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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัเร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพือ่สุขภาพของกลุ่มคน Generation Y ใน
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์(1) เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขนม
เพื่อสุขภาพของกลุ่มคน Generation Y ในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพือ่สุขภาพของกลุ่มคน Generation Y ในกรุงเทพมหานคร (3) 
เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพื่อสุขภาพของกลุ่มคน Generation Y ในกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรกลุ่ม Generation Y ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 420 กลุ่ม
ตวัอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านขนมเพื่อสุขภาพ ที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัมากที่สุด คือ ด้านผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั   
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ABSTRACT  
  

 This research on factors affecting the decision of choosing healthy dessert shop by Generation Y 
People in Bangkok. Objective: (1) to study personal factors influencing making decision of healthy dessert 
shop selection of Generation Y people in Bangkok. (2)  to study marketing mix factors that influence shop 
selection. Healthy dessert of Generation Y people in Bangkok. (3) to study the decision of choosing healthy 
dessert shops of Generation Y people in Bangkok. The sample size used in this study was 420 of Generation 
Y population in Bangkok. The research results were found that factors affecting the decision of choosing a 
healthy dessert shop the sample group gave the most importance to was product, followed by process, 
physical evidence, place, price, people and promotion respectively. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 เกียรติพงษ ์อุดมธนะธีระ (2561) ระบุว่า Mega Trends เป็นขอ้มูลเชิงสถิติระดบัโลก เพือ่ดูแนวโน้ม
หรือท านายส่ิงที่ก  าลังจะเกิดขึ้ นในอนาคต ซ่ึงหน่ึงใน Mega Trends ที่ส าคัญก็คือ Healthy Living หรือ
มาตรฐานการใชชี้วิตให้มีสุขภาพดี มีสมดุลทั้งกายและใจ ซ่ึงในปัจจุบนัที่ผูบ้ริโภคเร่ิมหันมารับประทาน
อาหารที่ช่วยในเร่ืองของสุขภาพมากขึ้น เช่น การป้องกนัโรค การเพิ่มภูมิคุม้กนั การชะลอความเส่ือมของ
เซลล์ โดยกระแส Healthy Living น้ีเป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในระดบัประเทศและใน
ระดบัโลก 

สุปรีดา อดุลยานนท ์(2562) ได้ให้ขอ้มูลกบัเวที Thaihealth Watch ว่าในปี 2563 จะมีสถานการณ์
ส าคญัที่กระทบต่อสุขภาพของคนไทยในกลุ่มวยัท างาน คือ พฤติกรรมการกินและการใชชี้วติ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัที่ก่อใหเ้กิดโรคและการเสียชีวติมากที่สุด โดยสาเหตุการเสียชีวิต 3 อนัดบัแรกของคนไทยยงัคงเป็น
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ไดแ้ก่ โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน และหัวใจขาดเลือด ซ่ึงโรงพยาบาลสมิติเวท 
(2561) กใ็หข้อ้มูลดว้ยวา่กลุ่มคน Generation Y มีแนวโนม้วา่จะมีความสุขและสุขภาพดีนอ้ยกวา่คนรุ่นก่อน 
เพราะเกิดในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง อีกทั้งยงัมีการพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ ท าใหก้ลุ่มคน Generation Y พบเจอแต่การแข่งขนั ตั้งแต่วยัที่เร่ิมเขา้ระบบการศึกษา ไป
จนถึงวยัท างาน อีกทั้งขอ้จ ากดัของเวลาและวิถีชีวิตอนัเร่งรีบของคนเมือง ท าให้ไม่สามารถรับประทาน
อาหารที่ดีต่อสุขภาพไดค้รบทุกม้ือ ซ่ึงผูป้ระกอบการบางส่วนก็ไดเ้ห็นโอกาส และผลิตสินคา้เพื่อสุขภาพ
ออกมาสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก 



เม่ือพูดถึงแนวโน้มการบริโภคในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสถาบนัอาหาร, กระทรวงอุตสาหกรรม 
(2560) พบวา่ กลุ่มธุรกิจอาหารสุขภาพทัว่โลก มีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งในปัจจุบนัขนม
เพื่อสุขภาพไดถู้กพูดถึงเป็นอยา่งมาก ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความตั้งใจที่จะลงไปเล่นในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 
และมีความตั้งใจที่จะศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านขนมเพื่อสุขภาพของกลุ่ม 
Generation Y ในกรุงเทพมหานคร เพือ่ใหต้วัผูว้จิยัและผูป้ระกอบการท่านอ่ืน ไดน้ าขอ้มูลและผลการวจิยัน้ี
ไปใชใ้นการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัร้านขนมเพือ่สุขภาพ อีกทั้งน าผลการวจิยัไปช่วยในการก าหนดกลยทุธ์
การตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแม่นย  ามากขึ้นดว้ย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านขนมเพื่อสุขภาพของกลุ่ม 
Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพื่อ
สุขภาพของกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 

