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ความพงึพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเค้กภายใต้ตราสินค้าของอเมริกา:  
กรณีศึกษา ร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กทีค่ริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์  

(SATISFACTION OF CONSUMERS ON AMERICAN BRAND CAKE: CASE 
STUDY NEW YORK CHEESECAKE  AT CRYSTAL DESIGN CENTER)  

อญัธิฌา ศิริเจริญ 1 ผศ.(พิเศษ) ดร. อิทธิกร ข าเดช 2   
---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคล

และพฤติกรรมการบริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายนอกกบั
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเค้กร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ โดยใช้แบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มลูกคา้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จ านวน 
384 ตวัอยา่ง 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26 – 30 ปี 
มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนหรือพนกังานธนาคาร มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท และมีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการ
บริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์โดยมีเหตุผลหลกัในการ
เลือกซ้ือเคก้เพื่อรับประทานเอง ช่ืนชอบนิวยอร์ค ชีสเคก้ (ธรรมดา) มีความถ่ีโดยเฉล่ียต่อ
สัปดาห์ในการซ้ือเคก้น้อยกว่า 1 คร้ัง มีจ  านวนเงินโดยเฉล่ียท่ีใช้ซ้ือเคก้ต่อคร้ังระหว่าง  
201-400 บาท นิยมรับประทานเคก้ช่วงบ่ายถึงช่วงเยน็ นิยมรับประทานเคก้ท่ีร้านนิวยอร์ค 
ชีสเคก้ มีตวัเองเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือ บริโภคเคก้ และรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัเคก้ผา่นส่ือออนไลน์   

กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และเทคโนโลยีใน
ดา้นต่างๆ รวมถึงมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีส
เค้กในด้านต่างๆ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามทันสมัยและเหมาะสมสอดคล้องกับ
บรรยากาศอเมริกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การบริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเค้กร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กแตกต่างกัน  และทุกปัจจัยภายนอกมี
                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อเค้กร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: เคก้ภายใตต้ราสินคา้ของอเมริกา, ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้, คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์, 
ความพึงพอใจ 

 

ABSTRACT 
The objectives of this study are to study the difference of demographical and 

behavioral factors that influence satisfaction of consumers on America branded cake and 
to study relationship between external factors and their satisfaction.  This utilized 
questionnaire to collect data from 384 customers of New York Cheesecake in Crystal 
Design Center. 

The findings reveal that most samples are female; have age in range between 26-
30 years; graduated in bachelor degree; are working as an employee of private firm or a 
banker; have average monthly income between 20,001-30,000 baht; and are single.   
Most of them have cake consumption behavior because of their own and prefer New 
York Cheesecake (simple).  Buying frequency is less than once a week in average.  
Average payment is between 201-400 baht per purchase.  They like to eat cake in the 
afternoon and evening and at New York Cheesecake.  Themselves are influencing person 
for making buying decision and their information channel is online media. 

They focus on various economic, social and cultural, and technological factors.  
These also include satisfaction on marketing mix, for instance, beautiful and modern 
package in accordance with American style.  In testing hypothesis, the results show most 
demographical and behavioral factors influence their satisfaction differently.  And, all 
external factors have relationship with their satisfaction at significant level of 0.05. 

 

KEYWORDS:  AMERICAN BRAND CAKE, NEW YORK CHEESECAKE, CRYSTAL 
DESIGN CENTER, SATISFACTION 
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บทน า  
การได้อาหารท่ีเพียงพอและถูกสัดส่วนเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมนุษย์เพื่อให้มี

สุขภาพท่ีแข็งแรง ประเทศท่ีมีประชาชนท่ีกินดีย่อมมีภาวะโภชนาการท่ีสมบูรณ์และ
ไดเ้ปรียบดา้นขมุพลงัในการพฒันาประเทศ ทั้งน้ี อาหารมีความหลากหลายแตกต่างกนัตาม
วตัถุดิบ รสชาติ และวิธีการปรุง ในประเทศไทยขา้วเป็นอาหารหลกัท่ีมีความผูกพนักบั
ประชาชนกนัมาอยา่งชา้นาน แต่ในปัจจุบนัคนไทยมีวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ี
ตอ้งท างานแข่งขนักบัเวลาและมีค่านิยมการบริโภคท่ีแตกต่างออกไปจากในอดีตโดยการ
เลียนแบบการบริโภคของชาวตะวนัตกดว้ยการบริโภคส่ิงอ่ืนทดแทนขา้ว 

