว่าเยาวชนเป็ นผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยซึ่งจากผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า เยาวชนไทยส่ วน
ใหญ่มีรายได้ ตํ่ากว่า 3,000 บาท และซื้อขนมไทยต่อครั้งตํ่ากว่า 50 บาท ถ้ามีป้ายแสดงราคาที่ชดั เจนและมีการส่ ง
เสริ มการตลาด เช่น ลด แลก แจก แถม อาจทําให้เยาวชนไทยตัดสิ นใจซื้อขนมไทยได้ง่ายขึ้น

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั เพือ่ นําไปใช้
1. ผูป้ ระกอบการหรื อผูจ้ าํ หน่ายขนมไทย ควรเพิ่มความหลากหลายของขนมไทยในแต่ละประเภท
เพื่อสร้างทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค และควรมีป้ายแสดงราคาของขนมไทยอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ควรทําการส่ ง
เสริ มการขายโดยการลด แลก แจก แถม เมื่อผูบ้ ริ โภคซื้ อในปริ มาณมากเพื่อสร้างความประทับใจและเป็ นสิ่ ง
ดึงดูดให้กบั ผูบ้ ริ โภคกลับมาซื้อสิ นค้า รวมทั้งชักชวนให้บุคคลที่รู้จกั หันมาบริ โภคขนมไทยเพิ่มขึ้น
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุ งภาพลักษณ์ขนมไทย ทั้งใน
ด้านสิ นค้าและการบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด โดยเฉพาะการ
กระแสวัฒนธรรม

๔๙

โฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อให้เยาวชนไทยหันมาบริ โภคขนมไทยมากขึ้น
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