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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน อันเป็น

แนวทางของผู้ประกอบการธุรกิจขนมไทย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา
และมีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.913 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนวัยท างาน
ที่เลือกบริโภคขนมไทยจ านวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า 
แรงจูงใจด้านตราสินค้า (X2) แรงจูงใจด้านความชอบ (X3) และแรงจูงใจด้านการบริการ (X5) ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทย

ของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างาน โดยสมการพยากรณ์ คือ  ̂ = 0.962+ 0.124 X2 + 0.264X3 + 0.277X5 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ การเลือกบรโิภค ขนมไทย  
 

Abstract 
The objective of this research was to study the motivations for consuming Thai desserts of 

teenage and working age groups. It would be guideline for Thai desserts enterprises. The research 
instrument was questionnaire that was tested the content validity and its confidence coefficient at 0.913. 
The data collection was collected to 400 teenage and working age people who used to consume Thai 
desserts.  It was analyzed by Multiple Regression Analysis. The results showed that brand motivation (X2), 
favorite motivation (X3), and service motivation (X5) affected to Thai desserts consumption of teenage and 

working age groups. The prediction equation was  ̂ = 0.962+ 0.124X2 + 0.264 X3 + 0.277X5 
 
Keywords : Motivations, Consumption, Thai Desserts 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทยอย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณจนมาถึงปัจจุบัน ขนมไทยเป็นอาหารที่เคียงคู่กับ
ส ารับกับข้าวไทยซึ่งคนไทยรู้จักกันดี เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน ความใส่ใจประณีตในการท า ตั้งแต่
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการท าที่มีความพิถีพิถัน ผู้ท าขนมมีความตั้งใจในการท า มีความประณีตละเอียดอ่อนในการท า
เพื่อให้ได้ขนมไทยที่ออกมามีหน้าตาสวยงามน่ารับประทาน ตลอดจนมีรสชาติที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมไทยชนิด  
นั้น ๆ โดยในสมัยโบราณจะท าขนมไทยในโอกาสพิเศษหรือตามเทศกาลพิเศษเท่านั้น ซึ่งคนไทยในสมัยโบราณมีความเช่ือ
เกี่ยวกับขนมไทยตามชื่อขนมไทยและลักษณะของขนมไทยนั้นๆ อาทิ ขนมทองหยิบสื่อถึงความมั่งคั่งร่ ารวยมีเงินทองใช้ไม่ขาด
มือ ขนมทองหยอดสื่อถึงความร่ ารวยเงินทอง ขนมฝอยทองสื่อถึงการครองรักครองเรือนที่ยาวนานตลอดจนมีชีวิตที่ยืนยาว
เหมือนเส้นของฝอยทอง ขนมเม็ดขนุนสื่อถึงมีคนคอยเกื้อหนุนจุนเจือ มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนท้ังทางด้านการงานหรือเรื่อง
การใช้ชีวิต ขนมทองเอกสื่อถึงความก้าวหน้าทางการงานได้เลื่อนยศเลื่อนต าแหน่งและยังเป็นเหมือนการอวยพรให้เป็นที่หนึ่ง 
ขนมจ่ามงกุฎสื่อถึงความสง่าได้อยู่ต าแหน่งสูงสุดมีช่ือเสียงเกียรติยศ เป็นต้น ทั้งนี้ในแต่ละภาคจะมีความเช่ือเกี่ยวกับขนมไทย
ตามประเพณีของภูมิภาคนั้น ๆ (ใยฝัน, 2550) 

จากที่กล่าวข้างต้นที่ว่าแต่ละภาคมีความเช่ือของขนมไทยตามประเพณีของภูมิภาคแล้ว ขนมไทยยังมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละภาคอีกด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนแปลงจนมาถึงปัจจุบัน ความเชื่อเรื่องขนมไทยกลับมีจ านวนน้อยลง
อย่างมากรวมไปถึงการเลือกบริโภคขนมไทยที่มีจ านวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับขนมไทย
น้อยลงแต่ให้ความสนใจขนมจ าพวกเบเกอรี่มากข้ึน ทั้งนี้เป็นเพราะประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมการรับประทานจากต่างชาติเข้า
มามากท าให้คนรุ่นหลังไม่ค่อยรู้จักขนมไทยบางชนิดและไม่สามารถแยกได้ว่าขนมไทยแท้กับขนมไทยที่ดัดแปลงมาจาก
วัฒนธรรมอื่นมีความแตกต่างกันอย่างไร สาเหตุที่คนรุ่นหลังไม่ค่อยสนใจขนมไทยกันนักอาจมาได้จากหลายสาเหตุ อาทิ 
ความคิดที่ว่าขนมไทยนั้นดูไม่ทันสมัย มีรสชาติที่หวานเกินไป ครอบครัวไม่มีเวลาในการท าขนมไทยหรือซื้อมาให้รับประทาน 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อนสังคมท าให้เด็กวัยรุ่นมองข้ามขนมไทยไป ไม่มีเวลามากในการเลือกบริโภคเพราะชีวิตมีความเร่งรีบ 
และขนมไทยมีการหาซื้อยากในบางสถานท่ี (ณัฏฐนิชา โสภณรัตน์, 2555) 