3. เพือ่ศึกษาการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพือ่สุขภาพของกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดา้นประชากร คือ ประชากรกลุ่ม Generation Y ตามแนวคิดของ Andrew Shoaff (2013) 
ซ่ึงเป็นผูท้ี่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524 – 2538 หรือมีอายรุะหว่าง 25 - 39 ปี ที่อยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ านวน 
1,190,146 ราย (ขอ้มูลจาก ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 ) ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่งค  านวณจากสูตร Yamane (1967) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย 
และเพือ่เป็นการป้องกนัความผดิพลาดของขอ้มูล ผูว้จิยัจึงจดัท าแบบสอบถามเพิม่อีก 5% รวมเป็น 420 ราย 

ขอบเขตด้านตวัแปรตน้ ประกอบด้วย ปัจจยัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ดา้นการ
น าเสนอทางกายภาพ  (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ (Process) ขอบเขตด้านตัวแปรตาม 
ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกร้านขนมเพือ่สุขภาพ 
 
นิยามศัพท์ 

ขนมเพื่อสุขภาพ หมายถึง ของกินที่ไม่ใช่กบัขา้ว มกัทานหลงัม้ืออาหารหลกัหรือทานเล่นระหว่าง
วนั โดยไม่ก่อให้เกิดโรคหรือไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาสุขภาพตามมา อีกทั้งยงัมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ขนมที่
ปราศจากไขมนัทรานส์ ขนม Low Fat - Low Sugar ขนมไร้แป้ง ขนมคลีน ขนมที่มีส่วนประสมของธญัพืช 
โฮลวที โฮลเกรน มลัติเกรน ถัว่ และผลไมต่้างๆ เป็นตน้ 



กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวจิยั คือ ประชากรกลุ่ม Generation Y ตามแนวคิดของ Andrew Shoaff 
(2013) ซ่ึงเป็นผูท้ี่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524 – 2538 หรือผูท้ี่มีอายรุะหวา่ง 25 - 39 ปี ทีอ่ยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1,190,146 คน (ขอ้มูลจาก ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 ) กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั ค านวณจากสูตร Yamane (1967) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากับ 
400 ราย และเพื่อเป็นการป้องกนัความผิดพลาดของขอ้มูลจากความไม่สมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม 
ผูว้ิจัยจึงจัดท าแบบสอบถามเพิ่มอีก 5% รวมเป็น 420 ราย โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage sampling) ซ่ึงจะเก็บจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในเขตห้วยขวาง เขตบางนา เขต
ลาดพร้าว เขตลาดกระบงั เขตตล่ิงชนั เขตบางบอน ในวนัจนัทร์ – อาทิตย ์ช่วงเวลา 09:00 – 17:00 น. และ 
19:00 – 21:00 น. โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย (1) ค  าถามคดั
กรอง เพื่อให้ไดผู้ต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 25-39 ปี (2) ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามใน
ลกัษณะ Nominal ตรวจสอบรายการ (Checklist) และเติมเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง (3) ขอ้มูลเก่ียวกบั

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
- ผลิตภณัฑ ์
- ราคา 

- ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสริมการตลาด  

- บุคลากร 

- การน าเสนอทางกายภาพ 
- กระบวนการ 

การตัดสินใจเลือกร้านขนมเพ่ือสุขภาพของกลุ่มคน 
Generation Y ในกรุงเทพมหานคร 



ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และระดับความส าคัญต่อการเลือกร้านขนมเพื่อสุขภาพของกลุ่มคน 
Generation Y ในกรุงเทพมหานคร โดยจะใชว้ิธีการหาความกวา้งและอนัตรภาคชั้น (ประคอง กรรณสูตร
,2538) ใชม้าตรวดัแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scales) แบ่งระดับความส าคญัต่อการตดัสินใจเลือกร้านขนม
เพือ่สุขภาพ ออกเป็น 5 ระดบั จากมากไปนอ้ย (4) ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพือ่สุขภาพของ
กลุ่มคน Generation Y ในกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้วิธีการหาความกวา้งและอันตรภาคชั้น (ประคอง 
กรรณสูตร,2538) ใชม้าตรวดัแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scales) แบ่งระดับการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพื่อ
สุขภาพ ออกเป็น 5 ระดบั จากมากไปนอ้ย 

ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามดว้ยการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ดังน้ี (1) ท  า Pre-Test 
โดยเก็บจากประชากรกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 42 ราย หรือคิดเป็น 10% ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม (2) น าแบบสอบถามที่ไดป้รับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองกับ
กลุ่มตวัอยา่ง (Pilot Test) เพื่อดูค่าความเช่ือมัน่ (Cronbach's Alpha ) โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
อยูร่ะหวา่ง 0.700 – 0.781 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

