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บทคดัย่อ
 การ ศึกษาค ร้ั ง น้ี มี ว ัต ถุประสงค์ เ พ่ื อ ศึกษา  ทัศนค ติของ เ ย าวชน ต่อภาพลักษณ์ขนมไทย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนไทย อายุ 15-25 ปี ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง(purposive sampling)ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน  455 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ประกอบ

ด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics)ได้แก่ 

สถิติ t-test กรณีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test กรณีเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่ม 

 ผลการศึกษา  พบว่า  เยาวชนไทยส่วนใหญ่ช่ืนชอบขนมไทยท่ีมีรสหวาน  โดยซ้ือ  2-5 คร้ังต่อ

เดือนแต่ละคร้ังจะซ้ือน้อยกว่า 50 บาท และส่วนมากจะซ้ือท่ีร้านค้าในตลาดสดโดยการแนะนําของ

คนรู้จัก  เหตุผลท่ีเลือกบริโภคขนมไทยเน่ืองจากขนมไทยมีรสชาติอร่อย  มีกล่ินหอม  รูปแบบบรรจุ

ภัณฑ์มีความสะอาด  ปลอดภัย  ดูโบราณคลาสสิก  และทําจากผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ  ขนมไทย

ท่ีเยาวชนไทยชอบมากท่ีสุด คือ ขนมไทยประเภทน่ึง สาํหรับขนมต่างประเทศท่ีเยาวชนไทยชอบมากท่ีสุด คือ 

ช็อกโกแลต สาํหรับทศันคติของเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย ผลการวิจยัพบวา่ เยาวชนไทยมีทศันคติท่ีดีต่อ

ภาพลกัษณ์ขนมไทยทุกดา้น ยกเวน้เร่ืองการแสดงป้ายราคาอยา่งชดัเจน การส่งเสริมการตลาด และการโฆษณา

ผา่นส่ือต่างๆ อยา่งไรกต็ามเยาวชนไทยท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนัมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์

ขนมไทย  ไม่แตกต่างกนั  

คาํสําคญั : เยาวชนไทย ทศันคติ ภาพลกัษณ์ 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 deli-

cious, 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.

Keywords : Youth Opinions, Images, Thai Dessert

บทนํา
 ขนมไทยเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมประจาํชาติอย่างหน่ึงของไทยซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างดีและ มีอยู่

คู่ไทยมาตั้งแต่โบราณกาล  ขนมไทยแสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตในการปรุงตั้งแต่การเลือกสรร

วตัถุดิบ ขั้นตอนการทาํท่ีพิถีพิถนั มีรสชาติ สีสัน ความสวยงาม กล่ินหอม ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทาน

เฉพาะตวั อนัแสดงถึงความเป็นไทยและคุณค่าอนังดงามในตวัเอง สะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตอีกรูปแบบหน่ึงของ

ความเป็นไทย ซ่ึงกลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมา ขนมไทยส่วนใหญ่ใชส่้วนประกอบจาก

ธรรมชาติ ท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินและตามฤดูกาล ส่วนประกอบหลกัของขนมไทยมกัเป็นแป้ง  นํ้าตาล และมะพร้าว 

เพราะเป็นของพ้ืนบา้นท่ีมีอยูโ่ดยทัว่ไป สมยัโบราณคนไทยจะทาํขนมเฉพาะในวนัสาํคญัเท่านั้น เป็นตน้วา่ งาน

บุญเทศกาลสาํคญั เช่น งานมงคลสมรส ทาํบุญวนัเกิด ทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ หรือตอ้นรับบุคคลสาํคญั ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะมีการเล้ียงพระและผูม้าร่วมงาน เพ่ือความเป็นสิริมงคล เจา้ภาพจะนาํขนมท่ีมีช่ือเป็นมงคลมาทาํบุญดว้ย 

เช่น ขนมทองหยบิ ท่ีเช่ือวา่จะทาํใหมี้ความมัง่คัง่ ร่ํารวย มีเงิน มีทอง ขนมชั้น เป็นขนมไทยท่ีถือเป็นขนมมงคล 

และจะตอ้งหยอดขนมชั้นใหไ้ด ้9 ชั้น เพราะคนไทยมีความเช่ือวา่เลข 9 เป็นเลขสิริมงคล หมายถึง ความเจริญ

กา้วหนา้ การไดเ้ล่ือนยศถาบรรดาศกัด์ิใหสู้งยิง่ๆ ข้ึนไป ขนมทองเอก เป็นขนมในตระกลูทอง ถา้ใชใ้นพิธีมงคล

สาํคญัหรือใชม้อบเป็นของขวญัในงานฉลองการเล่ือนยศ เล่ือนตาํแหน่ง จะเปรียบเสมือนคาํอวยพรให้เป็นท่ี

