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ความคาดหวัง การรับรูจริง ทัศนคติ ภาพลักษณ ความภักดีและพฤติกรรมการบริโภค
ขนมไทยของผูบริโภคในตลาดนํ้าอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม
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EXPECTATION, PERCEPTION, ATTITUDE, IMAGE, LOYALTY AND BEHAVIOR 

TOWARD THAI DESSERTS OF CONSUMER IN AMPHAWA FLOATING MARKET 

SAMUTSONGKHRAM

บทคัดยอ
การวิจัยเร่ือง ความคาดหวัง การรับรู จริง ทัศนคติ ภาพลักษณ ความภักดี และพฤติกรรม

การบริโภคขนมไทยของผู บริโภคในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) 
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู บริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล (2) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวัง/ความตองการกับ 
การรับรูจริงตอขนมไทย (3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูจริงกับความภักดีตอขนมไทย (4) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอขนมไทยแตละชนิดกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย (5) ศึกษาความ
สัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรูสึกตอขนมไทยกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย (6) ศึกษาความ
สัมพันธระหวางความคุมคาที่ไดรับกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย (7) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความภักดีต อขนมไทยกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย กลุ มตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 
385 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t - test คา F - test และเปรียบเทียบรายคู ดวยวิธี
 Least Significant Difference (LSD) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

คําสําคัญ : ความคาดหวัง การรับรูจริง ทัศนคติ ภาพลักษณ ความภักดี พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู
บริโภคในตลาดนํ้าอัมพวา

Abstract
The research on “Expectation, Real Perception, Attitude, Image, Loyalty, and Consum-

ing Behavior on Thai Dessert of Consumers in Amphawa Floating Market, Samutsongkram, 
aimed to (1) compare the consuming behavior on Thai dessert of consumers in Amphawa 
Floating Market, categorized by individual characteristics, (2) compare difference between ex-
pectation/demand and real attitude towards Thai dessert, (3) study relationship between real 
perception and loyalty towards Thai dessert , (4) study relat ionship between 
attitude toward each kind of Thai dessert and Thai dessert consuming behavior,
(5) study relationship between sensational image and consuming behavior on 
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Thai dessert, (6) study relationship between obtained worthiness and Thai dessert 
consuming behavior, and (7) study relationship between loyalty on Thai dessert 
and Thai dessert consuming behavior. The sampling group used for this research was 400 
people. The questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics used for analyzing 
data were percentage, average, standard deviation, t-test, F-test, and pair comparison with 
Least Significant Difference (LSD), and simple Pearson’s correlation coefficient.

KEYWORDS : Expectation, Real Perception, Attitude, Image, Loyalty, and Consuming Behavior 
on Thai Dessert of Consumers in Amphawa Floating Market

ความเปนมาและความสําคัญ
ขนมไทยจัดเปนอาหารท่ีคูกับสํารับกับขาวไทยมาตั้งแตโบราณ โดยใชคําวา สํารับขาว คาว-หวาน อาหาร

หวาน ที่จัดเปนสํารับจะตองประกอบดวยของหวานอยางนอย 5 อยาง ซึ่งตองเลือกใหมีรสชาติ สีสัน ชนิด 
ตลอดจนลักษณะที่กลมกลืนกัน แตละสํารับจะตองมีผลไม 10 ที่ และขนมเปนนํ้า 1 ที่เสมอ ถือเปนวัฒนธรรม
อยางหนึ่งที่บงบอกวา คนไทยเปนคนมีลักษณะนิสัยอยางไร เนื่องดวยขนมไทยแตละชนิดลวนมีเสนห มีรสชาติที่
แตกตางออกไปแตแฝงไปดวยความละเมียดละไม ความวิจิตรบรรจงอยูในรูปลักษณ กลิ่น รสของขนม ที่สําคัญ
ขนมไทยแสดงใหเห็นวา เปนคนไทย ใจเย็นรักสงบมีฝมือเชิงศิลปะ โดยปรกติขนมไทยจะทําดวยแปง นํ้าตาล 
มะพราว เปนสวนประกอบสําคัญและสามารถดัดแปลงเปนขนมหลายชนิด หนาตาแตกตางกันได

