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This research aimed to study the perception on point of purchase marketing 

communication affecting international tourists’ purchase decision beers at Khao San road, 

Bangkok.  The questionnaires were used for  400  samples who were foreign tourists at 

Khao San Road, Bangkok. Analyzed by using descriptive statistics to explain the results of 
the study were to clarify the frequency, percentage, mean and standard deviation. And 

quantitative data analysis  tested the relationship using statistical test Chi-Square test 

concentration and correlation statistics Contingency Coefficient (C) at the significance level of 

0.05 

 

 The  research revealed the behavior of the samples showed that the 

consumption of beers most consumed Singha beer, the second was Tiger beer and Leo beer 
respectively. The highest frequency of drinking beers was a day per week, the second was 2 - 3 

days per week. Most were in the 1-3 beer bottles/cans as possible. The cost of beers at a time was 

from 300 to 600 Baht. And most of the reason to drink beers was for the special occasion to 

drink/socialize/socialize, inferior to the delicious and appetizing.  The awareness of the perception 

on point of purchase marketing communication affecting international tourists’ purchasing 

decision beers at Khao San road, Bangkok was the signs at a high level, the second was 

sales staff, the packaging and the product, respectively. 
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บทที 1 

 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
อุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมทีมีบทบาทสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ  โดยถือว่าเป็นสินคา้บริการประเภทหนึงทีสามารถนาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศโดยไม่ตอ้งมีการ
ส่งออก  เมือเปรียบเทียบรายไดที้ไดจ้ากการท่องเทียวกบัรายไดจ้ากอุตสาหกรรมส่งออกอืนๆ แลว้  
การท่องเทียวถือไดว้่าเป็นแหล่งรายไดที้สาํคญัของประเทศในอนัดบัตน้ๆ เลยก็ว่าได ้ จากขอ้มูล
ของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย  ในช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่านมา (พ.ศ.2545 – พ.ศ. 2554)  
จาํนวนนกัท่องเทียวชาวต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึนอย่างต่อเนือง  จาก 10.8 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 
2545  เป็น 15.9 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2553 และ 18.7 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2554  และคาดว่าในปี พ.ศ. 
2555 จะมีนักท่องเทียวชาวต่างชาติประมาณ 19.79 ลา้นคน  จากจาํนวนนักท่องเทียวต่างชาติที
เดินทางมาประเทศไทยในแต่ละปี ก่อให้เกิดรายไดจ้ากการท่องเทียวของชาวต่างชาติ เขา้ประเทศ
เป็นมลูค่ามหาศาลติดต่อกนัมานานหลายปี และมีแนวโนม้สูงขึนเรือยๆ  เห็นไดจ้ากการเพิมขึนของ
รายไดจ้าก 323.5 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2545  เป็น 547.8 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2550  และ 
592.8 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2553  นอกจากนียงัส่งผลให้ธุรกิจการผลิตสินคา้และบริการต่างๆ ที
เกียวขอ้งขยายตวั  เพือรองรับนกัท่องเทียวทงัชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เช่น  ธุรกิจโรงแรมและ
เกสตเ์ฮาส์  ทีพกั  อาหารและเครืองดืม  เป็นตน้  (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2555) 

