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บทคดัย่อ 

การวจิยัการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นองขวญัในเขตพนืทกีรุงเทพมหานครครงันมีวีตัถุประสงค ์คอื ( ) 

เพอืศกึษาพฤตกิรรมการซอืของอาลวัเพอืเป็นของขวญัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ( ) เพอืหาความสมัพนัธ์

ระหว่างอายุกบัพฤตกิรรมการซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ( ) เพอืศกึษาการ

ตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ขนมอาลวัรูปแบบใดทตีรงกบัความ

ตอ้งการซอืของผูบ้รโิภคมากทสีดุ ( ) เพอืเปรยีบเทยีบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัลกัษณะการตดัสนิใจซอื

ขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างทใีชใ้นการศกึษา  คอื ประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  กลุ่มตวัอย่าง  ผลการวจิยัพบว่า การตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญั         

กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัมากทสีุด คอื ราคา รองลงมา คอื บรรจุภณัฑ ์ตามมาดว้ยรปูลกัษณ์ และโปรโมชนั        

และรปูแบบขนมอาลวัทมีคีวามตอ้งการซอืมากทสีุด คอื รูปลกัษณ์ดอกกุหลาบราคา  บาท บรรจุภณัฑเ์ป็น      

กล่องกระดาษ และโปรโมชนัสง่ฟร ีและพบความแตกต่างระดบัอายุและรายไดจ้ะมลีกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวั

เพอืเป็นของขวญัแตกต่างกนั  ผูท้มีอีายตุาํกว่า  ปีและผูท้มีรีายไดน้้อยจะใหค้วามสาํคญัดา้นราคา และหากมรีายได้

สงูจะใหค้วามสาํคญัดา้นรปูลกัษณ์มากกว่าราคา   

คาํสาํคญั: ขนมอาลวั,การตดัสนิใจซอื,ของขวญั 

บทนํา 

“ขนมไทย” มสีว่นผสมหลกั คอื แป้ง นําตาล และมะพรา้ว ซงึเป็นวตัถุดบิทอียู่จาํนวนมากในประเทศไทย มี

การเพมิสสีนัและกลนิหอมจากวตัถุดบิธรรมชาตขิองไทย เช่น ใบเตย อญัชนั หรอืนําลอยดอกมะล ิเป็นตน้ ผ่านขนัตอน

การทาํดว้ยความพถิพีถินัในการทาํจนมรีปูลกัษณ์ทสีวยงาม อนัเกดิภูมปัิญญาของคนไทยทสีงัสมกนัมาจากรุ่นสูรุ่่นที

ตอ้งการแปรรูปเพอืเพมิมลูค่าวตัถุดบิทมีอียู่ในประเทศ  และการรบัเอาวฒันธรรมจากต่างประเทศทเีขา้มาเพอืคา้ขาย

และแลกเปลยีนวฒันธรรมตงัแต่สมยัอยุธยา จนมปีรบัปรุง เปลยีนแปลง ตามทอ้งถนิเป็นขนมไทยทเีป็นเอกลกัษณ์

ประจาํชาต ิและหาขนมไทยรบัประทานไดเ้พยีงทปีระเทศไทยเท่านนั ขนมไทยยงัเกยีวขอ้งกบัชวีติความเป็นอยู่ของ  

                                                

1
 นกัศกึษาโครงการพเิศษ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (IT-Smart Program) คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



คนไทยมาโดยตลอด เนืองจากความชาญฉลาดของคนไทยทมีกีารตงัชอืขนมไทยบอกถงึลกัษณะของขนมและแฝงไป

ดว้ยความหมายทดี ีเป็นสริมิงคลตามความเชอืเพอืใชใ้นการประกอบพธิกีรรมตามประเพณีต่างๆ ของคนไทย  เช่น  

ขนมทองหยบิ มวีตัถุดบิหลกัทาํมาจากไขท่ําใหม้สีเีหลอืงทอง  สอืถงึความมงัคงัรํารวย มทีองใชไ้ม่ขาดมอื นิยมใชใ้น

งานขนึบา้นใหม่ ขนมฝอยทอง มวีตัถุดบิหลกัทาํมาจากไขท่าํใหม้สีเีหลอืงทองเช่นกนั สอืถงึการอวยพรใหม้ชีวีติคูท่ ี 

ยนืยาวเหมอืนเสน้ของขนมฝอยทอง นิยมใชใ้นพธิแีต่งงาน และขนมชนั ซงึทาํมาจากแป้ง นํากะทแิละนําตาล ทาํขนม

ใหม้จีาํนวนขนม  ชนั เพอืสอืถงึ การใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าในหน้าทกีารงาน ไดเ้ลอืนตําแหน่ง มกัใชใ้นการขนึบา้น

ใหม่  ทาํบญุเลยีงพระ  เป็นต้น  (อบเชย  วงศท์อง , ) 

เนืองจากอทิธพิลทางวฒันธรรมจากต่างประเทศทําใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคของหวานของคนไทย

เปลยีนแปลงไป  ปัจจบุนัคนไทยคุน้เคยกบัการบรโิภคขนมจากต่างประเทศ ทเีรยีกว่า เบเกอร ี(Bakery) ไม่ว่าจะเป็น 

ขนมปัง ขนมเคก้ หรอืคุ๊กก ี (ประเสรฐิ ปราศร,ี )  ขนมดงักล่าวนิยมรบัประทานขนมดงักล่าวคู่กบักาแฟหรอืชา

ตามแบบวฒันธรรมของชาวตะวนัตก เป็นค่านิยมทาํใหม้รีา้นกาแฟ (Café) เกดิขนึจาํนวนมาก จากขอ้มลู Economic 

Intelligence Center (EIC) ของธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)  พบว่า รา้นกาแฟเป็นอกีหนึงตลาดทขียายตวั

อย่างรวดเรว็ โดยในช่วงปี -  กลุ่มรา้นกาแฟเตบิโตถงึ % ต่อปี ทาํใหค้วามนิยมในการบรโิภคขนมไทยลด

น้อยลง แต่ขนมไทยกย็งัเป็นทนิียมในการซอืเพอืเป็นของขวญัตามเทศกาลต่างๆ และเนืองจากขนมไทยมกัเกบ็ไวไ้ม่ได้