สมัยโบราณคนไทยจะทําขนมก็เฉพาะในวาระสําคัญเทานั้น เปนตนวา งานบุญเทศกาลสําคัญหรือ
ตอนรับแขกสําคัญ เพราะขนมบางชนิดจําเปนตองใชกําลังคนและอาศัยเวลาในการทําอยูพอสมควร สวนใหญ
เปนขนมประเพณี ขนมพื้นบาน เชน ขนมครก ขนมถวย ฯลฯ พวกนี้มีเห็นอยูทั่วไป สวนขนมซ่ึงนิยมทําในวัง 
ก็จะมีหนาตาจุมจิ๋ม ประณีตวิจิตรบรรจงในการจัดวางรูปทรงขนมสวยงาม ขนมไทยนิยมทํากันทุกๆ ภาค
ของประเทศไทย ในพิธีการตางๆ และมักจะถือเคล็ดจากช่ือและลักษณะของขนมน้ันๆ เชน งานมงคลสมรส 
ทําบุญวันเกิด หรือทําบุญขึ้นบานใหม ซึ่งสวนใหญจะมีการเลี้ยงพระและแขกท่ีมารวมงาน เพื่อความเปน
สิริมงคลของงาน เจาภาพจะนําขนมชื่อที่เปนมงคลมาทําบุญ เชน ฝอยทอง หมายถึง ใหอยูดวยกันยืดยาว 
มีอายุยืน ขนมชั้น หมายถึง ใหไดเล่ือนขั้นเงินเดือน ขนมถวยฟู หมายถึง ขอใหเฟองฟู ทองเอก หมายถึง 
ใหไดเปนเอก เปนตน  

ปจจุบันตลาดขนมไทยในประเทศมีการขยายตัวมากขึ้น แมวารูปแบบ หนาตาของขนมหวานไทยจะผิดแผก
ไปจากขนมไทยแตเดิมที่เรียกกันวา ขนมไทยโบราณ โดยเฉพาะลักษณะบรรจุภัณฑ เพราะปจจุบันขนมไทย
มุงตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคามากกวาการทําขึ้นเพื่อบริโภคในครัวเรือน นั่นคือขนมไทยได
รับความนิยมในการบริโภคมากขึ้นและโดยเฉพาะการนําขนมไทยมาเปนของขวัญในโอกาสสําคัญ เชน วันข้ึนป
ใหม วันสงกรานต วันเกิด ฯลฯ 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษา ความคาดหวัง การรับรูจริง ทัศนคติ ภาพลักษณ 
ความภักดี และพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อผลการ
วิจัยจะทําใหผูประกอบการใชเปนแนวทางในการสรางกลยุทธการตลาดเกี่ยวกับขนมไทย ในดานผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพ ดานราคาที่เหมาะสมกับคุณคา และดานการสงเสริมการขายที่นําไปสูการสรางความพึงพอใจสูงสุดแก
ผูบริโภค อันจะเปนการเพิ่มรายไดและเปนการสงเสริมขนมไทยใหเปนที่รูจักกันแพรหลายมากขึ้น



22

วารสารการบริการและการทองเที่ยวไทย  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวัง/ความตองการกับการรับรูจริงตอขนมไทยของ

ผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูจริงกับความภักดีตอขนมไทยของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูบริโภคมีตอขนมไทยแตละชนิดกับพฤติกรรมการบริโภค

ขนมไทยของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
5.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณดานความรูสึกตอขนมไทยกับพฤติกรรมการบริโภคขนม

ไทยของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความคุมคาที่ไดรับกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคใน

ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
7.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความภักดีตอขนมไทยกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภค

ในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดตอเดือน

ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตาง
กัน

สมมติฐานท่ี 2 ความคาดหวัง/ความตองการกับการรับรูจริงตอขนมไทยของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูจริงตอขนมไทย ประกอบดวย ความหวาน ความมัน ความหอม ความสวยงาม/การ
ประดิษฐตกแตง/รูปแบบ/สีสัน ความสด/ใหม/สะอาด ความอรอยถูกใจ บรรจุภัณฑสวยงาม มีความสัมพันธกับ
ความภักดีตอขนมไทยของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติตอขนมไทยแตละชนิด ประกอบดวย ขนมชั้น ขนมลูกชุบ ขนมหมอแกง ขนมถวยฟู 
และขนมจามงกุฎ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