ส าหรับสาเหตุที่ผู้บริโภคให้ความสนใจกับขนมต่างชาติอาจเป็นเพราะรูปร่างหน้าตาที่ดึงดูด รสชาติที่มีความ
หลากหลายนอกจากรสหวาน ร้านเบเกอรี่ที่มีการตกแต่งร้านให้ลูกค้าได้รับประทานขนมที่อร่อยพร้อมกับบรรยากาศสบาย ๆ 
ตรงตามรสนิยมของคนรุ่นใหม่ มีความสะดวกสบายในการให้ซื้อบริโภค สามารถซื้อขนมที่หารับประทานได้ง่าย เหตุผลที่กล่าว
มาข้างต้นท าให้ผู้บริโภคให้ความสนใจในการเลือกบริโภคขนมไทยนั้นน้อยลงตามกาลเวลา 

คณะผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างาน เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างานในการเลือกบริโภคขนมไทย ข้อมูลที่ได้ในการวิจัยครั้งนี้
สามารถเป็นแนวทางของผู้ประกอบธุรกิจขนมไทยเพื่อน าไปพัฒนาธุรกิจให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมี
วิธีการและกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้บริโภคและท าให้กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างานหันมาบริโภคขนมไทยกันมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิด
การสืบต่อการท าขนมไทยจากรุ่นสูรุ่่นได้อีกดว้ย อันจะส่งผลให้เพื่อให้ขนมไทยท่ีเป็นเอกลักษณป์ระจ าชาติไทยคงอยู่ต่อไปโดยไม่
สูญหายไปตามกาลเวลา 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุน่และวัยท างาน  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent)       ตัวแปรตาม (Dependent) 

 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที ่1 แรงจูงใจด้านบรรจุภณัฑ์ส่งผลทางบวกต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุม่วัยท างาน 
สมมติฐานที ่2 แรงจูงใจด้านตราสินค้าส่งผลทางบวกต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุม่วัยท างาน 
สมมติฐานที ่3 แรงจูงใจด้านความชอบส่งผลทางบวกต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุม่วัยท างาน 
สมมติฐานที ่4 แรงจูงใจด้านสถานที่เลือกบริโภคส่งผลทางบวกต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่ม

วัยท างาน 
สมมติฐานที ่5 แรงจูงใจด้านการบริการส่งผลทางบวกต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุม่วัยท างาน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่ นและกลุ่มวัย

ท างาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าค่าที่ได้มาวิเคราะห์และการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนิน
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนวยัท างานท่ีบริโภคขนมไทยซึ่งไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก

สูตรของ Cochran (1977) โดยเมื่อก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไว้ที่ 5% และก าหนดสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
เท่ากับ 0.5 จะได้กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 385 ตัวอย่าง โดยในการเก็บข้อมูลจริงมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่างเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือวิจัย คณะผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกันกับงานวิจัยนี้ เพื่อมาสร้าง

แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับขนมไทย รวมไปถึงประวัติของขนมไทย และแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทย 

เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ น ามาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 

การเลือกบริโภคขนมไทยของกลุม่วัยรุ่น 
และกลุ่มวัยท างาน 

แรงจูงใจที่ส่งผลการเลือกบริโภคขนมไทย 
แรงจูงใจด้านบรรจุภณัฑ ์
แรงจูงใจด้านตราสินค้า 
แรงจูงใจด้านความชอบ 
แรงจูงใจด้านสถานที่เลือกบริโภค 
แรงจูงใจด้านการบริการ 
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2. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น  
ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 

และสถานภาพ ให้ผู้ตอบค าถามตอบเพียงข้อเดียว 
ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยค าถาม จ านวน 

9 ข้อ เช่น ขนมไทยดั้งเดิมที่ท่านบริโภคบ่อยที่สุด ซึ่งมีตัวเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทย ลักษณะค าถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบแบบสอบถาม ค่าระดับความคิดเห็นและระดับความเป็นจริง 5 ระดับตาม
เกณฑ์มาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 

ตอนท่ี 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการเลือกบริโภคขนมไทย ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ให้เลือกตอบ
แบบสอบถาม ค่าระดับความคิดเห็นและระดับความเป็นจริง 5 ระดับตามเกณฑ์มาตรวัดของลิเคอร์ท  