นานและตอ้งการความเยน็ในการเกบ็รกัษาเพอืคงไวซ้งึคุณภาพ ทาํใหห้ากต้องการซอืเพอืเป็นของขวญักต็อ้งสง่มอบ

และผูร้บัตอ้งบรโิภคทนัท ีทาํใหย้ากต่อการจําหน่ายผ่านทางช่องออนไลน์เพราะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการขนสง่สนิคา้ แต่

ยงัมขีนมไทยชนิดหนึง ชอืว่า “ขนมอาลวั” เป็นขนมไทยททีาํมาจากแป้งและนําตาล  แลว้นํามาอบจนทําใหผ้วิดา้นนอก

แขง็แต่เนือดา้นในยงันุ่ม มสีสีนัสวยงาม อบควนัเทยีนใหม้กีลนิหอมน่ารบัประทาน และสามารถเกบ็ไวภ้ายใตอุ้ณหภูมิ

ปกตไิดน้านถงึ  สปัดาหโ์ดยไมต่อ้งเขา้ตูเ้ยน็ จงึเหมาะกบัการเป็นขนมทซีอืเพอืเป็นของขวญัในช่วงเทศกาลต่างๆ 

มากกว่าขนมไทยชนิดอนื และยงัสามารถจาํหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ไดอ้กีดว้ย ปัจจุบนัผูจ้ดัทาํงานวจิยัทําขนม

อาลวัในรูปแบบดอกกุหลาบจาํหน่ายเฉพาะช่วงเทศกาล  และเนืองจากขนมอาลวัทาํไดง้่าย กรรมวธิไีม่ซบัซอ้น

เหมอืนกบัขนมไทยชนิดอนืๆ  ทาํใหม้คีูแ่ขง่เกดิขนึจาํนวนมากและมกีารพฒันาขนมอาลวัในรูปลกัษณ์ทแีตกต่างออกไป

ออกมาจาํหน่าย ทงัรูปการต์ูน รปูดอกบวั เป็นตน้   

เนืองจากการแข่งขนัทสีงูมากขนึ การพฒันาสว่นประสมทางการตลาด ( Ps) จงึเป็นสงิสาํคญัในการแขง่ขนั 

แต่งบประมาณจํากดั การพฒันาส่วนประสมทางทางการตลาดจงึไม่สามารถพฒันาไดท้งัหมด จงึควรเลอืกพฒันาสงิที

ตรงใจผูบ้รโิภคกระตุน้ใหเ้กดิการซอืมากทสีุด  



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 . เพอืศกึษาพฤตกิรรมการซอืของอาลวัเพอืเป็นของขวญัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 .  เพอืหาความสมัพนัธร์ะหว่างอายุกบัพฤตกิรรมการซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญัของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร  

. เพอืศกึษาการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ขนมอาลวั

รูปแบบใดทตีรงกบัความต้องการซอืของผูบ้รโิภคมากทสีุด  

. เพอืเปรยีบเทยีบความแตกต่างของปัจจยัสว่นบุคคลกบัลกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญั

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัการตดัสนิใจซอื ไดศ้กึษาจากหนงัสอื Principles of Marketing  ของ Philip Kotler 

และ Gary Armstrong  ( )  ทไีดก้ล่าวไวว้่า “การศกึษาและเขา้ใจพฤตกิรรมการซอืของผูบ้รโิภคเป็นเรอืงทมีคีวาม

ละเอยีดและซบัซอ้นเป็นอย่างมาก เพราะบางครงัแมแ้ต่ตวัของผูบ้รโิภคเองกย็งัไม่รูว่าอะไรทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ซอืสนิคา้ของเขา จติใจกค็อืคอมพวิเตอรท์มีกีารจดัเกบ็และบนัทกึขอ้มลูของผลติภณัฑไ์ม่ว่าจะเป็นตราสนิคา้หรอื   

บรรจุภณัฑท์รีูจ้กัหรอืคุน้เคยไวเ้ป็นเสมอืนโฟลเดอรห์นึงทมีกีารทําเครอืงหมายเอาไวส้ามารถกระตุน้ไดด้ว้ย           

การโฆษณา แต่แทท้จีรงิแลว้จติใจของมนุษยม์คีวามซบัซอ้นกวา่นนั จงึมคีาํถามสาํคญัซงึเป็นโจทยอ์นัทา้ทา้ย     

นักการตลาดว่าทาํอย่างไร  ผูบ้รโิภคถงึจะตอบสนองกบัการทาํการตลาดทบีรษิทัเลอืกใช ้ จุดเรมิต้นต่อการตอบสนอง

ต่อสงิกระตุน้ของผูบ้รโิภค เกดิจากสงิกระตุน้ทางการตลาดอนัประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

และโปรโมชนั รวมถงึสงิกระตุน้อนืๆ อนัไดแ้ก่ เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีสงัคม และวฒันธรรม เขา้สูก่ล่องดาํภายในใจของ

ผูบ้รโิภคกระตุ้นใหเ้กดิกระบวนการตดัสนิใจซอืจงึเกดิการตอบสนองเป็นพฤตกิรรมต่อตราสนิคา้และบรษิทัในรปูแบบที

ผูบ้รโิภคจะ ซอืสนิคา้แบบใด  ซอืเมอืใด ซอืทไีหน และซอืบ่อยแค่ไหน” 

 แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัสว่นประสมทางการตลาด ซงึส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครอืงมอืท ี       

นักการตลาดและบรษิทันํามาในการดาํเนินงานหรอืทาํกจิกรรมทางการตลาดใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ตีอ้งการ      

โดย Philip Kotler (อา้งองิ ดร.ฉตัยาพร เสมอใจและดร.ฐตินินัท ์วารวีานิช,  หน้า ) กล่าวถงึ ส่วนประสม-      

ทางการตลาด ไวด้งันี 



. สนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์(Product) คอื สงิทเีสนอเพอืตอบสนองความจาํเป็นหรอืความต้องการใหก้บัผูบ้รโิภค 

ซงึอาจเป็นผลติภณัฑท์สีามารถจบัตอ้งไดห้รอืเป็นการบรกิารทไีม่สามารถจบัต้องได ้รวมถงึสงิทไีม่สามารถจบัต้องได ้