สมมติฐานท่ี 5 ภาพลักษณดานความรูสึกตอขนมไทย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย
ของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จงัหวัดสมุทรสงคราม

สมมติฐานท่ี 6 ความคุมคาที่ไดรับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคในตลาด
นํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สมมติฐานท่ี 7 ความภักดีตอขนมไทยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคใน
ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
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เครื่องมือและวิธีการศึกษา
 ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภค/ผูซื้อขนมไทยในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมทุรสงคราม

  กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภค/ผูซื้อขนมไทยในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึงไดคํานวณหาขนาดตัวอยางจากสูตร กรณี
ไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา, 2545 : 13)

  การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non -probability Sampling) 
โดยการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถามกับผูบริโภค/ผู
ซื้อขนมไทย ณ รานขนมไทยในตลาดน้ําอัมพวา สมุทรสงคราม ในวันเสาร - อาทิตย วันละ 50 คนเปนเวลา 8 
สัปดาห (16 วัน) จนครบ 385 คน

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา
ตัวแปรอสิระ
 1. ลักษณะสวนบุคคล
 2. ความคาดหวัง/ความตองการตอขนมไทย
 3. การรับรูจริงตอขนมไทย ประกอบดวย
 4. ทัศนคติตอขนมไทยแตละชนิด
 5. ภาพลักษณดานความรูสึกตอขนมไทย
 6. ความคุมคาที่ไดรับ
ตัวแปรตาม  
 1. ความภักดีตอขนมไทยของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 2. พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวัง การรับ

รูจริง ทัศนคติ ภาพลักษณ ความภักดีและพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ของผูบริโภคในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งไดสรางข้ึน โดยมีขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม ประกอบดวย 
7 สวน ดังนี้

สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายไดตอเดือน มีจํานวน 6 ขอ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด มีหลายตัวเลือกใหตอบ

สวนท่ี 2 ความคาดหวัง/ความตองการและการรับรูจริงตอผลิตภัณฑขนมไทย ประกอบดวย ดานความ
หวาน ดานความมัน ดานความหอม ดานความสวยงาม/การประดิษฐตกแตง/รูปแบบ/สีสัน ดานความสด/ใหม/
สะอาด ดานความอรอยถูกใจ ดานบรรจุภัณฑสวยงาม มีจํานวนรวม 35 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบ Semantic 
Differential Scale มี 5 ระดับ โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนแตละระดับ

สวนที่ 3 ทัศนคติตอขนมไทยประกอบดวย ขนมชั้น ขนมลูกชุบ ขนมหมอแกง ขนมถวยฟู ขนมจามงกุฎ 



24

วารสารการบริการและการทองเที่ยวไทย  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

มีจํานวนรวม 23 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยกําหนดนํ้าหนักคะแนนแตละระดับ
สวนที่ 4 ภาพลักษณดานความรูสึกตอขนมไทย มีจํานวน 5 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบ Semantic 

Differential Scale มี 5 ระดับ โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนแตละระดับ
สวนท่ี 5 ความคุมคาท่ีไดรับจากขนมไทย มีจํานวน 4 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale มี

 5 ระดับ โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนแตละระดับ
สวนท่ี 6 ความภักดีตอขนมไทยของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีจํานวน 6 ขอ 

ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ โดยกําหนดนํ้าหนักคะแนนแตละระดับ
สวนที่ 7 พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภค ในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน  

รวม 7 ขอ แบงเปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด ใหเติมคําในชองวาง จํานวน 2 ขอ (ขอ 1 และ 2) และ
แบบสอบถามชนิดปลายปด มีหลายตัวเลือกใหตอบ จํานวน 5 ขอ (ขอ3 - 7)

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) (สถิติพื้นฐาน) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อใชทดสอบสมมติฐาน 
 2.1 คา Independent t - test ใชเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมที่เปน

อิสระกัน
 2.2 Paired t - test (Dependent t - test) ใชเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร 

ที่ไมเปนอิสระกัน
 2.3 คา F - test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ใชเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉล่ียของประชากรมากกวา 2 กลุม
 2.4 คาสัมประสิทธสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ใชหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร ที่เปนอิสระกัน เกณฑการแปลความหมาย
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2544 : 316)