หน่ึงหรือใหเ้ป็นเอก เป็นตน้ 

 ปัจจุบนัพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยไดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก เน่ืองจากมีการรับวฒันธรรมของชาว

ตะวนัตกเขา้มา จากท่ีเคยบริโภคขนมไทยท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายกลบัหนัไปบริโภคขนมต่างประเทศ อาทิ 

ช็อกโกแลต  เบเกอร่ี และขนมขบเค้ียวท่ีเขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทยมากข้ึน โดยเฉพาะเด็กและวยัรุ่น (สุนิ

สา  ส่งศิริพนัธ์, 2555) การเขา้ถึงกลุ่มเยาวชนจึงส่งผลใหต้ลาดขนมไทยในประเทศ  มีโอกาสขยายกวา้ง เยาวชน

ไทยหันมาบริโภคขนมไทยมากข้ึน ตลอดจนการรณรงคใ์ห้เด็กไทยตระหนกัเขา้ใจคุณค่าของเอกลกัษณ์และ

วฒันธรรมไทย เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวัเป็นมรดก
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สืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนม

ไทย เพ่ือส่งเสริมและพฒันาภาพลกัษณ์ขนมไทยในดา้นต่างๆ อาทิ ดา้นสินคา้และการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด เพ่ือดึงดูดใหเ้ยาวชนไทยหนัมาบริโภคขนมไทยมากข้ึน เพ่ือส่ง

เสริม สนบัสนุน ขนมไทยอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติใหค้งอยูคู่่ประเทศชาติต่อไป

ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง
 จากการศึกษาเอกสาร งานวจิยั แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัเร่ือง ทศันคติของเยาวชนต่อภาพ

ลกัษณ์ขนมไทย ผูว้จิยัใชแ้นวคิดภาพลกัษณ์ของรุ่งรัตน ์  ชยัสาํเร็จ (2556) ซ่ึงกาํหนดภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการ

ตลาดท่ีพึงประสงคโ์ดยอาศยักรอบทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ทั้ง 4 ส่วน ดงัน้ี

  1. ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด์า้นสินคา้และบริการ ไดแ้ก่ สินคา้มีคุณภาพดี  น่าเช่ือถือ สินคา้มีความทนั

สมยั สินคา้มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น สินคา้มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี

  2. ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด์า้นราคา โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะเร่ิมจากการคาํนึงถึง ราคาสินคา้หรือค่า

บริการท่ีมีความเหมาะสมและยติุธรรม แต่ในภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงสาํหรับตลาดสินคา้บางประเภทนั้น เป้า

หมายของภาพลกัษณ์ดา้นราคาอาจจอ้งปรับตวัสู่อีกมิติหน่ึง นัน่คือ ราคายอ่มเยา

  3. ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด์า้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยมุ่งประเด็นเร่ืองสถานท่ีจดัจาํหน่าย ผู ้

บริโภคสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก  

  4. ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด์า้นส่งเสริมการตลาด จาํแนกออกเป็น 2 ส่วนยอ่ย ดงัน้ี

   4.1 ภาพลกัษณ์ของกิจกรรมการส่ือสาร เช่น ส่ือโฆษณาและประชาสมัพนัธ์

   4.2 ภาพลกัษณ์ของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในแง่รูปแบบและอรรถประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคซ่ึง

ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพ่ือศึกษาทศันคติของเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของเยาวชน

 3. เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย

สมมตฐิานของการศึกษา 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ  ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกัน

มีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ขนมไทยแตกต่างกนั

ขอบเขตของการวจิยั
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี

  1. ขอบเขตดา้นประชากร

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ เยาวชนไทย อาย ุ15-25 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร  

  2. ขอบเขตดา้นเวลา 

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน 19-20 ธนัวาคม 2556 เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเยาวชนไทยมาร่วมงาน

สยามนิทศันซ่ึ์งจดัข้ึนท่ีมหาวทิยาลยัสยาม
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วธีิดาํเนินการวจิยั
 ประชากร

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เยาวชนไทย อาย ุ15-25 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่าง

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เยาวชนไทย อาย ุ 15-25 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ ท่ีเขา้ร่วม

งานสยามนิทศันตซ่ึ์งจดัข้ึนท่ีมหาวิทยาลยัสยาม ระหวา่งวนัท่ี 19-20 ธนัวาคม 2556 ผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอยา่ง

ในกรณีไม่ทราบขนาดประชากร โดยใชสู้ตร W.G. Cochran (1953) โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ของการเป็น