เมือกล่าวถึงแหล่งท่องเทียวทีนักท่องเทียวต่างชาตินิยมมาเทียวหรือแวะพกั  ต้อง
กล่าวถึงถนนขา้วสารหรือตรอกขา้วสาร  ศนูยร์วมนกัท่องเทียวต่างชาติทวัโลก  เนืองจากราคาทีพกั
และสินคา้ราคาถกูทีขายตลอดสองขา้งทาง  ไม่ว่าจะเป็น  กระเป๋า  รองเทา้  เสือผา้  กางเกง  แผ่น
เพลง  แผน่หนงั  นาฬิกา  รวมไปถึงร้านอาหารและบริการต่างๆ ทงับริการทาํผม  ทาํเล็บ  โทรศพัท์
ทางไกลระหว่างประเทศ  ร้านอินเตอร์เน็ต  ร้านกาแฟ  หรือร้านเบียร์เพือนงัจิบเบียร์คุยกนัและมอง
บรรยากาศรอบขา้ง  และด้วยวฒันธรรมการดืมเบียร์ของชาวต่างชาติแบบทุกช่วงเวลา  หรือถึง
ขนาดดืมเบียร์แทนนาํเปล่า  จึงไม่น่าแปลกใจเลยเมือสองขา้งทางของถนนขา้วสารสามารถพบเห็น
นกัท่องเทียวต่างชาตินงัดืมเบียร์   
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จากขอ้มลูของธนาคารแห่งประเทศไทย  เบียร์นบัเป็นเครืองดืมประเภทแอลกอฮอลที์
ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งขวาง  ส่งผลใหต้ลาดเบียร์ในประเทศในช่วงทีผ่านมา   มี
อตัราการเติบโตเพิมขึนอยา่งต่อเนือง  ดงัเห็นไดจ้ากส่วนแบ่งตลาดเครืองดืมแอลกอฮอลข์องไทย
ในปี พ.ศ. 2541  เบียร์มีส่วนแบ่งในตลาดอยูที่ร้อยละ 59  และในปี พ.ศ. 2546  ไดเ้พิมขึนถึง
ร้อยละ 67  ปริมาณการผลิตเบียร์ในปี พ.ศ. 2548 อยูที่ระดบั 1,694.9 ลา้นลิตร  ต่อมาเพิมขึนเป็น 

2,010.6 ลา้นลิตรในปี พ.ศ. 2549  และไดเ้พิมขึนอย่างต่อเนืองเป็น 2,161.2 ลา้นลิตรในปี พ.ศ. 
2552 โดยในช่วงตงัแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2550 มีอตัราการขยายตวัสูงถึงร้อยละ 18.6 ต่อปี  ส่งผลให้มี
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเบียร์มากขึน  (สุภาพร ศรีสมบูรณ์, 2552) 

ในแต่ละปีทีผ่านมาสังเกตไดว้่า  มีผลิตภณัฑ์เบียร์ยีห้อต่างๆ เขา้สู่ตลาดผูบ้ริโภค
หลากหลายยีห้อ โดยจากเดิมก่อนปี พ.ศ. 2549 มีเบียร์ทีอยู่ในตลาด ไดแ้ก่ สิงห์ คาลส์เบอร์ก ชา้ง 

ไฮเนเกน คลอสเตอร์ เบ็ค ลีโอ  แต่ในช่วง 2-3 ปีทีผ่านมา พบว่ามีผลิตภณัฑ์เบียร์ตราใหม่ๆ เขา้สู่
ตลาดมากขึน โดยสามารถแบ่งตลาดเบียร์ออกเป็น 3 ส่วน คือ เบียร์ระดบัสูง (Premium beer) เบียร์
มาตรฐาน (Standard beer) และเบียร์ระดบัล่าง (Economy beer)  ตามสีบรรจุภณัฑ์และราคา ซึงมี
ส่วนแบ่งตลาดเป็นร้อยละ 7  ร้อยละ 22  และร้อยละ 71  ตามลาํดบั  การเพิมและรักษาส่วน
แบ่งตลาดเบียร์ส่งผลใหบ้ริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายเบียร์ไดทุ่้มเทงบประมาณในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
ในรูปแบบต่างๆ อยา่งต่อเนือง  (สาํนกังานวิจยัธุรกิจธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน), 2548)  