อาหารอบ (Bakery) จึงเขา้มามีบทบาทมากข้ึนเน่ืองจากการมีคุณค่าทางสารอาหาร
และความสะดวกสบายจากการประหยดัเวลาและความสามารถในการพกพาได ้ นอกจากน้ี
ยงัมีความน่ารับประทานท่ีใชจ้ดัเล้ียงในโอกาสต่างๆ และใชเ้ป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ
ต่างๆ ได้ เช่น วนัเกิด วนัข้ึนปีใหม่  เป็นตน้  โดยอาหารอบมีหลายประเภท เคก้ก็เป็น
อาหารอบประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมบริโภคกนัมากและมีการพฒันาคิดคน้สูตรต่างๆ 
เกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะชีสเคก้ท่ีเป็นท่ีนิยมบริโภคกนัเป็นอยา่งมากในกลุ่มชาวอเมริกนั
โดยเฉพาะชาวนิวยอรค ์

อาหารอบมีววิฒันาการมาโดยตลอดโดยมีการพฒันาเทคนิคและวิธีการปรุงอาหาร
ท าให้เกิดคุณค่าทางอาหารมากข้ึนและสามารถจดัเก็บโดยแช่แข็งไวไ้ดน้าน  นิวยอร์ค ชีส
เคก้ซ่ึงเป็นร้านขายชีสเคก้ตน้ต ารับของอเมริกามองเห็นถึงขอ้ดีดงักล่าวน้ี  จึงน าเขา้ชีสเคก้
แช่แขง็มาใหลู้กคา้ชาวไทยท่ีเคยพ านกัอยูใ่นอเมริกาและไดเ้คยล้ิมลองรสชาดแลว้ติดใจได้
มีโอกาสหวนร าลึกถึงความหลงัไดล้ิ้มลองอีกตามท่ีตอ้งการ รวมถึงผูรั้กและช่ืนชอบการ
บริโภคเคก้ทัว่ไปท่ีไม่ควรพลาด 

ร้านนิวยอร์ค ชีพเคก้ถือว่าเป็นช่องทางหน่ึงในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชีสเคก้
น าเขา้จากอเมริกาท่ีลูกคา้สามารถใชบ้ริการไดทุ้กวนั โดยร้านตั้งอยูท่ี่  Z 102 ชั้น 1 เลขท่ี 
1420 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัในฐานะเป็นผูจ้ดัการฝ่ายธุรการของบริษทัผูน้ าเขา้ชีสเคก้ดงักล่าว
เป็นเพียงรายเดียวในประเทศเล็งเห็นถึงความส าคญัในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ี
มีต่อทั้ งตัวผลิตภัณฑ์ชีสเค้กและส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีส่วน
ส่งเสริมความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของร้าน จึงเลือกศึกษาตัวแปรต่างๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้จ าแนกตาม
ความแตกต่างทางลกัษณะบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคเคก้ของร้านของลูกคา้ รวมถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้เพื่อทราบถึงสถานการณ์การ
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บริโภคและการใชบ้ริการร้านของลูกคา้ในปัจจุบนั และความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายใน
อย่างเช่นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัภายนอกอย่างเช่นเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี โดยคาดหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ผลการศึกษาท่ีได้
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้พฒันาการให้บริการในดา้นต่างๆ ของร้านให้มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาวะการด าเนินชีวติในปัจจุบนัของประชาชนและการรักษาความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัมากข้ึน 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ 

2.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้
ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายนอกกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคชีสเคก้และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 
ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ 

2. ท าให้ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยัภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งและระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้จ าแนกออกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดในด้านต่างๆ ซ่ึงสามารถน ามาใช้ประกอบการก าหนด
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ได ้

3. ท าให้ไดผ้ลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ท่ีมีต่อการสร้างความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ ซ่ึงสามารถน ามาประยุกตใ์ชว้างแผน
แนวทางการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ทั้งกบัตวัชีสเคก้และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ รวมถึงบริการ
และการตลาดของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้และธุรกิจดา้นอาหารหรือเบเกอร่ีน าเขา้ได ้
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
เคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการบริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้แตกต่างกนั 
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3. ปัจจยัภายนอกมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้าน
นิวยอร์ค ชีสเคก้ 
กรอบแนวคิด 
     ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ภายใตต้ราสินคา้ของอเมริกา: กรณีศึกษา ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีคริสตลั 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