ตวัแทนประชากร 95% และยอมใหมี้ความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purpo-

sive sampling) ไดต้วัอยา่งจาํนวน 455 คน 

 เคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษา แบ่งออก

เป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของเยาวชน 

 ส่วนท่ี 3 ทศันคติของเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย ซ่ึงประกอบดว้ย ทศันคติเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ดา้น

สินคา้และการบริการ ภาพลกัษณ์ดา้นราคา ภาพลกัษณ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และภาพลกัษณ์ดา้นส่งเสริม

การตลาด ซ่ึงภาพลกัษณ์ในแต่ละดา้น ขอ้คาํถามจะมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั แบบ Likert Scale โดยใหค้ะแนน

และแปลความหมายระดบัทศันคติเป็นค่าเฉล่ีย 5 ระดบั ดงัน้ี

 คะแนน  1  เยาวชนมีทศันคติท่ีไม่ดีมากต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.50 

 คะแนน  2  เยาวชนมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51-2.50 

 คะแนน  3  เยาวชนมีทศันคติปานกลางต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.51-3.50 

 คะแนน  4  เยาวชนมีทศันคติท่ีดีต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51-4.50 

 คะแนน  5  เยาวชนมีทศันคติท่ีดีมากต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51-5.00

 

 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถติทิีใ่ช้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นใช้สถิติเชิงพรรณา  (Descriptive Statistics) ได้แก่  ค่าร้อยละ

ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนาํเสนอดว้ยตารางแจกแจงความถ่ี เพ่ืออธิบายขอ้มูลลกัษณะทางประชากร

ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ  ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้

 2. การทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติเชิงอา้งอิง (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี

  2.1 สถิติ T-test   เปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย จาํแนกตามเพศ  

  2.2 สถิติ  F-test  เปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย จาํแนกตามระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายได ้

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ
 1. ทราบพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยและทศันคติของเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย

 2. นาํขอ้เสนอแนะจากขอ้มูลท่ีไดใ้ห้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปพฒันาและปรับปรุงภาพลกัษณ์ขนม

ไทย ทั้งในดา้นสินคา้และการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด เพ่ือตอบ
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สนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูบ้ริโภค โดยเฉพาะเยาวชนไทยใหห้นัมาบริโภคขนมไทยมากข้ึน 

 3. เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนบัสนุน และรณรงคใ์หเ้ยาวชนไทยเห็นคุณค่าและประโยชน ์   ท่ีไดรั้บ

จากการบริโภคขนมไทย

นิยามศัพท์
 ภาพลกัษณ์ หมายถึง ความคิดและความประทบัใจท่ีเยาวชนมีต่อขนมไทย ซ่ึงความคิดเห็นและการกระทาํ

ใดๆ ท่ีเยาวชนมีต่อขนมไทยจะมีความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบัภาพลษัณ์ขนมไทย 

 ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของเยาวชนท่ีมีต่อภาพลักษณ์ขนมไทย ซ่ึงเยาวชนเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ในอดีตโดยใช้ตวัเช่ือมระหว่างความคิดและพฤติกรรม หรืออาจหมายถึงการแสดงความรู้สึก

ภายในท่ีสะทอ้นวา่ดีหรือไม่ดี

 เยาวชน หมายถึง เยาวชนไทยท่ีมีอาย ุ15 – 25 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

 ขนมไทย  หมายถึง  ขนมท่ีมีส่วนประกอบหลัก  คือ  แป้ง   นํ้ าตาล  และมะพร้าว  มีขั้ นตอน

การทําท่ีพิถีพิถัน  มีรสชาติ  สีสัน  ความสวยงาม  กล่ินหอม  ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานเฉพาะ

ตัว ขนมไทยส่วนใหญ่ใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถ่ินและตามฤดูกาล แบ่งออกเป็น 

6 ประเภท ดงัน้ี

 ขนมไทยประเภทกวน หมายถึง ขนมท่ีนาํของเหลวมาผสมใหร้วมเขา้เป็นเน้ือเดียวกนัจนขน้และเหนียว 

โดยใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการคนขนมไปจนทัว่ในทิศทางเดียวกนัอย่างสมํ่าเสมอ จนขนมมีความเหนียวเป็นเน้ือ

เดียวกนัไดแ้ก่ ถัว่กวน  เผอืกกวน  กาละเม  ตะโก ้ เปียกปูน เป็นตน้ 

 ขนมไทยประเภทน่ึง หมายถึง ขนมท่ีใชค้วามร้อนในการทาํใหสุ้ก โดยใชภ้าชนะ 2 ชั้น หรือท่ี

เรียกวา่หมอ้น่ึง โดยชั้นล่างใส่นํ้าตม้ใหเ้ดือดและชั้นบนวางขนม ไอนํ้าเดือดชั้นล่างจะลอยข้ึนดา้นบนทาํใหข้นม

