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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขต
พื้นที่รอบโรงพยาบาลศิริราช กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคที่ซื้อเบเกอรี่ในเขตพื้นที่รอบโรงพยาบาล
ศิริราช จํานวน 188 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล โดย หาคารอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ข อมูลทั่ว ไปของผู ตอบแบบสอบถามสว นใหญเปนเพศชาย อายุ
ระหวาง 25-34 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปน ขาราชการ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,000 บาท
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตพื้นที่รอบ
โรงพยาบาลศิ ริร าช ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก โดยให ค วามสํา คัญ ในด า นการสง เสริ มทาง
การตลาดมากที่สุด รองลงมาคือการใหความสําคัญในดานราคา
ปจจัยดานจิตวิทยา พบวา ในภาพรวมของผูบริโภคมีความคิดเห็น อยูในระดับมาก และ
เมื่อจําแนกรายดานพบวาผูบริโภคมีการรับรูมากที่สุด รองลงมาคือดานการเรียนรู และดานการจูงใจ
มีนอยที่สุด
พฤติกรรมผูบริโภค พบวา ผูบริโภคสวนใหญนิยมซื้อเบเกอรี่ชนิดขนมเคกและครัวซอง
โดยใหเหตุผลในการซื้อเพื่อนําไปเปนของฝาก โดยเลือกซื้อจากรานหรือโรงงานผลิตโดยตรง มี
คาใชจาย 101–150 บาท โดยมีความถี่ในการซื้อ สัปดาหละ 3-4 ครั้ง และหนังสือพิมพเปนสื่อที่ทํา
ใหสนใจการซื้อเบเกอรี่มากที่สุด ดานการสงเสริมการขายผูบริโภคนิยมใชบัตรสมาชิกรับสวนลด
มากที่สุด
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This study aimed to investigate the behavior of the customers in making a decision
to buy a bakery in the vicinity of Siriraj Hospital. The subjects were 188 customers who were
solicited for the data with a questionnaire. Data was analyzed as percentage, mean, and
standard deviation
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The results showed that the majority of the subjects were the single male working
for the government with 25-34 years of age and had the salary more than 20,000 Baht/month.
Marketing mix strongly influenced the decision to buy the bakery with promotion
coming first in determining the buying, followed by price . Psychological factors highly dictated
the decision to buy the bakery with perception coming first in influencing the buying, followed by
experience and attraction.
With respect to the customer behavior, cake and croissant were most popular
among the customers who bought these bakeries as a gift for friends. The customers bought
these bakeries from the bakery house, with each visit paying in the range of 101-150 Baht for
the bakery product. They usually visited the bakery house 3-4 times in a week. They were
attracted to bakery house as a result of the advertising in the newspaper and the special
promotion sale to the customers with membership card. The result of this study would provide
the basis for further development in bakery business.
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กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีโดยการไดรับความชวยเหลือ
และความอนุเคราะหจากบุคคลเหลานี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ เปนผูใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งรวมทั้งใหความ
เอาใจใสติดตามผลงานอยางใกลชิด
ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ ประธานกรรมการ และ
รองศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท กรรมการในการสอบการคนควาอิสระครั้งนี้ ที่ไดสละเวลา
กรุณ าใหคําปรึก ษา แนะแนว ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองต าง ๆ ใหการศึกษาการคน ควา
ฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม
และเพื่อน ๆ สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่ใหกําลังใจและใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณแม สํารวม ศรีคุณ และคุณพอเส็ง ศรีคุณ ที่สนับสนุนกําลังทรัพย
ดานการศึกษา อบรมเลี้ยงดู คอยหว งใย และใหกําลังใจตั้งแตเริ่มการศึกษาจนศึกษาสําเร็จลุลว ง
ไปไดดวยดี
สุ ด ท า ย ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ เ ป น แหล ง ให ค วามรู ใ นด า นต า ง ๆ
ทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญที่ทําใหการศึกษา
สําเร็จลงอยางสมบูรณในทุก ๆ ดาน
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