เช่น บรรจุภณัฑ ์สสีนั คุณภาพ ชอืเสยีงของแบรนด ์ตราสนิคา้ เป็นตน้ แต่ทงัหมดทเีสนอใหก้บัผูบ้รโิภคจะตอ้งเป็นสงิที

มปีระโยชน์ (Utility)  และมคีุณค่า (Value) เพอืผูบ้รโิภคตดัสนิใจซอื ซงึจะสอดคลอ้งกบังานวจิยัปัจจยัสว่นประสมทาง

การตลาดทมีคีวามสาํคญัต่อการเลอืกซอืขนมไทยของผูบ้รโิภคของชลธร สงิหเ์ดช ( ) ทพีบว่าปัจจยัสว่นผสมทาง

การตลาดทมีคีวามสาํคญัต่อการเลอืกซอื ขนมไทย มากทสีุดคอืผลติภณัฑซ์งึเน้นไปทขีนมไทยทมีรีสชาตอิร่อย 

 . ราคา (Price) คอื การกาํหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของผลติภณัฑ ์ลกูคา้ วธิกีารในการจดั

จําหน่าย และคุณค่าทลีูกคา้จะไดร้บั และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางการตลาด ซงึผูข้ายแต่ละรายจะมนีโยบายการ

ตงัราคาแตกต่างกนัไป   

. ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place)  คอื วธิกีารหรอืสถานทผีูข้ายนําผลติภณัฑแ์ละบรกิารออกสู่ตลาดเพอื   

ส่งใหถ้งึมอืผูบ้รโิภคอย่างเหมาะสม และก่อใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุษกร มโนตรยัรตัน์ 

( ) ทไีดศ้กึษา ปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อความตงัใจซอืผลติภณัฑ ์Personalized gift ประเภทของใชผ่้านทางออนไลน์     

จงึพบปัจจยัทมีอีทิธพิลต่อความตงัใจซอืผลติภณัฑ ์Personalized gift ประเภทของใช ้ผ่านทางออนไลน์ ปัจจยัดา้น

ความหลากหลายของช่องทางจาํหน่าย  

. การส่งเสรมิการการตลาด (Promotion) คอื  เครอืงมอืสอืสารทางการตลาดเพอืสรา้งความพงึพอใจต่อตรา

สนิคา้และตวัของผลติภณัฑท์บีรษิทัไดนํ้าเสนอต่อผูบ้รโิภค โดยใชส้ว่นประสมการส่งเสรมิการตลาด (Promotion Mix) 

เป็นเครอืงมอืในการช่วยสง่เสรมิการขาย ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อสิรยี ์ อนันตโ์ชคเสมา ( ) ททีาํการศกึษา

ส่วนประสมทางการตลาดและ การตดัสนิใจซอืสนิคา้ใน Line Giftshop จงึพบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัการสง่เสรมิ

ทางการตลาดเป็นอย่างมาก ซงึกลุ่มตวัอย่างไดพ้จิารณาการส่งเสรมิการขายประเภทการใหส้ว่นลดมากทสีุด   

วิธีดาํเนินการวิจยั 

การเลอืกเฉพาะกลุ่มประชากรในงานวจิยันีจะเลอืกประชากรทอีาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านนั ซงึผูว้จิยั

เลอืกกลุ่มตวัอย่างตามแนวทางของ Hair et al. ( )  ทรีะบุไวว้่าควรมอีย่างน้อย   กลุ่มตวัอย่าง ดว้ยขอ้จํากดั

ดา้นเวลาและงบประมาณ งานวจิยันีสามารถเกบ็รวบรวมกลุ่มตวัอย่างไดจ้าํนวน  ตวัอย่าง โดยผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่

ตวัอย่างโดยการสุม่แบบบงัเอญิ แต่เลอืกเฉพาะผูท้รีูจ้กัขนมอาลวั และเป็นผูท้เีคยซอืขนมหวานเป็นของขวญัในช่วง



เทศกาล ทาํการคดักรองผูต้อบแบบสอบถามโดยการสอบถามดว้ยปากเปล่าก่อนแจกแบบสอบถาม  และมี

แบบสอบถามทไีดร้บัการตอบกลบัมาแลว้แต่ไม่สามารถนํามาคาํนวณค่าได ้จํานวน  แบบสอบถาม  จงึมจีํานวน

แบบสอบถามทใีชใ้นการคาํนวณจากกลุ่มตวัอย่างทงัหมด คอื  กลุ่มตวัอย่าง 

เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็ขอ้มลูไดข้อ้มลูจากการสมัภาษณ์ลกูคา้ทเีคยซอืขนมอาลวัของทางรา้น  และไดท้าํ  

การสรุปการกาํหนดคุณลกัษณะ (Attribute)  และใชท้ฤษฏสีว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  กบัขอ้มลูจาก     

การขายขนมอาลวัของผูท้าํการวจิยัและขอ้มูลจากรา้นคู่แขง่ขนัทขีายขนมอาลวัในอนิเตอรเ์น็ตมาเพอืทาํการกาํหนด

ระดบัของคุณลกัษณะ (Levels)  นําขอ้มลูมาใหล้กูคา้จาํนวน  คน ทาํการเลอืกแบบเลอืกตอบ (Multiple Choice 

Question) โดยการใหเ้ลอืกคําตอบเพยีง  ชุดขอ้มลู จากทมีอียูจ่าํนวน  ชุดขอ้มลู แลว้นําคาํตอบทไีดม้ากทาํการ

คาํนวณเป็นรอ้ยละ จนไดผ้ลการใหค้ะแนนคุณลกัษณะทลีูกคา้เลอืกมากทสีุด  คอื  ราคาและรสชาต ิ ตามมาดว้ย   

บรรจุภณัฑ ์รูปลกัษณ์และโปรโมชนั แต่เนืองจากการวดัระดบัความชอบดา้นรสชาตนินัเป็นเรอืงของความรูส้กึและ   

การวดัเป็นไปไดย้าก จงึเลอืกเพยีงคุณลกัษณะทลีูกคา้ใหค้วามสาํคญั สงูสุด  อนัดบั คอื ราคา บรรจุภณัฑ ์รปูลกัษณ์