สุก ไดแ้ก่ ขา้วตม้มดั ขนมกลว้ย  ขนามตาล ขนมสอดไส ้ขนมถว้ยฟ ูเป็นตน้

 ขนมไทยประเภทเช่ือม หมายถึง ขนมท่ีมีการใส่นํ้าตาลทาํเป็นนํ้าเช่ือมแลว้นาํไปตม้ในนํ้าเช่ือม

โดยใชไ้ฟอ่อนๆ เช่ือมจนผลไมเ้หนียวหรือจนมีลกัษณะนุ่มและข้ึนเงา ถา้ตอ้งการใหข้นมมีความหอมมกันิยมใส่

ใบเตยลงไปขณะเช่ือมอีกดว้ย ขนมท่ีทาํการเช่ือมจะสามารถเกบ็ไวรั้บประทานไดน้าน ไดแ้ก่ เมด็ขนุน ฝอยทอง 

ทองหยบิ  ทองหยอด ผลไมเ้ช่ือม มนัเช่ือม เผอืกเช่ือม ฟักทองเช่ือม กลว้ยเช่ือม เป็นตน้

 ขนมไทยประเภททอด หมายถึง ขนมท่ีทาํใหสุ้กดว้ยวธีิการทอด เป็นการใส่ส่วนผสมต่างๆลงในกะทะท่ีมี

นํ้ามนัร้อนๆ ทอดจนขนมสุกไดท่ี้ ไดแ้ก่ กลว้ยฉาบ เผอืกฉาบ ดอกจอก ครองแครง ขนมกลว้ยทอด ขนมมนัทอด 

ขนมดอกจอก ขนมนางเลด็ เป็นตน้

 ขนมไทยประเภทป้ิงหรืออบ หมายถึง ขนมท่ีทาํใหสุ้กดว้ยการวางห่อขนมท่ีตอ้งการจะป้ิงไว้

เหนือเตาไฟ โดยมีตะแกรงรองขนมไวแ้ละใชไ้ฟไม่แรงมาก ป้ิงจนขนมผิวสุกเกรียมหรือกรอบไดแ้ก่ ขนมบา้

บ่ิน ขนมจาก ขา้วเหนียวป้ิง ขนมทองมว้น เป็นตน้  ส่วนขนมอบเป็นการทาํขนมใหสุ้กดว้ยการใชค้วามร้อนแหง้ 

โดยการนาํขนมท่ีตอ้งการอบใส่ภาชนะแลว้นาํเขา้เตาอบท่ีมีความร้อนรอบตวั เช่น เช่น ขนมหมอ้แกง ขนมกลีบ

ลาํดวน เป็นตน้ 

 ขนมไทยประเภทต้ม หมายถึง ขนมท่ีทาํใหสุ้กโดยการตม้โดยใชน้ํ้ ากะทิหรือนมเป็นส่วนประกอบหลกั

และเป็นตวักลางนาํความร้อน วธีิการกคื็อนาํนํ้ากะทิหรือนํ้านม มาตั้งไฟจนเดือดแลว้ใหใ้ส่ขนมท่ีจะทาํใหสุ้ก ใส่

นํ้าตาลหรือเกลือ เพ่ือเพ่ิมความหวานและรสชาติใหก้บัขนมตามใจชอบ ไดแ้ก่ ขนมตม้ ถัว่แปป บวัลอย ปลากร่ิม

ไข่เต่า ทบัทิมกรอบ ขนมกลว้ยบวชชี ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว ขนมถัว่เขียวตม้นํ้าตาล ขนมสาคูเปียก เป็นตน้
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ผลการวจิยั
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของเยาวชนไทย

 เยาวชนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 65.1 เป็นเพศหญิงและร้อยละ 34.9 เป็นเพศชาย ดา้นการศึกษา     ร้อยละ 

67.5 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.รองลงมาร้อยละ26.4 การศึกษาระดบัปริญญาตรี ดา้นอาชีพ

ส่วนใหญ่ร้อยละ70.8 เป็นนกัเรียนและร้อยละ29.2 เป็นนิสิต/นกัศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เยาวชนไทย ร้อย

ละ45.2 มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 3,000 บาท รองลงมาร้อยละ27.1 มีรายได ้3,000-5,000 บาท และร้อยละ 19.3 มีรายได ้

5,001-10,000 บาท ตามลาํดบั

ส่วนที ่ 2 พฤตกิรรมการบริโภคขนมไทยของเยาวชน 

 เยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.0 ชอบบริโภคขนมไทย โดยรสชาติท่ีเยาวชนไทยชอบมากท่ีสุด คือ รสหวาน 