เนืองจากความตอ้งการยงัคงเพิมขึนและผูผ้ลิตเบียร์รายเดิมทีเตรียมขยายกาํลงัการผลิต
ยงิส่งผลใหมี้การแข่งขนัในอุตสาหกรรมเบียร์มากขึน  การสือสารการตลาดเพือให้ผูบ้ริโภคได้
รู้จกัและเป็นการกระตุน้ยาํเตือนสินคา้เบียร์ของตนใหอ้ยูใ่นความทรงจาํของผูบ้ริโภค  และหนัมา
นิยมบริโภคสินคา้ของตนมากยงิขึน  หากสงัเกตตามโฆษณาทางโทรทศัน์  วิทยุ  หรือสืออืนๆ  จะ
เห็นว่าแต่ละบริษทัมีการซือเวลาเพือโฆษณาสินคา้ของตนแทบทงัสิน  จากการศึกษาของนายสุ
วิทย ์  ยอดจรัส (2549)  เรือง  ปัจจยัการสือสารการตลาดในการตดัสินใจซือเบียร์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัการสือสารการตลาดในการตดัสินใจซือเบียร์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   โดยปัจจยัการสือสาร
การตลาดในการตดัสินใจซือเบียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นการขายรายบุคคลมี
นาํหนกัการตดัสินใจมากเป็นอนัดบัหนึง  ดา้นการส่งเสริมการขายมีนาํหนักการตดัสินใจมากเป็น
อนัดบัสอง รองลงมา  ไดแ้ก่  ดา้นการโฆษณาและดา้นการประชาสัมพนัธ์ มีนาํหนักการตดัสินใจ
ในระดบัปานกลาง  และดา้นการตลาดทางตรงเป็นลาํดบัสุดทา้ยมีนาํหนักการตดัสินใจอยู่ระดบั
นอ้ย  การกระตุน้ยาํเตือนตราสินคา้จึงเขา้มามีบทบาทความสาํคญัสาํหรับการตลาด  เพราะจะทาํ
ใหผู้บ้ริโภคจดจาํและตระหนกัถึงสินคา้  
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แต่เป็นทีทราบกนัดีว่าธุรกิจประเภทเครืองดืมแอลกอฮอร์มีขอ้จาํกดัในการโฆษณาสูง
กว่าธุรกิจอืน  เนืองจากรัฐบาลไดม้ีการบงัคบัใช ้พระราชบญัญติั ควบคุมเครืองดืมแอกอฮอร์ พ .ศ. 
2551  ไดก้าํหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอร์  ทงัในส่วนของการขาย  การ
บริโภค  และการโฆษณาเครืองดืมแอลกอฮอร์  ตงัแต่วนัที 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 เป็นตน้มา  
บริษัทผูจ้ ัดจาํหน่ายเบียร์ได้หาทางปรับเปลียนวิธีการโฆษณาเพือไม่ให้ผิดต่อ พระราชบัญญัติ 
ควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอร์  โดยใชก้ารสือสารการตลาด ณ จุดขาย  เพือดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง
ตามทีกฎหมายกาํหนด (ราชกิจจานุเบกษา, 2551: 34-49) 

การเปลียนแปลงลกัษณะและพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีลกัษณะพิเศษมากขึน  การใช้
เครืองมือการสือสารการตลาดอยา่งใดอยา่งหนึงจึงมีขอ้จาํกดั  และไม่ไดผ้ลมากพอเนืองจากสภาวะ
การแข่งขนัทีสูง  การสือสารการตลาดตอ้งส่งผลแรงพอทีจะทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเปลียนแปลง
พฤติกรรม  ดงันัน กิจกรรมทางการตลาดทีสามารถเห็นผลหรือวดัผลได้ในระยะสัน  กิจกรรมที
เขา้ถึงตวัลูกคา้เป้าหมาย  สร้างความสนใจ  และกระตุน้การตอบสนองทนัที  เช่น  พนักงาน
ส่งเสริมการขาย  ป้ายโฆษณา  ป้ายตงัโต๊ะ  แผน่พบั  ใบปลิว  ป้ายผา้  เป็นตน้  การสือสารการตลาด 
ณ จุดขาย  จึงเขา้มามีบทบาทสาํคญัในการทาํตลาดสาํหรับบริษทัผูจ้าํหน่ายเบียร์  หากสามารถทราบ
ถึงพฤติกรรมการเลือกบริโภคเบียร์ของผูบ้ริโภคแลว้ก็จะทาํให้มองเห็นถึงโอกาสและช่องทางใน
การพฒันากลยทุธท์างการตลาดเพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน   