และโปรโมชนั โดยการใชค้าํสงัวเิคราะหป์ระมวลผลแบบ  Orthogonal Design  เพอืลดจาํนวนชุดของคุณลกัษณะให้

เหลอืเพยีงชุดของคุณลกัษณะทเีหมาะสมสาํหรบัการใชใ้นการศกึษาครงัน ีจํานวน  ชุดคุณลกัษณะ (Concept Card)  

แบ่งเป็นจาํนวน   Plan cards และ  Holdout cards จะนําเสนอในรูปแบบของ Full profile design นําไปจดัทาํการ

แสดงการด์ทมีรีปูภาพผลติภณัฑจ์รงิพรอ้มคาํบรรยายของคุณลกัษณะ เพอืใหผู้ต้อบแบบสอบถามทาํการใหค้ะแนน 

(Rating) ตามความต้องการซอื โดยมรีะดบัการวดั (Scale) -   คะแนน โดย    คะแนน  =  “ไม่ซอืสนิคา้แน่นอน”  

และเพมิขนึจากน้อยไปมากจนถงึ  คะแนน =  “ซอืสนิคา้แน่นอน” 

โดยมกีารทดสอบเครอืงมอืการทาํการวจิยัโดยการทาํ Pre-test และ Pilot การ Pre-test ครงัแรก พบว่า 

ผูต้อบแบบใหค้ะแนนอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งไปมากทุกคน (อยู่ในช่วง -  คะแนน) เมอืทาํการสมัภาษณ์จงึพบว่า       

ถา้หาก ไมไ่ดท้าํการระบจุาํนวนชนิของขนมอาลวัเพอืเป็นเกณฑใ์หผู้ท้าํแบบสอบถามเปรยีบเทยีบ ผูท้าํแบบสอบถาม

จงึคดิว่าประโยชน์ทไีดร้บัมคีวามคุม้ค่ามากเมอืเทยีบกบัคุณลกัษณะต่างๆ ทมีอียู่ จงึแกไ้ขแบบสอบถามโดยการระบุ

จํานวนขนมอาลวั ใหเ้ป็นชุดจํานวน  ชนิ  จากนนัทาํการ Pre-test ครงัท ี2 มกีารแกไ้ขแบบสอบถามใหม้กีารใชค้ํา

แสดงระดบัอายุ เงนิเดอืน และงบประมาณทชีดัเจนมากขนึ และมกีารเพมิคําอธบิายของระดบัคะแนนใหล้ะเอยีดมาก

ยงิขนึ  เมอืทาํการ Pilot  test พบว่า หากผูต้อบแบบสอบถามไมรู่จ้กัขนมอาลวัและไมเ่คยซอืขนมหวานเพอืเป็น

ของขวญัในช่วงเทศกาลจะทาํใหม้กีารใหค้ะแนน (Rating) อยู่ในคะแนนทรีะดบัตําทุกขอ้ (อยูใ่นช่วง -   คะแนน)     

ทาํใหไ้ม่เกดิการกระจายของขอ้มลูใหม้คีวามแตกต่าง  แบบสอบถามดงักล่าวจงึมปัีญหาในการนําไปใชใ้นการวเิคราะห์



ขอ้มลูการตดัสนิใจซอื  จงึไดเ้พมิเกณฑใ์นเลอืกกลุ่มตวัอย่างเพอืตอบแบบสอบถาม จะแจกแบบสอบเฉพาะผูท้รีูจ้กัขนม

อาลวัและเคยซอืขนมหวานเป็นของขวญัในช่วงเทศกาล 

ผลการวิจยั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญงิจาํนวน 188 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.9 และเพศชายจาํนวน 77 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 29.1   

ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซอืของอาลวัเพอืเป็นของขวญัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เป็น 

สามารถสรุปขอ้มลูพฤตกิรรมการซอืของขวญั แบบเลอืกไดเ้พยีงคาํตอบเดยีว) ดงัตารางท ี1 และตารางท ี2 และเลอืก

ไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ ดงัตารางท ี3 และ ตารางท ี4 

ตารางที 1 ค่าความถแีละค่ารอ้ยละของงบประมาณรวมในการซอืของขวญัทเีป็นของหวานในช่วงเทศกาล  (N=265) 

งบประมาณรวมในการซอืของขวญัทเีป็นของหวานในช่วงเทศกาล ความถ ี รอ้ยละ 

ตํากว่า 200 บาท 19 7.2 

200 – 300 บาท 56 21.1 

301 – 500 บาท 72 27.2 

501 – 700 บาท 81 30.6 

มากกว่า 700 บาทขนึไป 37 14.0 

รวม 265 100 

 

จากตารางท ี1 พบว่าสว่นใหญ่จะตงังบประมาณรวมในแต่ละครงัของการซอืของขวญัทเีป็นของหวานในช่วง

เทศกาล  501 – 700 บาท จาํนวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.6  

 

ตารางที 2  ค่าความถแีละค่ารอ้ยละของความถใีนการซอืของขวญัทเีป็นขนมหวานในช่วงเทศกาล (N=265) 

ความถใีนการซอืของขวญัทเีป็นขนมหวาน 

ในช่วงเทศกาล 

ค่าความถ ี รอ้ยละ 

นาน ๆ ครงั 188 70.9 

ซอืบ่อยๆ  58 21.9 

ทุกเทศกาล 19 7.2 

รวม 265 100 

 

จากตารางท ี2 ความถใีนการซอืของขวญัทเีป็นขนมหวานส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบั นาน ๆ ครงั มากทสีุด อยู่ที

รอ้ยละ 70.9  ตามมาดว้ย ซอืบอ่ยๆ คดิเป็นรอ้ยละ 21.9  ทุกเทศกาล  คดิเป็นรอ้ยละ  7.2 



ตารางที 3  ค่าความถแีละค่ารอ้ยละของการซอืของขวญัทเีป็นขนมหวานใหก้บัใคร (N=265) 