วราภา ปองเงิน (2550) เค้กเป็นอาหารหวานท่ีนิยมไปทัว่โลก ซ่ึงท าโดยผ่าน
กระบวนการอบ และนิยมรับประทานในเทศกาลต่างๆ เพื่อการฉลอง เช่น งานวนัเกิดและ
งานแต่ง เป็นตน้ 

Crystal Design Center (2013) ชีสเคก้ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในกรุงนิวยอร์ค 
จนทุกร้านตอ้งคิดคน้หาสูตรเด็ดมาแข่งขนัเพื่อมดัใจลูกค้ากนั ส าหรับนิวยอร์ค ชีสเค้ก 
(New York Cheesecake: NYCC) เป็นร้านขายชีสเคก้ท่ีแช่แข็งและน าเขา้จากประเทศ

ลกัษณะส่วนบุคคล   
เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ   
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ  

พฤติกรรมการบริโภคเค้กของร้านนิวยอร์ค ชีสเค้ก  
เหตุผลหลกัในการเลือกซ้ือเคก้  
ประเภทของเคก้ท่ีช่ืนชอบ  
ความถ่ีโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ในการซ้ือเคก้  
จ านวนเงินโดยเฉล่ียท่ีใชซ้ื้อเคก้ต่อคร้ัง  
ช่วงเวลาท่ีนิยมรับประทานเคก้  
สถานท่ีท่ีนิยมใชรั้บประทานเคก้  
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ/ บริโภคเคก้ 
ช่องทางขอ้มูลข่าวสารท่ีรับทราบเก่ียวกบัเคก้ 
 

ปัจจัยภายนอก  
เศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม  เทคโนโลย ี 
 

คว ามพึ งพอ ใ จ ขอ ง
ผู้บริโภคที่มีต่อเค้กร้าน
นิวยอร์ค ชีสเค้ก 
ผลิตภณัฑ ์ 
ราคา  
การจดัจ าหน่าย  
การส่งเสริมการตลาด  
พนกังาน  
กระบวนการใหบ้ริการ  
สภาพแวดลอ้มทาง 
   กายภาพ 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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สหรัฐอเมริกามาขายใหผู้รั้กการบริโภคชีสเคก้รสละมุนจากตน้ต ารับไดมี้โอกาสล้ิมลองกนั
ท่ีคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (Crystal Design Center: CDC)  โดยเปิดให้บริการทุกวนั
ระหวา่งเวลา 10.30-20.00 น. ท่ี Z 102 ชั้น 1 เลขท่ี 1420 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (เลียบทาง
ด่วนรามอินทรา) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2548 อ้างถึงในนิทศัน์ ตุลารัตน์เรืองนาม, 2553) 
ความพึงพอใจ เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้า  ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลประโยชน์จากคุณสมบุติผลิตภณัฑ์หรือการท างานของผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้จะได้รับกบั
ความคาดหวงัจากผลประโยชน์ หรือประสิทธิภาพการท างานของผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ซ่ึง
ความคาดหวงัอาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีตหรือจากขอ้มูลของคู่แข่งขนั  

Kotler (2003) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้
ด าเนินงานในตลาดเป้าหมายใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 
กลุ่มเรียกว่า 4Ps  ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางจดัจ าหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

Kotler and Armstrong (1997)  การจดัการทางการตลาดในธุรกิจการบริการตอ้ง
ผสมผสานส่วนประสมทางการตลาดใน 7 ดา้นโดยเพิ่มปัจจยัอีก 3 ดา้นรวมเรียกวา่ 7Ps ซ่ึง
ตอ้งสอดประสานกนัอยา่งดีจึงท าใหไ้ดป้ระสิทธิผล 

วิทยาลยัการอาชีพเทิง (2555) ปัจจยัภายนอกองค์กรธุรกิจถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยไม่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ปัจจยัแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัแวดล้อมด้านสังคมและวฒันธรรม 
ปัจจยัแวดลอ้มดา้นกฎหมายและการเมือง และปัจจยัแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยี 

Blackwell, Miniard and Engel (2006) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีคน
ปฏิบติัเม่ือไดรั้บ บริโภค หรือก าจดัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ  