รองลงมาคือ รสมนั การเลือกซ้ือขนมไทยส่วนใหญ่ โดยเฉล่ียต่อเดือน 2-5 คร้ังโดยแต่ละคร้ัง  ท่ีซ้ือจะนอ้ยกวา่ 

50 บาท สถานท่ีท่ีเยาวชนไทยมกัจะเลือกซ้ือขนมไทยมากท่ีสุด คือ ร้านคา้ในตลาดสด รองลงมาคือ ร้านขายขนม

ไทยโดยเฉพาะ โดยส่วนใหญ่เยาวชนไทยจะทราบแหล่งจาํหน่ายขนมไทยจากการแนะนาํของคนรู้จกั ร้อยละ 

35.8 และทราบดว้ยตนเอง ร้อยละ 20.3 เหตุผลท่ีเยาวชนไทยเลือกบริโภคขนมไทยส่วนใหญ่ เน่ืองจากขนมไทย

มีรสชาติอร่อย มีกล่ินหอม รูปแบบบรรจุภณัฑข์นมไทยสะอาด ดูโบราณคลาสสิก สาํหรับจุดเด่นของขนมไทยท่ี

เยาวชนไทยเห็นวา่มีความแตกต่างจากขนมต่างประเทศ คือเร่ืองรสชาติอร่อยและมีกล่ินหอม

 ลาํดบัความสําคญัของขนมไทยท่ีเยาวชนไทยชอบบริโภค พบว่า เยาวชนไทยส่วนใหญ่ชอบบริโภค

ขนมไทยประเภทน่ึงมากท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ ขา้วตม้มดัและขนมสอดไส้ รองลงมาคือ ขนมไทยประเภทเช่ือม ไดแ้ก่ 

ฝอยทองและเมด็ขนุน ส่วนขนมต่างประเทศท่ีเยาวชนไทยชอบบริโภคมากท่ีสุด คือ ช็อกโกเลต โดยเหตุผลท่ี

ชอบบริโภคเน่ืองจากหาซ้ือง่าย และเวลาเครียดบริโภคแลว้ช่วยให้หายเครียดทาํให้มีความสุขและอารมณ์ดีข้ึน 

รองลงมาเยาวชนไทยชอบบริโภคขนมโดนทั เน่ืองจากรสชาติอร่อยและมีกล่ินหอม และ   มีสีสนัสวยงาม 

                      ขา้วตม้มดั                                                            ขนมสอดไส้

ภาพที ่1   ขนมไทยประเภทน่ึงท่ีเยาวชนไทยชอบบริโภคมากท่ีสุด
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ส่วนที ่ 3  ทศันคตขิองเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทยโดย

   ภาพรวม

ตารางที่  2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย 

   จาํแนกรายดา้น

ภาพลกัษณ์ขนมไทย X  S.D ระดบั

ภาพลกัษณ์ดา้นสินคา้และการบริการ 3.88 0.738 ดี

ภาพลกัษณ์ดา้นราคา 3.57 0.764 ดี

ภาพลกัษณ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.69 0.748 ดี

ภาพลกัษณ์ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.65 1.033 ดี

โดยภาพรวม 3.66 0.655 ดี

 จากตารางที่ 1 โดยภาพรวมเยาวชนมีทศันคติท่ีดีต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย ( =3.66, S.D=0.655) และเม่ือ

พิจารณารายดา้นพบวา่ ภาพลกัษณ์ดา้นสินคา้และการบริการ ภาพลกัษณ์ดา้นราคา ภาพลกัษณ์ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และภาพลกัษณ์ดา้นส่งเสริมการตลาด เยาวชนมีทศันคติท่ีดีในทุกดา้น

ภาพลกัษณ์ขนมไทย X  S.D ระดบั

1. ภาพลกัษณ์ดา้นสินคา้และการบริการ

      1.1  ขนมไทยมีความหลากหลาย 3.78 1.01 ดี

      1.2  ขนมไทยมีรสชาติอร่อย 3.91 0.914 ดี

      1.3  ขนมไทยมีความสดใหม่ 3.88 0.903 ดี

      1.4  ขนมไทยมีสีสนัสวยงาม 3.94 0.953 ดี

      1.5  ขนมไทยมีกล่ินหอม 3.93 0.950 ดี

      1.6  ขนมไทยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 3.66 0.945 ดี

      1.7  ขนมไทยสะอาด ปลอดภยั 3.80 0.926 ดี

      1.8  ขนมไทยบรรจุภณัฑส์วยงาม วจิิตร 3.85 0.911 ดี

      1.9  ขนมไทยมีความปราณีต น่ารับประทาน 4.03 0.904 ดี

      1.10  ขนมไทยใชส่้วนประกอบจากธรรมชาติ 4.02 0.951 ดี

      1.11  ขนมไทยมีเอกลกัษณ์แสดงถึงความเป็นไทย 4.12 0.986 ดี

โดยภาพรวม 3.88 0.738 ดี
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ตารางที่  2   แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทย  