ความคาดหวัง/ความตองการขนมไทย
1. ความหวาน  5. ความสด/ใหม/สะอาด
2. ความมัน  6. ความอรอยถูกใจ
3. ความหอม  7. บรรจุภัณฑสวยงาม
4. ความสวยงาม/การประดิษฐตกแตง/รูปแบบ/สีสัน

การรับรูจริงตอขนมไทย
1. ความหวาน  5. ความสด/ใหม/สะอาด
2. ความมัน  6. ความอรอยถูกใจ
3. ความหอม  7. บรรจุภัณฑสวยงาม
4. ความสวยงาม/การประดิษฐตกแตง/รูปแบบ/สีสัน

ทัศนคติตอขนมไทยแตละชนิด
1. ขนมชั้น  4. ขนมถวยฟู
2. ขนมลูกชุบ 5. ขนมจามงกุฎ
3. ขนมหมอแกง

ภาพลักษณดานความรูสึกตอขนมไทย

ความคุมคาที่ไดรับ

ลักษณะสวนบุคคล
1. เพศ    4. สถานภาพ
2. อายุ    5. อาชีพ
3. ระดับการศึกษา  6. รายไดตอเดือน

ความพึงพอใจตอการบริโภคขนมไทย
ES > PS ไมพึงพอใจ
ES = PS พึงพอใจ
ES < PS พึงพอใจอยางมาก

ความภักดีตอขนมไทยของผูบริโภค
ในตลาดนํ้าอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

พฤติกรรมการบริโภคขนมไทย
ของผูบริโภค ในตลาดนํ้าอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

    ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม
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สรุปผลการวิจัย
1. ผูบริโภคท่ีมีเพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ (ครั้ง/3 เดือน) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีจํานวน
คร้ังที่ซื้อ (ครั้ง/3 เดือน) มากกวาเพศหญิง

2. ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีอายุตํ่ากวา
หรือเทากับ 25 ป และผูบริโภคท่ีมีอายุ 46 - 55 ป มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ดานคาใชจายในการซ้ือ (บาท/
คร้ัง) มากกวาผูบริโภคท่ีมีอายุ 56 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูบริโภคที่มีอายุ 26 - 35 ป 
และผูบริโภคที่มีอายุ 36 - 45 ป มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ดานคาใชจายในการซ้ือ (บาท/ครั้ง) มากกวา
ผูบริโภคที่มีอายุ 56 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา แตกตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) มากกวาผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ (ครั้ง/3 เดือน) และดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) ไมแตกตางกัน 

5. ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ดานคาใชจายในการซ้ือ (บาท/คร้ัง) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคท่ีมีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) นอยกวาผูบริโภคที่มี
อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และนอยกวาผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวน
ตัว/คาขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) 
มากกวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย และมากกวาผูบริโภคที่มีอาชีพอื่น ๆ  เชน แมบาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01

6. ผูบริโภคท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ดานคาใชจายใน
การซื้อ (บาท/ครั้ง) นอยกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท และนอยกวาผูบริโภคที่มีรายได
ตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

7. ความคาดหวัง/ความตองการกับการรับรูจริงตอขนมไทยโดยรวมของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริง
ตอขนมไทยโดยรวม กลาวคือ ผูบริโภคไมพึงพอใจตอขนมไทยโดยรวม

8. การรับรูจริงตอขนมไทยโดยรวมกับความภักดีตอขนมไทยของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
ในทิศทางเดียวกัน

9. ทัศนคติตอขนมไทยแตละชนิดโดยรวม กับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคในตลาดนํ้า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดานจํานวนคร้ังที่ซื้อ (ครั้ง/3 เดือน) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า ในทิศทางเดียวกัน
10. ความคิดเห็นตอภาพลักษณดานความรูสึกตอขนมไทยกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภค

ในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ (ครั้ง/3 เดือน) ไมมีความสัมพันธกันเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นตอภาพลักษณดานความรูสึกตอขนมไทยในเร่ืองความสวยงามของขนมไทย 
เรื่องความอรอยของขนมไทย เรื่องความสดใหม กลิ่นหอมของขนมไทย เรื่องความเหมาะสมที่จะเปนของฝาก
ของขนมไทย และเร่ืองความนิยมในการบริโภคขนมไทยเม่ือเทียบกับเบเกอร่ีกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย
ของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา ดานจํานวนคร้ังที่ซื้อ (ครั้ง/3 เดือน) ไมมีความสัมพันธกัน