การซอืของขวญัทเีป็นขนมหวานใหก้บัใคร ความถ ี รอ้ยละ 

ครอบครวั 127 24.0 

ญาตผิูใ้หญ ่ 168 31.7 

เพอืนสนิท 108 20.4 

เพอืนร่วมงาน 70 13.2 

คนรกั 57 10.8 

อนืๆ - - 

รวม 530 100.0 

 

จากตารางท ี3 พบว่าบุคคลทผีูต้อบแบบสอบถามมกัจะซอืขนมหวานทเีป็นของขวญัใหใ้นช่วงเทศกาลมาก

ทสีุด คอื ญาตผิูใ้หญ่ อยู่ทรีอ้ยละ  31.7 ตามมาดว้ยครอบครวัและเพอืนสนิท อยู่ทรีอ้ยละ 24 และ  20.4 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4 ค่าความถแีละค่ารอ้ยละของเทศกาลทนิียมซอืขนมหวานเพอืเป็นของขวญั (N=265) 

เทศกาลทนิียมซอืขนมหวานเพอืเป็นของขวญั ค่าความถ ี รอ้ยละ 

วนัเกดิ 121 26.2 

วนัปีใหม ่ 210 45.5 

วนัวาเลนไทน์ 53 11.5 

วนัเกษียณอาย ุ 29 6.3 

วนัพ่อหรอืวนัแม ่ 42 9.1 

อนืๆ 7 1.5 

รวม 462 100 

 

.จากตารางท ี4 เทศกาลทผีูต้อบแบบสอบถามนิยมซอืขนมหวานเพอืเป็นของขวญัมากทสีุด คอื เทศกาลปี

ใหม่ อยู่ทรีอ้ยละ 45.5 ตามมาดว้ยเทศกาลวนัเกดิอยูท่รีอ้ยละ 26.2 ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญัของกลุ่มตวัอย่างประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ดว้ยเทคนิคองคป์ระกอบร่วม  (Conjoint Analysis) ไดผ้ลลพัธ ์ดงัตารางท ี5 

 

ตารางที 5 ผลลพัธข์องค่าความสาํคญัของคุณลกัษณะ (Important Value) ของการตดัสนิใจซอืขนมอาลวั 

ค่าความสาํคญั รอ้ยละ 

รูปลกัษณ์ (Appearance) 19.333 

ราคา (Price) 42.629 

บรรจุภณัฑ ์(Package) 23.277 

โปรโมชนั (Promotion) 14.761 



จากตารางท ี5 พบว่า คุณลกัษณะทกีลุ่มตวัอย่างใหค้่าความสาํคญัมากทสีุด คอื ราคา คดิเป็นรอ้ยละ 42.629 

รองลงมาคอื บรรจุภณัฑ ์ดว้ยคา่ความสาํคญัคดิเป็น รอ้ยละ 23.777 คุณลกัษณะรปูลกัษณ์ และโปรโมชนั มคี่า

ความสาํคญัอยู่ท ี19.333 และ 14.761 ตามลําดบั 

 

ตารางที 6 ผลการวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญัดว้ยเทคนิคองคป์ระกอบร่วม (Conjoint   

              Analysis) (N = 265) 

คุณลกัษณะ 

(Attributes) 

ระดบัคุณลกัษณะ 

(Levels of Attributes) 

ระดบัความพงึ

พอใจ 

(Utility) 

ค่าความคลาดเคลอืน 

(Standard Error) 

รูปลกัษณ์ 
ดอกกุหลาบ .507 .074 

รูปการต์ูน -.507 .074 

ราคา 

150 บาท 1.524 .128 

250 บาท .365 .128 

350 บาท -.764 .128 

450  บาท -1.144 .128 

บรรจุภณัฑ ์

กล่องกระดาษ .278 .098 

กล่องพลาสตกิ -.326 .115 

โหลแกว้ .048 .115 

โปรโมชนั 

ไม่มโีปรโมชนั -.097 .098 

ส่งฟร ี .225 .115 

ส่วนลด 5% -.128 .115 

ค่าคงท ี 5.992 .082 

 

จากตารางท ี 6 สามารถสรุปผลจากการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจ (Utility) ของแต่ละคุณลกัษณะและระดบั

คุณลกัษณะ ไดด้งันี 

 ระดบัความพงึพอใจ (Utility) ต่อคุณลกัษณะรปูลกัษณ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามชอบต่อระดบัคุณลกัษณะ

รูปลกัษณ์ดอกกุหลาบมากกว่ารปูการต์ูน  

ระดบัความพงึพอใจ (Utility) ต่อคุณลกัษณะราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามชอบ ระดบัคุณลกัษณะราคา 150 

บาทมากทสีุด  ตามมาดว้ยระดบัคุณลกัษณะราคา 250 บาท และ 350 บาทตามลําดบั โดยมรีะดบัความพงึพอใจที

ระดบัคุณลกัษณะราคา 450 บาทน้อยทสีุด  



 ระดบัความพงึพอใจ (Utility) ต่อคุณลกัษณะบรรจุภณัฑ ์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามชอบระดบัคุณลกัษณะ

กล่องกระดาษมากทสีุด ตามมาดว้ยระดบัคุณลกัษณะโหลแกว้ และชอบระดบัคุณลกัษณะกล่องพลาสตกิน้อยทสีุด

 ระดบัความพงึพอใจ (Utility) ต่อคุณลกัษณะโปรโมชนั  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามชอบระดบัคุณลกัษณะส่ง

ฟรมีากทสีุด ตามมาดว้ยระดบัคุณลกัษณะส่วนลด 5% และชอบระดบัคุณลกัษณะไม่มโีปรโมชนัน้อยทสีุด   

 

การทดสอบสมมตฐิาน H1 :  อายุมคีวามสมัพนัธก์บัความถใีนการซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญั 

  ตารางที 7 รอ้ยละของอายุกบัพฤตกิรรมความถกีารซอืขนมหวานเพอืเป็นของขวญั (N = 265) 

ความถใีนการซอื 

อาย ุ
Chi Sq. 

