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 การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกกบัขนมไทยของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ขนมตะวนัตกและขนมไทยและเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและขนมไทย
ของผู ้บ ริโภค  ใน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่จ  านวนข้อมูลแบบสอบถาม 400 ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามในลกัษณะ ปลายเปิดและปลายปิด ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าไค-สแควร์ ด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุอยู่ในช่วง 15-25 ปี สถานภาพโสด การศึกษาของ
ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียน/ นกัศึกษา โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต ่ากวา่ 5,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมตะวนัตก พบว่า ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคเลือก
ซ้ือขนมตะวนัตกมาจากร้านเคร่ืองด่ืมและขนมตะวนัตก ประเภทขนมปังต่างๆ เลือกซ้ือเพราะขนม
ตะวนัตกอร่อย เพื่อซ้ือมารับประทานเอง โดยเลือกซ้ือในช่วงเวลา 15:00-18:00 น. มีค่าใชจ่้ายในการ
เลือกซ้ือคร้ังละ 51-100 บาท ใช้บริการร้านขนมตะวนัตกสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง และรู้จกัร้านขนม
ตะวนัตกมาจากการท่ีมีผูแ้นะน า ส่วนพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือขนมไทยของผูบ้ริโภค ส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือขนมไทยจากร้านคา้ตามทอ้งตลาด ประเภทของขนมไทยท่ีชอบรับประทานจะเป็นขนม
ไทยประเภทเช่ือม เช่น ทองหยอด ทองหยบิ ฝอยทอง เมด็ขนุน ผลไมเ้ช่ือม เหตุผลท่ีเลือกรับประทาน
ขนมไทยเพราะรสชาติอร่อย เลือกซ้ือขนมไทยเพื่อรับประทานเอง ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือขนมไทย



 

จ 

เวลา 15.00 -18.00 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือคร้ังละนอ้ยกวา่ 50 บาท มีการเลือกซ้ือขนมไทย
นอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง และผูบ้ริโภครู้จกัร้านขนมไทยมาจากการท่ีมีผูแ้นะน า  

 ส่วนผลการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือขนมตะวนัตกและ
ขนมไทยของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุ
สถานภาพและอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในเลือกการซ้ือ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
ช่วงเวลาในการเลือกซ้ือและส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้าน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายใน
การเลือกซ้ือและส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้าน ส่วนดา้นปัจจยัทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือขนมไทยและขนมตะวนัตก ดา้นผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาทีในการเลือกซ้ือ และ
ดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัส่ือท่ีท าให้รู้จกัขนมตะวนัตกและขนมไทยของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of the study were to analyze the behaviors of buying Western dessert and 
Thai Dessert and secondly, factors that affected buying behaviors in Chiang Mai district, Chiang 
Mai province. 400 open-ended questionnaires were used as a tool to collect data. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Chi - Square. The data 
showed that the majority of respondents were female, age between 15-25 years old and they were 
single. The respondents’ education was undergraduate students. Their average monthly income was 
less than 5,000 baht. There were 3-4 in the household. 
 The findings found that most consumers bought western dessert at western coffee shop. 
They usually bought different kinds of bread for themselves during the hours of 3.00-6.00 pm. The 
cost of buying was about 51-100 baht and they usually visited there 1-2 times a week.  They knew 
about the shops because of recommendation. In case of buying Thai dessert, most people bought 
Thai dessert from the market. Thong Yot (egg yolk fudge balls cooked in syrup), Thong Yip (egg 
yolk-based golden flower), Foi Thong (golden threads), Met Khanun (bean-paste) and fruits in 
syrup were famous for consumers.                                                                                                                    
 They bought Thai dessert because they were delicious. They bought Thai dessert for 
themselves during the hours of 3.00-6.00 pm. The cost of buying was about 50 baht and they 
usually visited there once a week.  They knew about Thai dessert because of recommendation. 
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 In terms of comparison of buying Western dessert and Thai dessert in Chiang Mai, it could 
be divided into 2 factors. The first factor was personal factors. It found that age, marital status and 
occupation were associated with costs of buying. Education is associated with the buying period and 
advertising. Salary was related to costs of buying and advertising. The second factor was marketing 
factor. It was found that products were related to period of the buying and the promotion was 
associated with advertising to get the consumers to know products in Chiang Mai.  

 