ตอนท่ี 5 เป็นค าถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 เมื่อผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามที่ก าหนดไว้แล้ว คณะผู้วิจัยได้น าเครื่องมือให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบก่อนที่จะน า
เครื่องมือไปใช้จริง เพื่อความมั่นใจว่าเครื่องมือสามารถใช้ได้จริง เมื่อแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้ว จึงน า
แบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทดสอบ จ านวน 30 ตัวอย่าง พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 
0.913 ซึ่งสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นเพียงพอที่จะสามารถน าไปใช้ได้จริง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและ

กลุ่มวัยท างาน โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน จ านวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้แจกเป็น
แบบสอบถาม และรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ววิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด จึงน าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for Social Science) ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
สถานภาพสมรส โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค านวณหาค่า
ร้อยละ  
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยโดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกบริโภคขนมไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือก
บริโภคขนมไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการ Enter 
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สรุปผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

70.25 ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่างช่วง 19-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.25 การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นร้อยละ 77.50 มีอาชีพ
นักเรียนนักศึกษา เป็นร้อยละ 81.25 มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.25 และอยู่ในสถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 87.00 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริโภคเลือกบริโภคฝอยทอง คิดเป็นร้อยละ 28.00 
เหตุผลที่ผู้บริโภคเลอืกบริโภคขนมไทยเป็นเพราะว่ารสชาติของขนม คิดเป็นร้อยละ 54.75 ตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อขนมไทย คิดเป็นร้อยละ 62.50 ซื้อขนมไทยตามช่วงเทศกาลพิเศษหรือร้านพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 33.25 มีปริมาณที่ซื้อต่ า
กว่า 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.00 มีการซื้อตามร้านขายของหรือร้านขายขนมทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 76.75 ตัวบุคคลเป็น
ช่องทางในการรับรู้ คิดเป็นร้อยละ 51.75 ความถี่ในการรับรู้ คือ แทบไม่ได้ติดตาม คิดเป็นร้อยละ 44.25 และได้รับความความ
พึงพอใจจากการบริโภคขนมไทยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 62.00 

ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทย ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ด้าน
บรรจุภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านความชอบ ด้านสถานท่ีเลือกบริโภค และด้านการบริการที่มีผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของ
ผู้บริโภค พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.75, S.D. = 0.45) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรจุภัณฑ์ (Mean = 3.98, S.D. = 0.55) ด้านความชอบ 
(Mean = 3.89 S.D. = 0.58) ด้านสถานที่เลือกบริโภค (Mean = 3.69 S.D. = 0.64) และด้านการบริการ (Mean = 3.79, 
S.D. = 0.62)  และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง จ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านตราสินค้า (Mean = 3.39, 
S.D. = 0.76)   

ส่วนที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกบริโภคขนมไทยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 3.70 S.D. = 0.59) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ก่อนตัดสินใจเลือก
บริโภคท่านมีการเปรียบเทียบราคาขนมไทยก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ (Mean = 3.83 S.D. = 0.81)  ท่านเลือกบริโภคขนมไทย
ที่มีราคาถูกอย่างเดียว (Mean = 3.47 S.D. = 0.86) ขนมไทยมีหน้าตาน่ารับประทานถึงแม้มีราคาแพงท่านก็ตัดสินใจเลือก
บริโภค (Mean = 3.64 S.D. = 0.84) และราคามีความเหมาะสมกับรูปลักษณ์ของขนมไทย (Mean =  3.88 S.D.=0.71)   

 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่ม
วัยรุ่นและกลุ่มวัยท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df Mean Square F Sig. 

การถดถอย 
(Regression) 

47.075 5 9.415 41.455 .000 

ส่วนท่ีเหลือ 
(Residual) 

89.484 394 .227   

Total 136.559 399    
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 1 พบว่า แรงจูงใจซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจด้านบรรจุภัณฑ์ แรงจูงใจด้านตราสินค้า 
แรงจูงใจด้านความชอบ แรงจูงใจด้านสถานที่เลือกบริโภค และแรงจูงใจด้านการบริการ ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของ
กลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์สมการดังกล่าว
ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 
Constant  0.962 0.214  4.484 0.000 
ด้านบรรจุภณัฑ ์ X1 0.041 0.048 0.039 0.853 0.394 
ด้านตราสินค้า X2 0.124 0.037 0.160 3.316 0.001 
ด้านความชอบ X3 0.264 0.055 0.262 4.810 0.000 
ด้านสถานท่ีเลือกบริโภค X4 0.021 0.052 0.023 0.411 0.681 
ด้านการบริการ X5 0.277 0.044 0.295 6.259 0.000 
R = 0.587, R2 = 0.345, Adjusted R2 = 0.336, SEE = 0.48 