จากเหตุผลดงักล่าว  ผูว้ิจยัมีความประสงค์จะศึกษา  การรับรู้การสือสารการตลาด ณ 
จุดขาย รูปแบบใดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์ของนักท่องเทียวต่างชาติมากหรือน้อยแค่ไหน  
และการสือสารการตลาด ณ จุดขาย รูปแบบใดทีส่งผลไดม้ากทีสุด  ผูว้ิจยัจะศึกษา  บริเวณถนน
ข้าวสาร  กรุงเทพมหานคร  เนืองจากเป็นสถานทีทีมีนักท่องเทียวต่างชาติหลากหลายและมี
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์เป็นประจาํ  การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือเบียร์ของนักท่องเทียวต่างชาติ   เพือจะได้ทราบขอ้มูลและนําเสนอข้อมูลทีจะเป็น
ประโยชน์สาํหรับผูจ้ดัจาํหน่ายเบียร์เพือใชใ้นการวางแผนการตลาดสาํหรับผลิตภณัฑเ์บียร์ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.  เพือศึกษาการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ของผลิตภณัฑ์เบียร์ บริเวณถนนขา้วสาร  
กรุงเทพมหานคร 

2.  เพือศึกษาเรือง การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย  ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ
เบียร์ของนกัท่องเทียวต่างชาติ บริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมมตฐิานของการวจิยั 

1.  ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์  
2.  การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ 

 

ขอบเขตของการวจิยั  

1.  ขอบเขตดา้นเนือหา     

การศึกษาครังนีมุ่งเนน้ การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย  ทีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซือเบียร์ของนกัท่องเทียวต่างชาติ  บริเวณถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  โดยอาศยัแนวคิดและ
ทฤษฎีทีเกียวขอ้ง  เช่น  แนวคิดเกียวกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขาย  แนวคิดพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค  แนวคิดเกียวกบัการรับรู้ของผูบ้ริโภค  แนวคิดการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค  และสภาวะ
อุตสาหกรรมเครืองดืมแอลกอฮอล ์  

2.  ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาครังนี มีดงันี 
2.1  ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  

2.1.1  เพศ   
2.1.2  อาย ุ  
2.1.3  สถานะภาพ   
2.1.4  ระดบัการศึกษา   
2.1.5  อาชีพ   
2.1.6  รายได ้  
2.1.7  เชือชาติ 

2.2  ตวัแปรดา้นการรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย ไดแ้ก่ 

2.2.1  การขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์ 

2.2.2  การแสดงสินคา้ 
2.2.3  การบรรจุภณัฑ ์

2.2.4  การใชป้้ายต่างๆ 

2.3  ตวัแปรพฤติกรรมการตดัสินใจซือเบียร์ 
3.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

ผูบ้ริโภคเบียร์ทีเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติ บริเวณถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  โดยการกาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากการใชต้ารางขนาดตวัอยา่งตามแนวทางของเทโร ยามาเน่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.  ขอบเขตดา้นระยะเวลาการศึกษา ผูว้จิยักาํหนดระยะเวลาการศึกษา ระหว่างเดือน
มิถุนายน 2555 ถึง มีนาคม 2556 

5.  ขอบเขตด้านสถานที บริเวณถนนข้าวสาร  แขวงตลาดยอด  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ผูศึ้กษากาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาขึนจากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี  และ
งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  โดยกาํหนดตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย  ตวั
แปรตาม ไดแ้ก่  การตดัสินใจซือเบียร์  ดงันี 

 

แผนภาพที 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดัสินใจซือเบียร์
ของนักท่องเทียว

ต่างชาต ิ
การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย 

   - การขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์ (PG) 