(Sig.) 
15 - 25   

(N=69) 

26 - 35  

(N=99) 

36 - 45  

(N=48) 

46 <  

(N=49) 

นานๆ ครงั 75.36 70.71 66.67 69.39 
2.645 

(.852) ซอืบ่อยๆ 15.94 23.23 27.08 22.45 

ทุกเทศกาล 8.70 6.06 6.25 8.16 

*มนียัยะทางสถติทิรีะดบั .05 

จากตารางท ี7 ค่าไคสแควรท์ไีดค้่ามากกว่าค่าระดบันยัสาํคญั (คา่ Sig.) ทรีะดบั .05  จงึปฏเิสธสมมตฐิาน  

H1 อายุไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความถใีนการซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญั 

 

การทดสอบสมมตฐิาน H  :  อายุมคีวามสมัพนัธก์บังบประมาณในการซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญั 

  ตารางที 8 รอ้ยละของอายุกบังบประมาณรวมในการซอืขนมหวานเพอืเป็นของขวญั  (N=265) 

งบประมาณในการซอื 

อาย ุ
Chi Sq. 

(Sig.) 
15 - 25   

(N=69) 

26 - 35  

(N=99) 

36 - 45  

(N=48) 

46 <  

(N=49) 

< 200  บาท 17.39 5.05 - 4.08 

63.6 

(.000) 

200 – 300 บาท 40.58 18.18 12.50 8.16 

301 – 500 บาท 20.29 37.37 27.08 16.33 

501 – 700 บาท 14.49 27.28 47.92 42.86 

> 700 บาท 7.25 12.12 12.50 28.57 

*มนียัยะทางสถติทิรีะดบั .05 

จากตารางท ี8 ค่าไคสแควรท์ไีดค้่ามคี่าตํากว่าระดบันยัสาํคญั (คา่ Sig.) ทรีะดบั .05  จงึยอมรบัสมมตฐิาน  

H2 อายุมคีวามสมัพนัธก์บังบประมาณในการซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญั 



 

การทดสอบสมมตฐิาน H3 :  เพศชายและเพศหญงิมลีกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญั

แตกต่างกนั  ทาํการทดสอบสมมตฐิาน ดว้ยการหาค่าความแปรปรวนของประชากรกลุ่มเดยีว (T-test) ผลการ

เปรยีบเทยีบเพศชายและเพศหญงิกบัลกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัดา้นรูปลกัษณ์ ดา้นราคา ดา้นบรรจุภณัฑแ์ละ

ดา้นโปรโมชนั เนืองจาก ค่า Sig  มคี่ามากกว่านัยยะสาํคญัทางสถติ ิ0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิาน H3a – H3d  

            การทดสอบสมมตฐิาน H4 :  อายุทแีตกต่างกนัจะมลีกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญั

แตกต่างกนั ทาํการทดสอบสมมตฐิาน ดว้ยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) ผล

การเปรยีบเทยีบระดบัอายุกบัลกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญัดา้นรูปลกัษณ์  ดา้นบรรจุภณัฑแ์ละ

ดา้นโปรโมชนั ไม่พบความแตกต่างกนัในดา้นดงักล่าว เนืองจาก ค่า Sig  มคี่ามากกว่านยัยะสาํคญัทางสถติ ิ0.05 จงึ

ปฏเิสธสมมตฐิาน H4a  H4c  และ H4d แต่พบความแตกต่างในดา้นราคาของสมมตฐิาน H4b : อายทุแีตกต่างกนัมกีาร

ตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเป็นของขวญัในดา้นราคาแตกต่างกนั ทนีัยยะสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน  

และไดผ้ลการทดสอบดงัตารางท ี10 

 

ตารางที 9  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัอายุกบัลกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญัดา้นราคา (N=265)    

ปัจจยัการ

ตดัสนิใจ 

แหล่งของความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ราคา 

ระหว่างกลุ่ม 5282.135 5 1056.427 2.865* 

 

.015 

 ภายในกลุ่ม 95501.845 259 368.733 

รวม 100783.980 264  

*มนียัยะทางสถติทิรีะดบั .05 

จงึไดท้าํการเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธิผีลต่างนยัสาํคญัน้อยทสีุด (Least Significant Difference 

: LSD) ของระดบัอายุกบัการตดัสนิใจซอืดา้นราคารายละเอยีดดงัในตารางท ี 10 

 

 

 

 



ตารางที 10 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคูข่องระดบัอายกุบัการตดัสนิใจซอืดา้นราคา (N=265)    

ระดบัอายุ Mean 

ระดบัอายุ 

<18  18 - 25  26 - 35  36 - 45  46 - 59  60 < 

55.196 47.338 42.434 38.278 37.169 44.821 

<18 55.196 - 7.858 12.762* 16.918* 18.027* 10.374 

18 - 25 ปี 47.338 - - 4.904 9.060* 10.169* 2.516 

26 - 35 ปี 42.434 - - - 4.156 5.265 -2.388 

36 - 45 ปี 38.278 - - - - 1.109 -6.544 

46 - 59 ปี 37.169 - - - - - -7.653 

60 < 44.822 - - - - - - 

*มนียัยะสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่พบว่า คู่ทมีคีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างทมีอีายุน้อยกว่า    

18  ปี และอายุ  18 – 25 ปี  จะใหค้วามสาํคญัดา้นราคาในการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัมากกว่า ช่วงอายุ 26 – 59 ปี    

การทดสอบสมมตฐิาน H5 : ระดบัการศกึษาทแีตกต่างกนัจะมลีกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวั เพอืเป็น

ของขวญัแตกต่างกนั ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการศกึษากบัลกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัไมพ่บความแตกต่างกนั  

ในดา้นรปูลกัษณ์ บรรจุภณัฑ ์ และโปรโมชนั จงึปฏเิสธสมมตฐิาน  H5a H5b และ H5d  แต่พบความแตกต่างของ       

การตดัสนิใจซอืดา้นราคา ของสมมตฐิาน H5b ซงึไดผ้ลการเปรยีบเทยีบดงัตารางท ี 11  จงึยอมรบัสมมตฐิาน H5b 

ตารางที 11  ผลการเปรยีบเทยีบระดบัการศกึษากบัลกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัดา้นราคา (N=265)    

ปัจจยัการ

ตดัสนิใจ 

แหล่งของความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ราคา 

ระหว่างกลุ่ม 3108.941 3 1036.314 2.769* 

 