    จาํแนกรายดา้น (ต่อ)

ภาพลกัษณ์ขนมไทย X  S.D ระดบั

2. ภาพลกัษณ์ด้านราคา

     2.1  ขนมไทยราคายอ่มเยา 3.64 0.960 ดี

    2.2  ขนมไทยราคาถกูกวา่ต่างประเทศ 3.77 0.945 ดี

    2.3  ราคาขนมไทยมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณ 3.70 0.874 ดี

    2.4  ราคาขนมไทยสามารถต่อรองได้ 3.53 0.979 ดี

    2.5  ขนมไทยมีป้ายแสดงราคาอยา่งชดัเจน 3.47 0.969 ปานกลาง

โดยรวม 3.57 0.764 ดี

3.  ภาพลกัษณ์ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย

     3.1  ร้านขายขนมไทยตั้งอยูใ่นท่ีท่ีสะดวกในการเดินทาง 3.55 0.905 ดี

     3.2  ร้านขนมไทยมีหลายร้านสามารถหาซ้ือไดง่้าย 3.65 0.905 ดี

     3.3  ร้านขนมไทยสะอาด ปลอดภยั 3.75 0.895 ดี

     3.4  ร้านขนมไทย สวยงาม สะดุดตา 3.83 0.925 ดี

     3.5  ร้านขนมไทยมีเพียงพอต่อความตอ้งการ 3.72 0.933 ดี

โดยรวม 3.69 0.748 ดี

4. ภาพลกัษณ์ด้านส่งเสริมการตลาด

    4.1  ขนมไทยมีการส่งเสริมการตลาดเช่น ลด แลก แจก แถม 3.41 1.068 ปานกลาง

    4.2  ขนมไทยมีใหท้ดลองชิมฟรี 3.54 1.060 ดี

   4.3  ผูจ้าํหน่ายขนมไทยพดูจาสุภาพ 3.65 1.026 ดี

   4.4  ขนมไทยมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 3.47 1.062 ปานกลาง

    4.5  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการอนุรักษ์

            และสืบทอดขนมไทยใหอ้ยูสื่บไป
3.65 1.033 ดี

โดยรวม 3.65 1.033 ดี

โดยภาพรวมทุกด้าน 3.66 0.655 ดี

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมเยาวชนมีทศันคติท่ีดีต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย ( =3.66, S.D=0.655) 

และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขนมไทยท่ีมีป้ายแสดงราคาอยา่งชดัเจน ขนมไทยมีการส่งเสริมการตลาดเช่น ลด 

แลก แจก แถม และขนมไทยมีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เยาวชนไทยมีทศันคติอยูร่ะดบัปานกลาง



๔๗กระแสวฒันธรรม

ตารางที ่3 การเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย จาํแนกตามเพศ

ตารางที ่4 การเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย จาํแนกตามระดบัการศึกษา

ภาพลกัษณ์ขนมไทย
ชาย หญิง

t-test  P-value   ความหมาย
X S.D X S.D

ดา้นสินคา้และการบริการ 3.77 0.751 3.93 0.726 2.198 0.028* แตกต่าง

ดา้นราคา 3.60 0.782 3.55 0.755 0.557 0.578 ไม่แตกต่าง

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.69 0.745 0.68 0.750 0.027 0.979 ไม่แตกต่าง

ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.58 0.848 3.45 0.880 1.599 0.118 ไม่แตกต่าง

โดยภาพรวม 3.41 0.630 3.39 0.614 0.275 0.781 ไม่แตกต่าง

 จากตารางที ่3 แสดงผลการทดสอบดว้ยสถิติ t-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ โดยภาพรวมเยาวชนท่ี

มีเพศต่างกนัมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ขนมไทยไม่แตกต่างกนั(t-test=0.275, P-value=0.781) แต่เม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบวา่ เยาวชนท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ขนมไทยดา้นสินคา้และการบริการแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (t-test=0.275, P-value=0.028) โดยเพศหญิงมีทศันคติท่ีดีต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย

มากกวา่เพศชาย (X = 3.93 และ X= 3.77 ตามลาํดบั)

ภาพลกัษณ์ขนมไทย
ม.ตน้

ม.ปลาย /

ปวช

อนุปริญญา/

ปวส.
ปริญญาตรี

F-test
  P-

value

  ความ

หมาย
X S.D X S.D X S.D X S.D

ดา้นสินคา้และการบริการ 3.62 0.867 3.90 0.759 4.27 0.275 3.85 0.661 1.635 0.181 ไม่แตกต่าง