ข้อมูลเกีย่วกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 420 คน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 โดยมีสถานภาพโสด 295 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 
ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.8 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและระดับความส าคญัต่อการเลือกร้านขนมเพ่ือสุขภาพ 
 ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และระดบัความส าคญัต่อการเลือกร้าน
ขนมเพื่อสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 420 คน โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทั้งโดยรวมและสรุปแต่ละด้าน โดยเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัดา้นความสะอาดมากที่สุด รองลงมาคือ
รสชาติความอร่อย ความสดใหม่ วตัถุดิบคุณภาพดี คุณค่าทางโภชนาการ และเมนูมีความหลากหลาย 
ตามล าดบั, ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัดา้นความถูกตอ้งในการให้บริการ
มากที่สุด รองลงมาคือความรวดเร็วในการใหบ้ริการ มีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย และมีเวลาเปิด - 
ปิด ที่เหมาะสม ตามล าดบั, ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบั



ดา้นความสะอาดของอาคารสถานที่มากที่สุด รองลงมาคือ การจดัเรียงสินคา้มีความเหมาะสมสะดวกในการ
เลือกซ้ือ การตกแต่งร้านสวยงามมีความดึงดูดใจ และบรรยากาศร้านอบอุ่นเป็นกนัเอง ตามล าดบั, ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัดา้นสะดวกในการเดินทางมากที่สุด รองลงมา
คือ มีพื้นที่จอดรถเพียงพอ สามารถสั่งซ้ือออนไลน์ได้ และท าเลที่ตั้งเป็นจุดเด่นมองเห็นง่าย ตามล าดับ, 
ปัจจยัดา้นราคา (Price) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัด้านราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากที่สุด รองลงมาคือ 
ราคาเหมาะสมกบัปริมาณ มีหลายระดบัราคาให้เลือก และราคาถูกเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน ตามล าดบั, ปัจจยั
ดา้นบุคลากร (People) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัดา้นพนักงานให้บริการดว้ยความสุภาพ ยิม้แยม้ แจ่มใส
มากที่สุด รองลงมาคือ พนกังานมีความกระตือรือร้น พนกังานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และพนกังานรูปร่าง
หน้าตาดี ตามล าดับ, ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับด้านการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือ มีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม การคน้หา
จากSearch Engine และการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์า่นป้ายโฆษณา ตามล าดบั 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจเลือกร้านขนมเพ่ือสุขภาพ 
 ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพื่อสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
420 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีโอกาสจะเลือกใชบ้ริการร้านขนมเพือ่สุขภาพอยา่งแน่นอน 
 
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านขนมเพ่ือสุขภาพ 

ตาราง ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพ่ือสุขภาพของกลุ่มคน Generation 
Y ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ (Independent Sample T-Test)  

เพศ 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Equal variances 
assumed 

0.063 0.802 0.023 418 0.981 0.00158 0.06762 

Equal variances not 
assumed 

  0.023 354.117 0.981 0.00158 0.06707 

  
 



ตาราง ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพ่ือสุขภาพของกลุ่มคน Generation 
Y ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Equal variances 
assumed 

3.813 0.052 1.574 418 0.116 0.11308 0.07186 

Equal variances not 
assumed 

  1.705 282.603 0.089 0.11308 0.06633 

ผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพื่อสุขภาพของ
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 420 คน โดยด้านเพศและสถานภาพสมรส ใชก้ารวิเคราะห์ Independent Sample T-
Test พบวา่ เพศที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพือ่สุขภาพ และสถานภาพที่แตกต่าง
กนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพือ่สุขภาพ 

ตาราง ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพของแต่ละกลุ่มกับการตัดสินใจเลือกร้านขนมเพ่ือ
สุขภาพของกลุ่มคน Generation Y ในกรุงเทพมหานคร (One-Way ANOVA)  

One-Way ANOVA 

อาชีพ 
Mean 

Difference(I-J) 
Std. Error Sig. 

ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ -.07622 .11841 .520 

พนกังานเอกชน -.26415* .11132 .018 

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ -.31789* .11749 .007 

ธุรกิจส่วนตวั -.48268* .12736 .000 

ว่างงาน -.34221* .12979 .009 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ ขา้ราชการ .07622 .11841 .520 

พนกังานเอกชน -.18793 .09946 .060 

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ -.24167* .10632 .024 

ธุรกิจส่วนตวั -.40646* .11714 .001 

ว่างงาน -.26600* .11977 .027 



อาชีพ 
Mean 

Difference(I-J) 
Std. Error Sig. 