.042 

 ภายในกลุ่ม 97675.039 261 374.234 

รวม 100783.980 264  

*มนียัยะทางสถติทิรีะดบั .05 

จงึไดท้าํการเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ของระดบัการศกึษากบัการตดัสนิใจซอืดา้นราคารายละเอยีดดงั

ในตารางท ี 12 



ตารางที 12  การเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคูข่องระดบัการศกึษากบัการตดัสนิใจซอืดา้นราคา  (N=265)    

ระดบัการศกึษา Mean 

ระดบัการศกึษา 

ตํากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท สงูกว่าปรญิญาโท 

47.0188 41.9856 33.0123 51.9510 

ตํากว่าปรญิญาตร ี 47.0188 - 5.03315 14.00644* -4.93223 

ปรญิญาตร ี 41.9856 - - 8.97329 -9.96538 

ปรญิญาโท 33.0123 - - - -18.93867 

สงูกว่าปรญิญาโท 51.9510 - - - - 

*มนียัยะทางสถติทิรีะดบั .05 

พบว่า คู่ทมีคีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทมีรีะดบัการศกึษาตํากว่าปรญิญาตรจีะ

ใหค้วามสาํคญัดา้นราคาในการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัมากกว่าระดบัการศกึษาปรญิญาโท 

การทดสอบสมมตฐิาน H6 : อาชพีทแีตกต่างกนัจะมลีกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญั

แตกต่างกนั  พบว่าอาชพีทแีตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเป็นของขวญัในดา้นรูปลกัษณ์  ดา้นราคา         

ดา้นบรรจุภณัฑ ์และดา้นโปรโมชนัไมแ่ตกต่างกนั  จงึปฏเิสธสมมตฐิาน H6a H6b H6c และ H6d 

 การทดสอบสมมตฐิาน H7 : รายไดท้แีตกต่างกนัจะมลีกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญั

แตกต่างกนั  ไม่พบความแตกต่างของการตดัสนิใจซอืในดา้นบรรจุภณัฑแ์ละโปรโมชนั จงึปฏเิสธสมมตฐิาน H7c และ 

H7d  แต่พบความแตกต่างในดา้นรปูลกัษณ์และดา้นราคา ไดผ้ลการทดสอบดงัตารางท ี13  และ ตารางท ี15 

 

ตารางที 13 ผลการเปรยีบเทยีบรายไดก้บัลกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญัดา้นรปูลกัษณ์ (N=265)    

ปัจจยัการ

ตดัสนิใจ 

แหล่งของความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

รูปลกัษณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 4903.027 4 1225.757 4.806* 

 

.001 

 ภายในกลุ่ม 66309.107 260 255.035 

รวม 71212.134 264  

*มนียัยะทางสถติทิรีะดบั .05 

ผลการเปรยีบเทยีบรายไดท้แีตกต่างกนัจะมลีกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเป็นของขวญัในดา้นรูปลกัษณ์

แตกต่างกนั  ทนีัยยะสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน H7a และทาํการเปรยีบเทยีบความแตกต่าง   

รายคู ่ไดผ้ลการเปรยีบเทยีบ ดงัตารางท ี14 



ตารางที 14 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคูข่องรายไดก้บัการตดัสนิใจซอืดา้นรูปลกัษณ์  (N=265)    

ระดบัรายได ้ Mean 

ระดบัรายได ้

< 15,000  15,000 - 

20,000  

20,001 - 

30,000  

30,001 - 

50,000  

> 50,000     

ขนึไป 

16.364 15.046 22.385 26.485 23.713 

<15,000  16.364 - 1.318 -6.022* -10.122* -7.349 

15,000 - 20,000 15.046 - - -7.339* -11.439* -8.667* 

20,001 - 30,000  22.385 - - - -4.100 -1.328 

30,0001 - 50,000  26.485 - - - - 2.772 

>50,000 ขนึไป 23.713 - - - - - 

*มนียัยะทางสถติทิรีะดบั .05 

การเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ พบว่า คู่ทมีคีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรงุเทพมหานครที

มรีายไดต้าํกว่า 15,000 บาท และ 15,000 - 20,000 บาท ใหค้วามสาํคญัดา้นรปูลกัษณใ์นการตดัสนิใจซอืขนมอาลวั

น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างทมีรีายได ้ 20,001 ขนึไป 

ตารางที 15  ผลการเปรยีบเทยีบรายไดก้บัลกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญัดา้นราคา (N=265)    

ปัจจยัการ

ตดัสนิใจ 

แหล่งของความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ราคา 

ระหว่างกลุ่ม 5120.150 4 1280.037 3.479* 

 

.009 

 ภายในกลุ่ม 95663.830 260 367.938 

รวม 100783.980 264  

*มนียัยะทางสถติทิรีะดบั .05 

ผลการเปรยีบเทยีบรายไดท้แีตกต่างกนัจะมลีกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเป็นของขวญัในดา้นราคา

แตกต่างกนั  ทนีัยยะสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน H7b และไดท้าํการเปรยีบเทยีบความแตกต่าง

รายคู่รายละเอยีดดงัในตารางท ี16 

 

 

 



ตารางที 16 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคูข่องรายไดก้บัการตดัสนิใจซอืดา้นราคา  (N=265)    

ระดบัรายได ้ Mean 

ระดบัรายได ้

< 15,000  15,000 - 

20,000  

20,001 - 

30,000  

30,001 - 

50,000  

> 50,000     

ขนึไป 

48.303 44.963 39.911 36.882 34.809 

<15,000  48.303 - 3.340 8.392* 11.421* 13.493* 

15,000 - 20,000 44.963 - - 5.052 8.081* 10.153* 

20,001 - 30,000  39.911 - - - 3.029 5.101 

30,0001 - 50,000  36.882 - - - - 2.073 

>50,000 ขนึไป 34.809 - - - - - 

*มนียัยะทางสถติทิรีะดบั .05 

พบว่า คู่ทมีคีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างทมีรีายไดต้าํกว่า 15,000 บาท และ 15,000 - 20,000 บาท 

ใหค้วามสาํคญัดา้นราคาในการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัมากกว่ากลุ่มตวัอย่างทมีรีายได ้ 20,001 ขนึไป 