ดา้นราคา 3.43 0.813 3.58 0.782 3.83 0.662 3.54 0.716 0.540 0.655 ไม่แตกต่าง

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.43 0.791 3.73 0.745 4.03 0.742 3.61 0.737 2.083 0.102 ไม่แตกต่าง

ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.36 1.035 3.54 0.868 3.63 0.843 3.42 0.847 0.786 0.502 ไม่แตกต่าง

โดยภาพรวม 3.22 0.726 3.42 0.622 3.63 0.588 3.34 0.588 1.389 0.246 ไม่แตกต่าง

 จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบด้วยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า โดยภาพ

รวมเยาวชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ขนมไทยไม่แตกต่างกัน(F-test=1.389, 

P-value=0.246) และเม่ือพิจารณารายดา้นไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ดา้นสินคา้และการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด พบว่า เยาวชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ขนม

ไทยในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 



๔๘ กระแสวฒันธรรม

ตารางที ่5 การเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย  จาํแนกตามอาชีพ

ตารางที ่6  การเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนต่อภาพลกัษณ์ขนมไทย จาํแนกตามรายได้

ภาพลกัษณ์ขนมไทย

ตํ่ากวา่ 

3,000 บาท

3,000 - 

5,000 บาท

  5,001 - 

10,000 บาท

มากกวา่ 

10,000 บาท F-test
  P-

value

  ความ

หมาย
X S.D X S.D X S.D X S.D

ดา้นสินคา้และการบริการ 3.87 0.784 3.87 0.714 3.83 0.767 3.97 0.548 0.274 0.844 ไม่แตกต่าง

ดา้นราคา 3.54 0.758 3.53 0.802 3.60 0.712 3.69 0.710 0.502 0.681 ไม่แตกต่าง

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.68 0.742 3.67 0.752 3.56 0.807 3.87 0.696 1.346 0.259 ไม่แตกต่าง

ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.51 0.888 3.40 0.846 3.48 0.930 3.53 0.903 0.390 0.760 ไม่แตกต่าง

โดยภาพรวม 3.39 0.617 3.36 0.628 3.36 0.640 3.50 0.603 0.465 0.707 ไม่แตกต่าง

ภาพลกัษณ์ขนมไทย
นกัเรียน นกัศึกษา

พนกังาน 

บริษทั

เอกชน F-test   P-value   ความหมาย

X S.D X S.D X S.D

ดา้นสินคา้และการบริการ 3.88 0.767 3.87 0.661 3.81 0.948 0.015 0.985 ไม่แตกต่าง

ดา้นราคา 3.56 0.776 3.58 0.727 3.80 0.911 0.015 0.985 ไม่แตกต่าง

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.70 0.744 3.63 0.756 4.00 0.871 0.684 0.505 ไม่แตกต่าง

ดา้นส่งเสริมการตลาด 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 ไม่แตกต่าง

 จากตารางที ่5 แสดงผลการทดสอบดว้ยสถิติ F-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ โดยภาพรวมเยาวชนท่ี

มีอาชีพต่างกนัมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ขนมไทยไม่แตกต่างกนั(F-test=0.203, P-value=0.795) และเม่ือพิจารณา

รายดา้น ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ดา้นสินคา้และการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการ

ตลาด พบวา่ เยาวชนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ขนมไทยในทุกดา้นไม่แตกต่างกนั

 จากตารางที ่6 แสดงผลการทดสอบดว้ยสถิติ F-test ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 พบวา่ โดยภาพรวมเยาวชนท่ี

มีรายไดต่้างกนัมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ขนมไทยไม่แตกต่างกนั(F-test=0.465, P-value=0.707)    เม่ือพิจารณาราย

ดา้น พบวา่  เยาวชนท่ีมีรายไดต่้างกนัมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์ขนมไทยในทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั



๔๙กระแสวฒันธรรม

การอภปิรายผล
 1. จากการศึกษาพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ซ้ือขนมไทยเดือนละ 2-5 คร้ัง และในแต่ละคร้ังจะเสีย

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้อยกว่า 50 บาท สถานท่ีเลือกซ้ือขนมไทยมากท่ีสุด คือ ร้านคา้ในตลาดสด ซ่ึงทราบ

แหล่งจาํหน่ายขนมไทยจากการแนะนาํของคนรู้จกั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พทัธนันท์  พิทาคาํ (2554)

ท่ี ศึกษาเ ร่ือง  พฤติกรรมการซ้ือขนมไทยของผู ้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะจ่ายเงินโดยเฉล่ียในการซ้ือขนมไทยแต่ละคร้ัง 21-50 บาท ซ้ือโดยเฉล่ีย 1-2 คร้ัง