  - การแสดงสินคา้ 
  - การบรรจุภณัฑ ์

  - การใชป้้ายต่างๆ 

ประชากรศาสตร์ 

   - เพศ   
   - อาย ุ  
   - สถานะภาพ   
   - ระดบัการศึกษา   
   - อาชีพ   
  - รายไดเ้ฉลียต่อเดือน   
  - ชาติ 
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ทาํใหท้ราบการรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย  ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์
ของนักท่องเทียวต่างชาติ  บริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร   เพือเป็นแนวทางสาํหรับการ
พฒันาการสือสารการตลาด ณ จุดขาย  ในการตดัสินใจเลือกซือเบียร์ของผูบ้ริโภค  และบริหาร
จดัการการสือสารการตลาด ณ จุดขายทีเกียวขอ้งกบัการซือเบียร์ของผูบ้ริโภค 

2.  ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา  สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด  สาํหรับธุรกิจจาํหน่ายเบียร์และผูที้เกียวขอ้ง  เพือปรับปรุงดา้นการตลาดให้
สอดคลอ้งเหมาะสม  สามารถตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผูบ้ริโภคทีเป็น
นกัท่องเทียวชาวต่างชาติและสร้างยอดขายใหดี้ยงิขึน 
 

นิยามศัพท์ในการศึกษา 
1.  การสือสารการตลาด ณ จุดขาย  (Point of Purchase Communication: POP)  

หมายถึง  กระบวนการส่งขอ้มลูข่าวสารของสินคา้ไปยงัผูรั้บสาร  ผูรั้บสารคือผูบ้ริโภคชาวต่างชาติ 
ณ ร้านอาหารบริเวณถนนขา้วสาร  ดว้ยเจตนาจะจูงใจหรือโน้มน้าวให้ผูบ้ริโภคซือผลิตภณัฑ์เบียร์  

ประกอบดว้ย 

2. การรับรู้ (Perception)  หมายถึง  กระบวนการทีผูบ้ริโภคเลือกสนใจหรือเปิดรับ
ข่าวสารจากการสือสารการตลาด ณ จุดขาย รูปแบบใดรูปแบบหนึงตามความพอใจของผูบ้ริโภค ซึง
กระบวนการรับรู้ขอ้มลูทีทาํการศึกษาคือการรับรู้ต่อการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ของผลิตภณัฑ์
เบียร์  บริเวณถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร   

2.1  การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขายโดยการขายโดยใชพ้นักงานขายเบียร์ 
(Personal Selling)  หมายถึง  กระบวนการทีผูบ้ริโภคเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากการ
สือสารแบบเผชิญหน้ากับผูบ้ริโภคทีประสงค์จะซือสินค้าโดยสามารถนาํเสนอสินค้า ตอบข้อ
ซกัถาม และปิดการขาย  บริเวณถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร   

2.2  การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขายโดยการจดัแสดง (Display)  หมายถึง  
กระบวนการทีผูบ้ริโภคเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากวตัถุ 3 มิติ  ทีมีความกวา้ง  ความยาว  
และความลึกทุกชนิดทีใช้ประกอบหรือมีส่วนช่วยส่งเสริมกิจกรรมการขายรูปแบบต่างๆ   ของ
ผลิตภัณฑ์เบียร์  เช่น  แท่นวางสินคา้ขนาดเล็กทีใชแ้สดงสินค้าตวัอย่าง  การจดัตกแต่งร้านคา้ที
จาํหน่ายเบียร์ใหม้ีเอกลกัษณ์เฉพาะ เพือใหเ้กิดบรรยากาศในการกระตุน้ความน่าสนใจของผูบ้ริโภค 
โดยอาจจะจัดในลกัษณะตามเทศกาล หรือจะจัดตามแนวคิดของร้านคา้แต่ละร้าน  บริเวณถนน
ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3  การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขายโดยการบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  

หมายถึง  กระบวนการทีผูบ้ริโภคเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากการใช้บรรจุภัณฑ์เป็น
เครืองมือในการสือสารนอกเหนือจากสโลแกนตราสินค้าหรืออืนๆ  บริเวณถนนข้าวสาร 
กรุงเทพมหานคร   