พนกังานเอกชน ขา้ราชการ .26415* .11132 .018 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ .18793 .09946 .060 

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ -.05374 .09835 .585 

ธุรกิจส่วนตวั -.21852* .10996 .048 

ว่างงาน -.07806 .11276 .489 

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ ขา้ราชการ .31789* .11749 .007 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ .24167* .10632 .024 

พนกังานเอกชน .05374 .09835 .585 

ธุรกิจส่วนตวั -.16479 .11620 .157 

ว่างงาน -.02432 .11886 .838 

ธุรกิจส่วนตวั ขา้ราชการ .48268* .12736 .000 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ .40646* .11714 .001 

พนกังานเอกชน .21852* .10996 .048 

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ .16479 .11620 .157 

ว่างงาน .14046 .12863 .275 

ว่างงาน ขา้ราชการ .34221* .12979 .009 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ .26600* .11977 .027 

พนกังานเอกชน .07806 .11276 .489 

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ .02432 .11886 .838 

ธุรกิจส่วนตวั -.14046 .12863 .275 

 
ตาราง ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพ่ือสุขภาพของกลุ่มคน Generation 
Y ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ (One-Way ANOVA) 

One-Way ANOVA 

รายได้ SS df MS F Sig. 

Between Groups 1.198 4 .300 .656 .623 

Within Groups 189.459 415 .457   

Total 190.657 419       



ดา้นอาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชก้ารวเิคราะห์ One-Way ANOVA ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ของการตดัสินใจเลือกของแต่ละกลุ่มเป็นรายคู่ พบว่า อาชีพขา้ราชการ มีระดบัการตดัสินใจเลือกร้านขนม
เพื่อสุขภาพที่แตกต่างจากพนักงานเอกชน อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ ธุรกิจส่วนตวั และว่างงาน, พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีระดับการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพื่อสุขภาพที่แตกต่างจากอาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ ธุรกิจ
ส่วนตวั และว่างงาน, พนักงานเอกชน มีระดบัการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพื่อสุขภาพที่แตกต่างจากธุรกิจ
ส่วนตัว ส่วนรายได้ที่แตกต่างกันนั้ น ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพื่อสุขภาพของกลุ่มคน 
Generation Y ในกรุงเทพมหานครแต่อยา่งใด 
 
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านขนมเพ่ือสุขภาพ 

Y  = 1.048 + 0.328 + 0.109 
Y = 1.485 

ตาราง ค่าสถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้าน
ขนมเพ่ือสุขภาพของกลุ่มคน Generation Y ในกรุงเทพมหานคร (Multiple Regression) 

Regression 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.048 .379  2.765 .006 

รวมผลิตภณัฑ ์ .507 .082 .328 6.147 .000 

รวมราคา .011 .069 .009 .165 .869 

รวมช่องทางการจดัจ าหน่าย .043 .065 .037 .655 .513 

รวมการส่งเสริมการตลาด .117 .055 .109 2.106 .036 

รวมบุคลากร -.042 .061 -.037 -.691 .490 

รวมการน าเสนอทางกายภาพ .110 .081 .078 1.352 .177 

รวมกระบวนการ .031 .072 .023 .431 .667 

ผลการการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพือ่
สุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 420 คน โดยใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression) พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพือ่สุขภาพ มี
ทั้งหมด 2 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากค่าสมัประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปนอ้ย 
คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
 



ข้อเสนอแนะ 
 

เน่ืองจากงานวจิยัน้ีท  าใหท้ราบเก่ียวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านขนมเพือ่สุขภาพ ของ
กลุ่มคน Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลและผลการวิจยัน้ีไปเป็น
แนวทางในการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัร้านขนมเพื่อสุขภาพได ้อีกทั้งยงัสามารถน าผลการวิจยัน้ีไปช่วยใน
การก าหนดกลยทุธ์การตลาดให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแม่นย  ามากขึ้น แต่กระนั้นก็ไม่
ควรยดึตามผลวิจยัน้ีทั้งหมด เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ไดศึ้กษาเฉพาะเจาะจงเขตใดเขตหน่ึง แต่เป็นการศึกษาใน
ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควรสงัเกตเรียนรู้ผูบ้ริโภคในพื้นที่ของตนควบคู่กบั
การน าผลวจิยัน้ีไปใชด้ว้ยนัน่เอง 

เน่ืองจากแนวโนม้ความความตอ้งการดา้นสุขภาพมีเพิม่มากขึ้นในปัจจุบนั ดงันั้นจ าเป็นที่จะตอ้งมี
งานวิจยัเก่ียวกบัสินคา้เพื่อสุขภาพออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่หลากหลาย รองรับกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ให้ไดใ้ชป้ระโยชน์จากงานวิจยัเหล่านั้นอยา่งเต็มที่ 
นอกจากน้ี งานวิจยัยงัไม่ควรกระจุกอยูแ่ค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมไปยงัเขต
พื้นที่ต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึงอีกดว้ย 
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