Blackwell, Miniard and Engel (2006);  Saraswathi (อา้งถึงในพนิดา พุฒหม่ืน, 
2554: 25-29) การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเนน้การวิเคราะห์ทางจิตและสังคม ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงปัจจยั 2 ทางท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  โดยในการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค ท าให้ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ 
และสามารถจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ปัจจยัทั้ง 2 ทาง 
ประกอบด้วย ปัจจยัภายใน ได้แก่ ปัจจยัเฉพาะบุคคล ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา และปัจจยั
ภายนอก ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว ชั้นทางสังคม วฒันธรรม วฒันธรรมยอ่ย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.tice.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tice.ac.th%2FIndex_1.htm&ei=PHdDT4HDL8ixrAfDhOCuBw&usg=AFQjCNEWGvBZcMR7NL3kkHyNlF8HhL3P7g
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ขวญัเรือน กิตติวฒัน์ (2531) ลักษณะประชากรศาสตร์ถือว่าเป็นปัจจยัส าคญั
พื้นฐานอีกปัจจยัท่ีควรท าการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 

เอกชยั อภิศกัด์ิกุลและคณะ (2552) คุณลกัษณะของบุคคลเป็นตวัแปรมาตรฐานท่ี
ตอ้งน าเสนอในทุกงานวจิยั เพื่อแสดงถึงแหล่งของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้ โดยตวัแปร
ต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา และสถานภาพสมรส 

กฤติยา กาญจนเตมีย ์ (2550) คณะลกัษณะของบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุ
อาชีพ รายได ้ และการศึกษา ท าใหมี้การรับรู้ ความช่ืนชอบ และแรงจูงใจส่วนตวั มี
ผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือและรูปแบบการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่มลูกคา้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้
ท่ีคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 384 ตวัอย่าง โดยใช้สถิติต่างๆ 
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ 
MRA  
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 มี

อายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 79.9 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนหรือพนกังาน
ธนาคาร จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001 – 
30,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 และมีสถานภาพโสด จ านวน 284 คน คิด
เป็นร้อยละ 74.0 

2. สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเค้กของร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กที่คริสตัล 
ดีไซน์ เซ็นเตอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลหลกัในการเลือกซ้ือเคก้เพื่อรับประทานเอง 
จ านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 82.3 ช่ืนชอบนิวยอร์ค ชีสเคก้ (ธรรมดา) จ านวน 268 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.8 มีความถ่ีโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ในการซ้ือเคก้นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง จ านวน 170 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 มีจ  านวนเงินโดยเฉล่ียท่ีใชซ้ื้อเคก้ต่อคร้ังระหวา่ง  201-400 บาท 
จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 นิยมรับประทานเคก้ช่วงบ่ายถึงช่วงเยน็ จ านวน 301 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.4 นิยมรับประทานเคก้ท่ีร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ จ านวน 326 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 84.9 มีตวัเองเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหรือ บริโภคเคก้ จ านวน 282 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.4 และรับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเคก้ผา่นส่ือออนไลน์  จ  านวน 244 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 

3. สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจัยภายนอกที่
มีความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อเค้กของร้านนิวยอร์ค ชีสเค้ก 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจในดา้นอตัราเงินเฟ้อ ราคาน ้ ามนั 
และตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ท าให้เคก้น าเขา้มีราคาสูงข้ึนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.313 สังคม
และวฒันธรรมในดา้นความช่ืนชอบการบริโภคเคก้และความเป็นอเมริกาเฉพาะกลุ่ม อาจ
ท าให้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้มีฐานลูกคา้ในขอบเขตท่ีจ ากดัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.328 และ
เทคโนโลยีในดา้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยพฒันากระบวนการผลิตให้สามารถ
ผลิตเคก้ไดห้ลากหลายประเภทโดยมีมาตรฐานมากข้ึนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.190 

4. สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของเค้กร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กในด้านต่างๆ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของเค้กร้าน
นิวยอร์ค ชีสเค้กกับผลิตภัณฑ์ในด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงามทันสมัยและเหมาะสม
สอดคลอ้งกบับรรยากาศอเมริกนัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.180 ราคาในดา้นการติดป้ายแสดง
ราคาไวอ้ยา่งชดัเจนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.135 การจดัจ าหน่ายในดา้นร้านเปิดให้บริการใน
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.203 การส่งเสริมการตลาดในด้านการจดั
โปรแกรมส่งเสริมการขายโดยการลดราคามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.266 พนักงานในด้าน
พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.464 กระบวนการ
ใหบ้ริการในดา้นการแสดงรายการเมนูเคก้และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ไวใ้หเ้ลือกสั่งซ้ือมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 9.068 และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในด้านการตกแต่งของร้านสวยงาม มี
บรรยากาศท่ีน่าร าลึกแห่งกรุงนิวยอร์คและอเมริกา ท าให้อยากใชบ้ริการและใชเ้ป็นจุดนดั
พบหรือนดัเจรจาต่อรองเร่ืองงานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 9.188 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้แตกต่างกนั  ยกเวน้ สถานภาพ  
พฤติกรรมการบริโภคเคก้ของร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้ท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคก้ร้านนิวยอร์ค ชีสเคก้แตกต่างกนั ยกเวน้ เหตุผล
หลกัในการเลือกซ้ือเคก้และประเภทของเคก้ท่ีช่ืนชอบ  
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ทุกปัจจยัภายนอกมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเค้กร้าน
นิวยอร์ค ชีสเคก้  
ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig.* 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) 0.811 0.145   5.572 0.000     
เศรษฐกิจ 0.363 0.037 0.378 9.839 0.000 0.178 5.625 
สังคมและ
วฒันธรรม 