2.4  การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขายโดยการใช้ป้ายต่างๆ (Signage)  
หมายถึง  กระบวนการทีผูบ้ริโภคเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแผน่ป้ายขนาดเลก็และใหญ่ทีมี
การระบุถึงตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์บียร์  อาจทาํดว้ยผา้  กระดาษ  หรือพลาสติก  ทีติดตงัภายนอก
หรือภายในร้านคา้  บริเวณถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร   

3.  การตดัสินใจซือ (Purchase Decision)  หมายถึง  การทีผูบ้ริโภคไดรั้บสารทีผูผ้ลิต
และจดัจาํหน่ายเบียร์ส่งผา่นเครืองมือการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การ
ขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์  การแสดงสินคา้  การบรรจุภณัฑ์  การใชป้้ายต่างๆ  จากนันไดน้าํ
ขอ้มลูมาพิจารณา ประเมิน  วิเคราะห์  และตดัสินใจซือเบียร์มาดืม 

4.  ผูบ้ริโภค (Consumer)  หมายถึง  นักท่องเทียวต่างชาติทีมีอายุ 20 ปีขึนไป  มี
รายไดแ้น่นอน  มีอาชีพ  ไม่จาํกดัวุฒิการศึกษา  ทีเคยหรือไม่เคยซือเบียร์มาดืม  แต่ไดรั้บรู้การ
สือสารการตลาด ณ จุดขาย จากผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายเบียร์   โดยเป็นผูบ้ริโภคในบริเวณถนน
ขา้วสาร กรุงเทพมหานคร 
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บทที 2 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาเรืองการรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์
ของนกัท่องเทียวต่างชาติบริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร  ผูศ้ึกษาไดท้บทวนวรรณกรรมที
เกียวขอ้งและไดน้าํเสนอตามลาํดบัต่อไปนี 

1.  แนวคิดเกียวกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขาย 

2.  ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัการรับรู้ของผูบ้ริโภค 
3.  ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

4.  การท่องเทียวบริเวณถนนขา้วสาร 
5.  สภาวะอุตสาหกรรมเครืองดืม 

6.  งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

1.  แนวคดิเกยีวกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขาย 

การสือสารการตลาด ณ จุดขาย เป็นองคป์ระกอบหนึงของการสือสารการตลาด  เพือ
ช่วยกระตุน้ความสนใจและเตือนความทรงจาํของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมการซือ
สินคา้ ณ จุดขาย  เพราะเป็นกิจกรรมการสือสารการตลาดทีใชกิ้จกรรมหลายรูปแบบ   ไม่ว่าจะ
เป็นการจดัแสดงสินคา้  การติดโปสเตอร์  ธงราว  การใชพ้นกังานขายเบียร์  โดยรวมแลว้การ
สือสารการตลาด ณ จุดขายทุกรูปแบบ  ต่างมุ่งหวงัทีจะมีอิทธิพลเหนือหรือผลกัดนัให้ผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการซือ ณ จุดขายเร็วขึน แมว้่าจะมีความตงัใจทีจะซือสินคา้ตราสินคา้
อืน  ผูบ้ริโภคบางส่วนก็เปลียนใจมาซือสินคา้ทีไม่ไดต้งัใจมาก่อน  ทงันีก็เนืองมาจากอิทธิพล
ของการสือสาร ณ จุดขาย 

เบลช์ จี อี และ เบลช์ เอ็ม เอ  (Belch G. E. and Belch M. A., 2004: 72-74)  การ
สือสารการตลาด ณ จุดขาย  เป็นการจดัการสือสารเพือดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มา ณ 

จุดขาย  เพือยาํเตือนความทรงจาํของผูบ้ริโภคเกียวกบัการสือสารของตราสินคา้  และกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคใหเ้กิดการตดัสินใจซือไดใ้นทีสุด  โดยอาจใชก้ารจดัแสดงสินคา้  ป้ายประกาศ  หรือ  
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อาจใชก้ารสือแบบปฏิสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
แบร์เดน  อินแกรม  และ ลาฟอร์จ  (Bearden, Ingram and LaForge, 2001: 433)  การ