11. ความคิดเห็นตอความคุมคาที่ไดรับจากขนมไทยกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภค
ในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ (ครั้ง/3 เดือน) มีความสัมพันธกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา ในทิศทางเดียวกัน

12. ความภักดีตอขนมไทยกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ดานจํานวนคร้ังที่ซื้อ (ครั้ง/3 เดือน) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า ในทิศทางเดียวกัน

13. ความภักดีตอขนมไทยกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า ในทิศทางเดียวกัน

 
อภิปรายผล

1. ผูบริโภคท่ีมีเพศ ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ (ครั้ง/3 เดือน) แตกตางกัน โดยเพศชายมีจํานวนครั้งที่ซื้อมากกวาเพศหญิง ทั้งนี้เนื่องจาก
เพศหญิจะคํานึงถึงรูปรางหรือหุนที่สวยงาม จึงระมัดระวังเร่ืองการรับประทานของหวานซ่ึงเปนอาหารท่ีเพ่ิมนํ้า
หนัก จึงไมนิยมที่จะรับประทานขนมหวานโดยเฉพาะขนมที่มีทั้งความหวาน ความมัน ถาเทียบกับเพศชายแลว
เพศหญิงจึงรับประทานขนมหวานนอยกวา และผลน้ียังสอดคลองกับผลงานวิจัยของพีระกานต วสุธรพิพัฒน 
(2553) ที่วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาลาล” ของผูบริโภคคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา 
เพศชายมีพฤติกรรมความถี่ในการบริโภคอาหาร “ฮาลาล” มากกวาเพศหญิง

2. ผูบริโภคท่ีมีอายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) แตกตางกัน โดยผูบริโภคท่ีมีอายุ 26 - 35 ป เปนกลุมที่มีคาใชจายในการ
ซื้อสูงที่สุด และกลุมอื่นๆ ไดแก กลุมผูบริโภคที่มีอายุตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป ผูบริโภคที่มีอายุ 36 - 45 ป และ
ผูบริโภคท่ีมีอายุ 46 - 55 ป มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย ดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) มากกวาผู
บริโภคที่มีอายุ 56 ปขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจาก อายุ 26 - 35 ป และอายุกลุมอื่นเปนวัยทํางานที่มีกําลังซื้อและยังมี
สุขภาพดีกวากลุมที่มีอายุสูงกวา 56 ปขึ้นไป จึงทําใหมีโอกาสไปทองเท่ียวท่ีตลาดน้ําอัมพวามากกวาและไดซื้อ
เพื่อบริโภคเองหรือเปนของฝากจึงมีคาใชจายสูงกวากลุมผูสูงอายุ ซึ่งรับประทานขนมหวานไมไดมากเพราะมักมี
โรคท่ีมักบริโภคของหวานไมคอยได ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชนาธิป วิทาโน (2546) ที่พบวา อายุตางกัน 
มีพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มนํ้านมขาวยาคูดานจํานวนเงินที่ซื้อตอครั้งแตกตางกัน

3. ผูบรโิภคทีม่รีะดับการศึกษา แตกตางกนั มพีฤตกิรรมการบริโภคขนมไทยในตลาดน้ําอมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) แตกตางกัน โดยกลุมที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีคาใชจายในการ
ซื้อ (บาท/ครั้ง) มากกวากลุมที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ทั้งนี้เนื่องจากกลุมปริญญาตรีขึ้นไปเปน
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กลุมที่มีรายไดสูง มีอํานาจการซื้อสูงและมีวันหยุดเสาร - อาทิตยที่สามารถเดินทางไปเที่ยวตลาดนํ้าอัมพวาได 
จึงมีคาใชจายในการซ้ือสูงกวากลุมที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชนา
ธิป วิทาโน (2546) ที่พบวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมนํ้านมขาวยาคู
แตกตางกัน