ต่อเดือนและซ้ือขนมไทยในตลาดสดมากท่ีสุดและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนิสา  ส่งศิริพนัธ์ (2555) ท่ี

ศึกษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือขนมไทยสปัดาห์ละ 1-2 คร้ัง จาํนวนเงินท่ีซ้ือต่อ

คร้ังไม่เกิน 50 บาท แหล่งขอ้มูลข่าวสารเร่ืองขนมไทยจะไดข่้าวสารจากเพ่ือนหรือคนรู้จกั

 2. จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของเยาวชน พบว่า เยาวชนชอบบริโภคขนมไทย

ประเภทน่ึงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขา้วตม้มดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโยธี โยธาวงค ์(2548) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

การบริโภคผลิตภณัฑป์ระเภทของหวานและขนมขบเค้ียวของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่    ผลการศึกษา

พบวา่ ขนมไทยประเภทน่ึงท่ีกลุ่มตวัอยา่งชอบบริโภคมากท่ีสุด คือ ขา้วตม้มดั และประเภททอด คือ กลว้ยทอด 

นอกจากน้ีเยาวชนไทยส่วนใหญ่ยงัชอบบริโภคขนมไทยเน่ืองจากมีรสหวาน มนั มีกล่ินหอม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ สุรีพร ณ บางชา้ง (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ความคาดหวงั การรับรู้จริง ทศันคติ ภาพลกัษณ์ ความภกัดี

และพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบ้ริโภคในตลาดนํ้ าอมัพวาจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า ผู ้

บริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อภาพลกัษณ์ขนมไทยในเร่ืองความหวาน ความมนัจากกะทิ ทาํใหผู้บ้ริโภคมีความช่ืนชอบ

และตอ้งการท่ีจะบริโภคขนมไทยอีก รวมทั้งชกัชวนใหบุ้คคลท่ีรู้จกับริโภคขนมไทยเพ่ิมข้ึน 

 3. จากการศึกษาทัศนคติของเยาวชนต่อภาพลักษณ์ขนมไทยโดยกําหนดภาพลักษณ์ตามกรอบ

ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด พบวา่ โดยภาพรวมเยาวชนมีทศันคติท่ีดีต่อภาพลกัษณ์ขนมไทยทุกดา้น ไดแ้ก่ 

ภาพลกัษณ์ดา้นสินคา้และการบริการ  ภาพลกัษณ์ดา้นราคา ภาพลกัษณ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และภาพ

ลกัษณ์ดา้นส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จตุพร พงคพ์าณิช (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือขนมไทยในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญั

ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้นอยูร่ะดบัมาก ส่วนผลการศึกษาขอ้ยอ่ย พบวา่ ในหวัขอ้ขนมไทยมี

ป้ายแสดงราคาอยา่งชดัเจน และขนมไทยมีการส่งเสริมการตลาด เช่น ลด แลก แจก แถม  เยาวชนมีทศันคติอยู่

ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะวา่เยาวชนเป็นผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยซ่ึงจากผลการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ เยาวชนไทยส่วน

ใหญ่มีรายได ้ตํ่ากวา่ 3,000 บาท และซ้ือขนมไทยต่อคร้ังตํ่ากวา่ 50 บาท ถา้มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจนและมีการส่ง

เสริมการตลาด เช่น ลด แลก แจก แถม อาจทาํใหเ้ยาวชนไทยตดัสินใจซ้ือขนมไทยไดง่้ายข้ึน

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยัเพือ่นําไปใช้
 1. ผูป้ระกอบการหรือผูจ้าํหน่ายขนมไทย ควรเพ่ิมความหลากหลายของขนมไทยในแต่ละประเภท 

เพ่ือสร้างทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค และควรมีป้ายแสดงราคาของขนมไทยอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีควรทาํการส่ง

เสริมการขายโดยการลด  แลก แจก แถม เม่ือผูบ้ริโภคซ้ือในปริมาณมากเพ่ือสร้างความประทบัใจและเป็นส่ิง

ดึงดูดใหก้บัผูบ้ริโภคกลบัมาซ้ือสินคา้ รวมทั้งชกัชวนใหบุ้คคลท่ีรู้จกัหนัมาบริโภคขนมไทยเพ่ิมข้ึน

 2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํผลการศึกษาไปพฒันาและปรับปรุงภาพลกัษณ์ขนมไทย ทั้งใน

ดา้นสินคา้และการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะการ



๕๐ กระแสวฒันธรรม

โฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เพ่ือใหเ้ยาวชนไทยหนัมาบริโภคขนมไทยมากข้ึน
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