สือสารการตลาด ณ จุดขาย  จะใชใ้นร้านคา้ปลีกเพือใชเ้รียกความสนใจของลกูคา้  เพือใหเ้กิดความ
สนใจในตวัสินคา้ในระหว่างทีลกูคา้เดินซือของแลว้ทาํใหเ้กิดการซือ  โดยนิยมใชใ้นร้านขายของชาํ  
ร้านขายยา  ร้านคา้ลดราคา  และในร้านอาหาร  เป็นตน้  ปัจจุบนั การสือสารการตลาด ณ จุดขาย ได้
เป็นส่วนสาํคญัทีช่วยขายในร้านคา้  โดยใหข้อ้มลูแก่ลกูคา้เพือใหเ้กิดทางเลือกและเกิดการตดัสินใจ
ซือ  โดยแบ่งประเภทของการสือสารการตลาด ณ จุดขาย  ดงันี 

1.  แผน่ป้ายทีตงัระหว่างทางเดิน (Aisle Interrupter) 

2.  ภาพหรือสญัลกัษณ์ทีหอ้ยระหว่างทางเดิน (Dangler) 

3.  กล่องทีแสดงตราหรือภาพสินคา้ที (Dump Bin) 

4.  ชนัวางแสดงสินคา้ทีตกแต่งดว้ยแสงไฟ (Glorifier) 

5.  แผน่ป้านแสดงรายการส่งเสริมการขายทีติดกบัชนัวางสินคา้ (Wobblers) 

6.  แผน่พลาสติกทีเขียนขอ้ความโดยใชสี้เทียน (Lipstick Board) 

7.  ป้ายหอ้ยขอขวด (Necker) 

8.  แผน่ป้ายขนาดเท่าจริง (Y.E.S. Unit – “Your Extra Salesperson”) 
ธีรพนัธ ์โล่ห์ทองคาํ (2545: 33)  แบ่งการสือสาร ณ จุดขาย เป็น 3 กลุ่ม  ดงันี 

1.  การสือสาร ณ จุดขาย ทีมีความถาวร (Permanent P-O-P Materials)  มกัจะมีการ
ออกแบบสาํหรับการใชง้านประมาณ 6 เดือนหรือมากกว่านนั 

2.  การสือสาร ณ จุดขาย ทีใชง้านชวัคราว (Temporary P-O-P Materials)  โดยปกติจะ
มีอายกุารใชง้านนอ้ยกว่า 6 เดือน 

3.  สือภายในร้านคา้ (In-store Media) ซึงจะรวมทงัสือโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
อนัไดแ้ก่  สือทีรถเข็นทีร้านค้า (Shopping-cart Advertising)  แผ่นป้ายติดทีชันวางของ (Shelf 

Takers) หรือโฆษณาคนัรายการวิทยทีุจุดซือ (P-O-P Radio)  เป็นตน้ 

 ทงั  3 กลุ่มก็มีหลายประเภทดว้ยกนั ดงันี 

 แผน่ป้ายขนาดใหญ่ทีมีการระบุถึงตราสินคา้อาจทาํดว้ยผา้หรือพลาสติกก็ได ้ (Banner 

Indoor and Outdoor) โดยสามารถติดตงัไดท้งัภายในและภายนอกร้านคา้  
ป้ายทีใชติ้ดตงับริเวณส่วนบนของชนัวางสินคา้ (Case Header) เพือบอกถึงบริเวณหรือ

ชนัทีมีสินคา้นนัๆ วางจาํหน่ายอยู ่ 
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การติดตงัคอมพิวเตอร์ใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้มากดดูขอ้มูลของสินคา้ที
ตอ้งการไดด้ว้ยตนเอง (Computerized Consumer Interactive Displays) 

การจัดตกแต่งร้านค้าหรือสถานทีจาํหน่ายให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Concept Shop) 
เพือให้เกิดบรรยากาศในการกระตุน้ความน่าสนใจของผูบ้ริโภค โดยอาจจะจัดในลกัษณะตาม
เทศกาล หรือจะจดัตามแนวคิดของร้านคา้แต่ละร้านตามอิสระก็ได ้ 