4. ผู บริโภคที่มีอาชีพ ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ดานคาใชจายในการซ้ือ (บาท/ครั้ง) แตกตางกัน โดยผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
และขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจมีคาใชจายในการบริโภคสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก กลุมพนักงานบริษัทเอกชน
และขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเปนกลุมที่มีรายไดประจําท่ีแนนอน และมีรายไดคอนขางสูงจึงมีอํานาจการ
ซื้อสูง และมีวันหยุดเสาร - อาทิตยที่สามารถเดินทางไปเท่ียวตลาดน้ําอัมพวาได จึงมีคาใชจายในการซ้ือสูงกวา
กลุมอาชีพอื่น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชนาธิป วิทาโน (2546)  ที่พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มี
พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มนํ้านมขาวยาคูแตกตางกัน

5. ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) แตกตางกัน โดยผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือน 30,001 บาทข้ึน
ไป มีคาใชจายสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก กลุมผูมีรายได 30,001 บาทขึ้นไป มีกําลังซื้อขนมไทยมากกวากลุมอื่นจึงมี
คาใชจายในการซ้ือสูงกวากลุมรายไดอื่น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชนาธิป วิทาโน (2546) ที่พบวา 
ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมนํ้านมขาวยาคูแตกตางกัน

6. ความคาดหวัง/ความตองการกับการรับรูจริงตอขนมไทยโดยรวมของผูบริโภคขนมไทยในตลาดนํ้า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกัน โดยผูบริโภคมีความคาดหวัง/ความตองการสูงกวาการรับรูจริงตอ
ขนมไทยในตลาดนํ้าอัมพวาโดยรวม และรายดาน ไดแก ดานความมัน ดานความหอม ดานความสวยงาม/การ
ประดิษฐตกแตง/รูปแบบ/สีสัน ดานความสด/ใหม/สะอาด ดานความอรอยถูกใจ และดานบรรจุภัณฑสวยงาม 
แสดงวาผูบริโภคไมพึงพอใจตอขนมไทยโดยรวมและในดานดังกลาว ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริโภคมีความคาด
หวังสูงตอขนมไทยท้ังโดยรวมและรายดานดังกลาวเมื่อไดบริโภคจริงไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไว นั่นคือขนม
ไทยควรจะเพิ่มและพัฒนาคุณสมบัติในดานที่กลาวมาใหมากข้ึน เพื่อจะสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ พาราสุรามาน, ซีทามล และเบอรรี่ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985 : 
133) ที่ไดกลาววา คาเฉล่ียของระดับความคาดหวัง อยูในระดับสูงกวาการไดรับรูจริง (ES>PS) ก็จะพึงพอใจจึง
สรุปไดวา ขนมไทยท่ีจําหนายท่ีตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ยังไมอยูในระดับท่ีผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจ เน่ืองจากความคาดหวังเปนทัศนคติที่เกี่ยวกับความปรารถนา หรือความตองการท่ีคาดหมายวาจะเกิดข้ึน
ในผลิตภัณฑ/บริการนั้น

7. การรับรูจริงตอขนมไทยโดยรวมมีความสัมพันธกับความภักดีตอขนมไทยของผูบริโภคขนมไทยใน
ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กลาวคือ ถาผูบริโภคมีการรับรูจริงตอขนมไทยมากก็จะมีความภักดีตอ
ขนมไทยมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคไดบริโภคขนมไทยแลวรับรูถึงคุณสมบัติของขนมไทยที่ตนพอใจ ไดแก
คุณสมบัติดานความหวาน ดานความมันจากกะทิ ดานความหอม ดานความสวยงาม/การประดิษฐตกแตง/รูป
แบบ/สีสัน ดานความสด/ใหม/สะอาด ดานความอรอยถูกใจ ดานบรรจุภัณฑสวยงาม จึงทําใหผูบริโภคมีความ
ตองการที่จะบริโภคขนมไทยอีกจึงทําใหเกิดความภักดีตอขนมไทย โดยจะมีการบอกเลาสิ่งดีๆเกี่ยวกับขนมไทย
และจะกลับมาซ้ือขนมไทยอีกแมราคาจะสูงข้ึน จะแนะนําใหบุคคลท่ีรูจักบริโภคขนมไทย ซึ่งสอดคลองกับคํา
กลาวที่วาความภักดีเปนความสมัครใจของลูกคาที่จะตัดสินใจเลือกท่ีจะใชสินคา/บริการ ในระยะเวลาที่ยาวนาน 
และจะดําเนินตอไปตราบที่ลูกคารูสึกวาเขาไดรับคุณคาที่คาดหวังจากการเปลี่ยนแปลงไปใชสินคา/บริการอื่น