0.424 0.028 0.491 15.107 0.000 0.249 4.008 

เทคโนโลย ี 0.121 0.041 0.128 2.961 0.003 0.141 7.082 
* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัส าคญั* ผลลพัธ์ 
สมมติฐานที ่1  ลกัษณะส่วนบุคคล   
เพศ   t-Test 0.033 ยอมรับ 
อาย ุ  F-Test 0.000 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา  F-Test 0.000 ยอมรับ 
อาชีพ   F-Test 0.000 ยอมรับ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  F-Test 0.000 ยอมรับ 
สถานภาพ F-Test 0.550 ปฏิเสธ 
สมมติฐานที่ 2  พฤติกรรมการบริโภคเค้กของร้านนิวยอร์ค ชีสเค้ก  
เหตุผลหลกัในการเลือกซ้ือเคก้  F-Test 0.639 ปฏิเสธ 
ประเภทของเคก้ท่ีช่ืนชอบ  F-Test 0.103 ปฏิเสธ 
ความถ่ีโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ในการซ้ือเคก้  F-Test 0.000 ยอมรับ 
จ านวนเงินโดยเฉล่ียท่ีใชซ้ื้อเคก้ต่อคร้ัง  F-Test 0.000 ยอมรับ 
ช่วงเวลาท่ีนิยมรับประทานเคก้  F-Test 0.000 ยอมรับ 
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สถานท่ีท่ีนิยมใชรั้บประทานเคก้  F-Test 0.000 ยอมรับ 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ/ 
บริโภคเคก้  F-Test 0.000 ยอมรับ 
ช่องทางขอ้มูลข่าวสารท่ีรับทราบเก่ียวกบั
เคก้ F-Test 0.000 ยอมรับ 

* อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเกรียงไกร รอยวิรัตน์ 
(2548) ท่ีได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการร้านสตาร์บัคส์  สาขาพหลโยธิน 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจ านวนคร้ัง
ท่ีมาใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านสตาร์บคัส์ สาขาพหลโยธิน 
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั   

เฉลิมพล นิรมล (2549) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์เบเกอร่ีของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเ์บเกอร่ีแตกต่างกนั  

กานตศ์ศิน สมศกัด์ิตระกูล (2550) ท่ีไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์สตาร์บคัส์ในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์และสมิติเวช พบว่า อาชีพท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สตาร์บคัส์ในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์
และสมิติเวชแตกต่างกนั  

หน่ึงฤทยั อยูเ่อ่ียม (2555) ท่ีไดท้  าการศึกษาทศันคติและการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์
ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทย พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของกลุ่มเจน
เนอเรชัน่วายในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั แต่มีความไม่สอดคลอ้งในส่วนของปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ เศรษฐกิจและค่านิยม ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กับทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อ
ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของกลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 
ด้านลกัษณะส่วนบุคคล 
ดา้นอายุ ทางร้านควรให้ความส าคญักบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายุระหวา่ง 31 – 35 ปีมาก

ท่ีสุด ตามมาดว้ยช่วงอายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัท่ีมีระดบัความพึงพอใจ
สูง 

ดา้นการศึกษา ทางร้านควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีการศึกษาทั้งในระดบัท่ี
ระดบัสูงและนอ้ยกวา่ปริญญาตรี 

ดา้นอาชีพ ทางร้านควรให้ความส าคญักบักลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา
มาเป็นอันดับแรก ตามมาด้วยพนักงานบริษทัเอกชน พนักงานธนาคาร และพนักงาน
รัฐวสิาหกิจ 