สรปุและวิจารณ์ผล 

1. การศกึษาการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญัของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยั

พบว่าคุณลกัษณะทกีลุ่มตวัอย่างใหค้า่ความสาํคญัมากทสีุด คอื ราคา  รองลงมา คอื บรรจุภณัฑ ์ซงึเป็นผลมาจาก

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทใีนช่วงเทศกาลจะตอ้งมกีารซอืของขวญัใหท้งักบัญาตผิูใ้หญ่  เพอืนสนิทและเพอืนร่วมงาน  จงึไม่

ซอืสนิคา้ทมีรีาคาสงูเกนิไปเนืองจากงบประมาณมจีาํกดั  ผูบ้รโิภคจะเน้นไปทขีองขวญัทรีาคาไมแ่พงแต่มคีวามคุม้ค่า

กบัสงิทจีะไดร้บัและมบีรรจุภณัฑท์สีวยงามเหมาะกบัการนําไปเป็นของขวญัซงึสอดคลอ้งกบัการวจิยัของววิศิน์  ใจตาบ 

ซงึทาํการการศกึษาการตดัสนิใจซอืเบเกอรขีองผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร (2556) พบว่า ปัจจยัทมีผีลต่อการ

ตดัสนิใจซอืเบเกอร ีผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจ โดยพจิารณาราคาของเบเกอร ีเป็นลําดบัแรก  และชลธร สงิหเ์ดช ( ) ที

ทาํการศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทมีคีวามสาํคญัต่อการเลอืกซอืขนมไทยของผูบ้รโิภคพบว่าผูบ้รโิภคจะให้

ความสาํคญักบัปัจจยัทางดา้นราคามากทสีุด 

 



.  จากการทดสอบสมมตฐิานอายุมคีวามสมัพนัธก์บังบประมาณในการซอืขนมอาลวัเพอืเป็นของขวญั ซงึ

สอดคลอ้งกบัการทดสอบสมมตฐิาน ทพีบความแตกต่างระดบัอายุทแีตกต่างกนัจะมลีกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวั

เพอืเป็นของขวญัแตกต่างกนั  โดยพบว่ายงิอายุน้อยจะยงิใหค้วามสาํคญักบัราคาทซีอืขนมอาลวั  และการทดสอบ

สมมตฐิานรายได ้ พบว่ารายไดท้แีตกต่างกนัจะมลีกัษณะการตดัสนิใจซอืขนมอาลวัเป็นของขวญัในดา้นรูปลกัษณ์และ

ราคาแตกต่างกนั  โดยยงิมรีายไดส้งูจะยงิใหค้วามสาํคญักบัรูปลกัษณ์มากกว่าราคาของขนมอาลวั  และหากมรีายได้

น้อยจะใหค้วามสาํคญักบัราคามากกว่ารูปลกัษณ์ของขนมอาลวั ซงึสอดคลอ้งกบัการวจิยัของธญัญาศริ ิสุรพนิจ และ

กตญั  ู หริญัญสมบรูณ์  ททีาํการศกึษา สว่นประสมทางการตลาดทมีผีลต่อการตดัสนิใจซอืผลติภณัฑเ์บเกอร ีพบว่า

โอกาสทผีูบ้รโิภคจะซอืสนิคา้หรอืผลติภณัฑเ์บเกอรขีนึอยู่กบัรายได ้ โดยผูท้มีรีายไดค้่อนขา้งสงูจะยอมจ่ายแพงกว่า 

เพอืใหไ้ดร้บัประทานเบเกอรทีชีนืชอบและอยูใ่นกระแสนิยม แตกต่างจากผูบ้รโิภคทมีรีายไดน้้อยจะซอืผลติภณัฑ ์      

เบเกอรทีรีาคาคุม้กบัปรมิาณ  และจากขอ้มูลงบประมาณรวมของการซอืของขวญัทเีป็นขนมหวานในช่วงเทศกาลส่วน

ใหญ่จะอยู ่  –  บาท  แต่ในดา้นการตดัสนิใจซอืจะซอืขนมอาลวัทมีรีาคาถูกทสีุดคอื    บาท แสดงใหเ้หน็ว่า

ในการขายขนมเพอืเป็นของขวญัในช่วงเทศกาลควรเน้นไปทขีายขนมทมีกีล่องขนาดเลก็และราคาถูก  แต่ใหผู้บ้รโิภค

จะซอืในจาํนวนหลายๆ กล่องในครงัเดยีว  มากกว่าเน้นขายขนมทเีป็นกล่องใหญ่ในราคาสงู   

ข้อเสนอแนะ  

. จากผลการวจิยัเกยีวกบังบประมาณรวมของการซอืของขวญัทเีป็นขนมหวานในช่วงเทศกาลสว่นใหญ่จะอยู่  

 –  บาท  แต่ในดา้นการตดัสนิใจซอืจะซอืขนมอาลวัทมีรีาคาถูกทสีุดคอื   บาท แสดงใหเ้หน็ว่าในการขาย

ขนมเพอืเป็นของขวญัในช่วงเทศกาลควรเน้นไปทขีายขนมทมีกีล่องขนาดเลก็และราคาถูก  แต่ใหผู้บ้รโิภคจะซอืใน

จํานวนหลายๆกล่องในครงัเดยีว  มากกว่าเน้นขายขนมทเีป็นกล่องใหญ่ในราคาสงู 

  . ในการวจิยัครงัต่อไป หากต้องการวดัในเรอืงรสชาตขิองขนมจะวดัไดเ้พยีง ความหวาน ซงึกาํหนดไดว้่า 

ควรจะลดหรอืเพมิความหวานของขนมอาลวั เพยีงแต่ผูว้จิยัจาํเป็นจะตอ้งมตีวัอย่างของขนมอาลวัเพอืใหผู้ท้าํ

แบบสอบถามไดช้มิ จงึจะสามารถตอบแบบสอบถามไดอ้ย่างถูกตอ้ง ยกเวน้ในกรณีทผีูว้จิยัไดท้าํการสอบถามลูกคา้เก่า

ทเีคยซอืสนิคา้จงึจะทําใหไ้ดร้บัขอ้มลูเกยีวกบัคุณลกัษณะดา้นรสชาต ิ
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