28

วารสารการบริการและการทองเที่ยวไทย  ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)

มีความเสี่ยงในการเปล่ียนสินคา/บริการใหมสูงกวาการเปลี่ยนแปลงสินคาใหม (ฉัตยาพร  เสมอใจ, 2548 : 161)
8. ทัศนคติตอขนมไทยแตละชนิดโดยรวมและรายชนิดไดแก ขนมชั้น ขนมลูกชุบ ขนมถวยฟู ขนมจามงกุฎ 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคขนมไทยในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ดานจํานวนครั้งที่ซื้อ (ครั้ง/3 เดือน) กลาวคือ ถาผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอขนมไทยแตละชนิดโดยรวมและราย
ชนิดดังกลาวก็จะมีพฤติกรรมการบริโภค ดานจํานวนคร้ังท่ีซื้อมากข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคมีทัศนคติที่ดี
ตอขนมไทยดังกลาวในเรื่อง ความหวาน มัน กลิ่นหอม สีสัน รูปแบบบรรจุภัณฑ ความมีคุณคาตอสุขภาพ มี
คุณสมบัติที่ดีของขนมไทย รูปลักษณ ความหมายของช่ือขนม ทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคขนมไทย
ดานจํานวนครั้งที่ซื้อเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2542 : 44)  ที่กลาว
วาความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดส่ิงหน่ึง ซึ่งผูบริโภคเรียนรูจากประสบการณในอดีตโดยใชเปนตัวเช่ือม
ระหวางความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใชเคร่ืองมือการโฆษณาเพ่ือสรางทัศนคติที่ดี เมื่อทัศนคติ
ดีแลวก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคา

9. ความคุมคาที่ไดรับจากขนมไทยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคในตลาด
นํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดานจํานวนคร้ังที่ซื้อ (ครั้ง/3 เดือน) กลาวคือผูบริโภคมองเห็นความคุมคาที่
ไดรับจากขนมไทยในเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาฑประโยชนทางโภชนาการมากกวาเงินท่ีจายไป สามารถ
ตอบสนองความตองการไดและใหความสุขความอรอย จึงมีพฤติกรรมการบริโภค ดานจํานวนคร้ังที่ซื้อมาก
ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคมองเห็นความคุมคาที่ไดรับจากขนมไทยในเรื่องดังกลาวจึงซื้อจํานวนครั้งมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552 : 123 - 125) ที่กลาววา ความคุมคาเปนความ
แตกตางระหวางความคุมคาผลิตภัณฑรวมในสายตาลูกคา จากการชื้อและใชผลิตภัณฑเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตนทุนรวมของลูกคา หรือตนทุนที่เกี่ยวของทั้งหมดจากการซ้ือผลิตภัณฑนั้น

10. ความภักดีตอขนมไทยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผูบริโภคขนมไทยในตลาด
นํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามดานจํานวนครั้งที่ซื้อ (ครั้ง/3 เดือน) และดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) 
กลาวคือ ถาผูบริโภคมีความภักดีตอขนมไทยมากก็จะมีจํานวนครั้งในการซื้อและคาใชจายในการซื้อมากขึ้นดวย 
ทั้งนี้ผูบริโภคจะแนะนําบุคคลอ่ืนมาซ้ือขนมไทยเม่ือมีโอกาส และมีแนวโนมจะกลับมาซ้ือขนมไทยอีก แมราคา
ขนมไทยจะสูงขึ้นก็จะยังคงซื้อขนมไทยอยูและมีแนวโนมจะซื้อขนมไทยมากขึ้นในอนาคต จึงมีพฤติกรรมดาน
จํานวนครั้งที่ซื้อ (คร้ัง/3 เดือน) และดานคาใชจายในการซื้อ (บาท/ครั้ง) เพิ่มขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองผลงานวิจัย
ของดนุพนธ จักรวาฬ (2554) ที่ไดวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบทัศนคติการรูจักและการรับรูที่มีผลตอความภักดีตอ
ตราสินคาและพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาน้ําดื่มตราสิงหและ
นํ้าด่ืมตราเนสทเล ที่พบวา ความภักดีตอตราสินคามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคนํ้าดื่มของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ดานขอมูลลักษณะสวนบุคคล ผูประกอบการธุรกิจขนมไทย ควรใหความสําคัญกับ ลูกคากลุมเปาหมาย