ดา้นรายได ้ทางร้านควรให้ความส าคญักบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 
50,000 บาท ซ่ึงมีก าลงัซ้ือท่ีดี อย่างไรก็ตาม ถึงแมผู้บ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 
50,001 บาทข้ึนไปมีก าลงัสูงแต่กลบัมีความพึงพอใจในเคก้ของร้านนอ้ย 

ด้านพฤติกรรมการบริโภคเค้กของร้านนิวยอร์ค ชีสเค้ก 
ดา้นเหตุผลหลกัและประเภทของเคก้ในการเลือกซ้ือ ถึงแมพ้ฤติกรรมดงักล่าวไม่มี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ แต่ทางร้านควรเอาใจใส่โดยเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑเ์พื่อขยายทางเลือก ท าใหลู้กคา้มีเหตุผลในการซ้ือและบริโภคมากข้ึน 

ดา้นความถ่ีและค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคก้ ลูกคา้มกัซ้ือเคก้ตั้งแต่ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ข้ึน
ไป โดยมีค่าใชจ่้ายไม่เกิน 400 บาทในการซ้ือแต่ละคร้ัง  ทางร้านจึงควรส่งเสริมการขาย
โดยการลดราคา กระตุน้เพื่อรักษาและเพิ่มปริมาณการซ้ือ 

ดา้นช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีเลือกรับประทานเคก้ ลูกคา้นิยมรับประทานเคก้ท่ีบา้น 
ตามมาดว้ยท่ีร้าน โดยสามารถรับประทานเคก้ได้ทุกช่วงเวลา ทางร้านจึงจดัเตรียมความ
พร้อมใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งของลูกคา้ไดต้ลอดเวลาเม่ือตอ้งการ 

ดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เพื่อนเป็นผูมี้อิทธิพลอยา่งมาก ใกลเ้คียงกนั
กบัตวัเองและคู่รักหรือแฟน ดงันั้น การรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์เคก้และบริการจึงมี
ความส าคัญท่ีช่วยสร้างความประทบัใจและการแนะน าหรือบอกต่อท่ีทางร้านไม่ควร
มองขา้ม 
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ดา้นช่องทางขอ้มูลข่าวสาร ถึงแมข้อ้มูลข่าวสารทางออนไลน์จะมีความส าคญั แต่
ผลการศึกษาพบวา่ตวัร้านและป้ายท่ีคริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์และการแนะน าจากบุคคลช่วย
สร้างความพึงพอใจไดม้ากท่ีสุด ทางร้านจึงควรใหค้วามส าคญัมาเป็นอนัดบ้ตน้ๆ 

ด้านปัจจัยภายนอก 
ทางร้านควรรักษามาตรฐานราคาให้คงท่ี โดยมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและ

รสชาติของผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้ประโยชน์จากความทันสมัยของเทคโนโลยีมาช่วย
ส่งเสริม รวมถึงการรักษาเอกลกัษณ์ของความเป็นชาวอเมริกนั 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ทางร้านควรให้ความส าคญัมาเป็นอนัดบัแรกกบัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ความสวยงาม

และทนัสมยัของบรรจุภณัฑ์ การติดป้ายแสดงราคาไวช้ดัเจน การรักษาช่วงเวลาให้บริการ 
การจดัโปรแกรมส่งเสริมการขายดว้ยการลดราคา ความกระตือรือร้นในการให้บริการของ
พนกังาน การแสดงรายการเมนูเคก้ใหเ้ลือก และการตกแต่งร้าน  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. ควรท าการศึกษาเป็นระยะเพื่อรักษาความทนัสมยัของขอ้มูลตามความเหมาะสม

และศึกษาต่อยอดตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดและครอบคลุมมากข้ึน  
2. ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัความ

คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียดมากข้ึน 
บรรณานุกรม 

กฤติยา กาญจนเตมีย.์ “การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกใช้โรงพิมพ์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิา
การจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2550 

กานตศ์ศิน สมศกัด์ิตระกลู. “ความพงึพอใจและพฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์สตาร์บัคส์
ในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์และสมิติเวช.” สารนิพนธ์สาขาวชิาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2550 

ขวญัเรือน  กิตติวฒัน์. พลศาสตร์ของการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2531 

เฉลิมพล นิรมล. “พฤติกรรมการบริโภคผลติภัณฑ์เบเกอร่ีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาการจดัการการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2549 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เฉลิมพล%20นิรมล%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เฉลิมพล%20นิรมล%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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