 
จากการวิเคราะห์ตารางที่ 2 พบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทย มีเพียง 3 ด้าน ประกอบด้วย 

แรงจูงใจด้านตราสินค้า แรงจูงใจด้านความชอบ และแรงจูงใจด้านการบริการ ขณะที่แรงจูงใจอีก 2 ด้าน ประกอบด้วย 
แรงจูงใจด้านบรรจุภัณฑ์ และแรงจูงใจด้านสถานท่ีเลือกบริโภคไม่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทย ทั้งนี้จากการแสดงผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือกบริ โภคขนมไทยของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ท้ัง 4 ด้าน ดังน้ี 

 

 ̂  = 0.962 + 0.124X2 + 0.264X3 + 0.277X5 
    

เมื่อ  ̂ แทนแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการเลอืกบริโภคขนมไทย 
     X2 แทนด้านตราสินค้า 
     X3 แทนด้านความชอบ 
      X5 แทนด้านการบริการ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัย
ท างานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม พบว่า เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแรงจูงใจเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ใน
ระดับมากอยู่ 4 ด้าน ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านบรรจุภัณฑ์ แรงจูงใจด้านความชอบ แรงจูงใจด้านสถานที่เลือกบริโภค และ
แรงจูงใจด้านการบริการ ขณะที่แรงจูงใจด้านตราสินค้ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
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 ผลการวิเคราะห์ พบว่า แรงจูงใจด้านบรรจุภัณฑ์ไม่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัย
ท างาน  ซึ่งเนื่องมาจากการเลือกบริโภคขนมไทยเกิดจากแหล่งปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงผู้บริโภคอาจมองว่าบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ไม่
จ าเป็นที่ต้องสวยงามหรือน่าดึงดูด 

แรงจูงใจด้านตราสินค้าส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างาน เนื่องจากตราสินค้าที่มี
ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินเลือกบริโภคขนมไทย ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวบูรณ์  
ธนานุกูลชัย (2554) ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความเห็นมากภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสองของค่ายญี่ปุ่น 
 แรงจูงใจด้านความชอบส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างาน เพราะความชอบจะเป็น
ตัวส่งผลต่อการเลือกบรโิภคของคนเราเป็นอย่างดีและยังส่งผลต่อปัจจัยด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภกร พี
รัตน์ (2557) ที่พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับความชอบต่อประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ด้านสื่อและสิ่งบันเทิงส่งผล
ต่อปัจจัยด้านสินค้าประเทศญี่ปุ่น 
 แรงจูงใจด้านสถานที่เลือกบริโภคไม่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างาน เนื่องมาจาก
การเลือกบริโภคขนมไทยมาจากปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงสถานท่ีเลือกบริโภคอาจไม่ส าคัญต่อการเลือกบริโภคขนมไทยมากนัก 
 แรงจูงใจด้านการบริการส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างาน เพราะการบริการที่ดีเป็น
แรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจบรโิภคได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีพร ทองทะวัย (2555) ซึ่งพบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพการ
ให้บริการมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงานของผู้ว่าจ้างกลุ่มงาน SMEs  
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษา แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนมไทยของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างาน พบว่า ผู้คนทุกเพศทุก
วัย ส่วนใหญ่นั้นจะมีความชอบบริโภคขนมไทยและรู้จักช่ือของขนมไทยต่าง ๆ กันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ซึ่งจากการรวบรวมค าตอบ
ที่ได้จากแบบสอบถามนั้น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพ คือ นักเรียนหรือนักศึกษา อายุระหว่าง 13-25 ปี ที่ชอบ
บริโภคขนมไทย และซื้อขนมไทยบ่อยที่สุด มากกว่าท่ีจะเป็นเพศชาย หรือช่วงอายุอ่ืนๆ โดยตัวเองเป็นผู้มีอิทธิพลในการเลอืกซือ้ 
ผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อรองลงมาก็คือครอบครัว จึงท าให้ทราบว่าตัวบุคคลมีความส าคัญที่จะส่งผลต่อการเลือกบริโภคขนม
ไทยมากท่ีสุด เนื่องจากตัวเองเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่างๆ และการได้รับแรงจูงใจต่อสิ่งเร้ารอบตัวส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจได้อย่างง่ายอีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลวิจัยในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้ผลการศึกษางานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านขนมไทยและผู้ที่สนใจใน
ขนมไทยได้น าผลไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะหัวข้อในการศึกษาท าวิจัยครั้งต่อไป คือ การตกแต่งร้าน
ขนมไทยให้มีสไตล์เหมือนร้านเบเกอรี่จะส่งผลให้ขนมไทยมีภาพลักษณ์ที่ดูดีทันสมัยหรือไม่ และจะสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้
และการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้หรือไม่ อย่างไร  
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