ที่มีอายุตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
และมีรายไดตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท ซึ่งผลการวิจัยพบวากลุมคนเหลานี้มีพฤติกรรมการซื้อ
ขนมไทยทั้งในดานความถี่และคาใชจายคอนขางมาก ดังนั้น ผูประกอบการธุรกิจขนมไทยควรมีการพิจารณา
และใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายเหลานี้

2. เนื่องจากพบความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงตอขนมไทยในชนิดตางๆ ซึ่งจะตองนําไปใชในการแกไข
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ปรับปรุงทุกดานไดแก ดานความหวาน ควรเพิ่มความหวานใน ขนมลูกชุบ ขนมถวยฟู ขนมจามงกุฎ ดานความ
มันจากกะทิ ควรเพ่ิมความมันในขนมชั้น ขนมลูกชุบ ขนมถวยฟู และขนมจามงกุฎ ควรเพิ่มดานความหอม ดาน
ความสวยงาม/การประดิษฐตกแตง/รูปแบบ/สีสัน ดานความสด/ใหม/สะอาด ดานความอรอยถูกใจ ดานบรรจุ
ภัณฑสวยงาม ของขนมทั้ง 5 ชนิด คือ ขนมชั้น ขนมลูกชุบ ขนมหมอแกง ขนมถวยฟู และขนมจามงกุฎเนื่องจาก
มีความคาดหวังมากกวาการรับรูจริงในขนมทั้ง 5 ชนิดนี้

3. ทัศนคติตอขนมไทยแตละชนิดของผูบริโภคในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผูประกอบการ
ควรรักษามาตรฐานการผลิตขนมไทยท่ีดีใหคงไวแมวาสินคานั้นจะเปนท่ีนิยมหรือไม ซึ่งจะตองมีการปรับปรุง
พัฒนาขนมในดานตางๆ ดังตอไปนี้ ในดานความหวาน มัน กลิ่นหอม รูปลักษณ สีสันขนมชั้น ดานความหอม 
สวยงาม สีสัน ความหอม และการจูงใจใหชวนรับประทานของขนมลูกชุบ ดานบรรจุภัณฑที่ดึงดูดใจ ความสด
ใหม สีสนั กลิ่นหอม ของขนมหมอแกง ดานกลิ่นหอม ลักษณะของเนื้อขนมที่ฟู เบา และความสวยงามของบรรจุ
ภัณฑของขนมถวยฟู ดานรูปลักษณ สีสัน ของขนมจามงกุฎ ฯลฯ

4. ภาพลักษณดานความรูสึกตอขนมไทยของผูบริโภคในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผูประกอบ
การควรสรางภาพลักษณของขนมไทยใหเปนที่ประทับใจ มีความนาเชื่อถือแกผูบริโภคในดาน ความสวยงาม 
ความอรอย ความสดใหม กลิ่นหอม ความเหมาะสมที่จะเปนของฝากของขนมไทย และสรางความนิยมในการ
บริโภคขนมไทย

5. ความคุมคาที่ไดรับจากขนมไทย ในตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผูประกอบการตองสราง
ความรูสึกใหแกผูบริโภคในการเห็นความคุมคาที่ไดรับจากขนมไทยใหมากข้ึน ในดานความสุขความอรอยท่ีได
รับ ประโยชนทางโภชนาการ ราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคาใชจายในการซื้อ และสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค 

6. ความภักดีตอขนมไทย ในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผูประกอบการควรสรางความภักดีตอ
ขนมไทยใหมากขึ้น โดยการแนะนําและบอกเลาสิ่งดีๆ เก่ียวกับขนมไทยใหผูอื่น การเลือกบริโภคขนมไทย และ
การซื้อซํ้าขนมไทยเมื่อมีโอกาสใหมากขึ้น

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความคาดหวัง การรับรูจริง ทัศนคติ ภาพลักษณ ความภักดี และพฤติกรรมการบริโภคขนม

ไทย ของผูบริโภคขนมไทยในทองถิ่นอื่น
2. ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจและความผูกพัน ของผูบริโภคที่มีตอขนมไทยในทองถิ่นอื่น
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