การใช้สติกเกอร์แทนตราสินค้า (Decals/Transfer) โดยอาจจะเป็นการติดตังตาม
ทางเดินต่างๆ ทีกระจก หรือจะเป็นทีชนัวางสินคา้ก็ได ้ 

การจดัใหม้ีการสาธิตการใชสิ้นคา้ (Demonstration) เพือใหผู้บ้ริโภคไดเ้ห็นถึงขนัตอน
ต่างๆ อนัเป็นการกระตุน้การรับรู้ถึงอรรถประโยชน์ของการใชสิ้นคา้  และพฤติกรรมการซือไดท้าง
หนึง  การสาธิตนีจะใชพ้นกังานเป็นผูส้าธิตหรือจะใชอุ้ปกรณ์อืน  เช่น  สือโทรทศัน์ ณ จุดขาย ก็ได้
เช่นกนั   

การใชก้ารแต่งกายของพนกังานในร้านในการสือสารถึงตราสินคา้ (Uniform) โดยอาจ
มีการใชต้ราสินคา้ติดไปบนเครืองแต่งกายหรือการใชเ้ครืองแต่งกายทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ   เพือเป็น
การสร้างการจดจาํกบัผูบ้ริโภคใหร้ะลึกถึงตราสินคา้  

การจดัตกแต่งประตูหนา้ต่างของร้าน (Door and Window Interior) อาจจะดว้ยการติด
โปสเตอร์หรือตังโชว์ภาพต่างๆ ทีสามารถมองเห็นได้จากภายนอกร้าน  เพือให้ผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและเดินเขา้มาในร้าน  

 การติดป้ายทีเป็นลกัษณะสองดา้น (Double Faced Headers) สามารถทีจะพลิกกลบัมา
ดูดา้นหลงัได ้ ใชติ้ดตงัไดห้ลายลกัษณะ  เช่น  เพดานหรือจุดให้บริการต่างๆ  ข่าวสารทีอยู่ในป้าย
ทงัสองดา้นจะเหมือนกนัหรืออาจต่อเนืองกนัก็ได ้ 

การนําสินคา้มาวางในกระบะทีแยกส่วนออกมาจากสินคา้ปกติอย่างชัดเจน (Dump 

Bin) ส่วนใหญ่จะเป็นของทีมีการลดราคาทีมกัจะถกูกว่าปกติ 

ภาพตังของสินค้าหรือตัวแสดง (Figures) ซึงส่วนใหญ่มกัจะพบเห็นตามสถานทีที
ค่อนขา้งมีพืนทีมากหรือเป็นการติดตงันอกสถานทีมกันิยมใชก้นัตามโรงภาพยนตร์ทวัไป  โดยทาํ
จากวสัดุหลายประเภท  ทงักระดาษ  พลาสติก  ไฟเบอร์  แลว้แต่ความเหมาะสม 

ป้ายทีทาํการติดตงัไวบ้ริเวณชนัวางสินคา้ (Flagging Devices) ในส่วนนีรวมถึงป้ายติด
บริเวณดา้นหนา้ทีวางสินคา้ ป้ายแขวนบริเวณชนัวางสินคา้และการจดัตกแต่งชนัวางสินคา้ โดยเป็น
การแจง้ใหผู้บ้ริโภคทราบถึงการส่งเสริมการขายของทางร้านคา้หรือตวัสินคา้เอง 
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การทาํตุ๊กตาสญัลกัษณ์ (Mascot) โดยทาํสินคา้ใหม้ีขนาดใหญ่และง่ายต่อการมองเห็น 
ส่วนใหญ่เป็นสือทีใชภ้ายนอกสถานที  มกัจะทาํตุ๊กตาสญัลกัษณ์เป็นตวัแทนของสินคา้ 

การจาํลองสินคา้ใหม้ีขนาดใหญ่กว่าปกติ (Product Jumbo) เพือใหผู้บ้ริโภคมองเห็นได้
ง่ายและยงัสามารถดึงดูดความสนใจไดอี้กดว้ย  นอกจากนียงัช่วยให้ผูบ้ริโภคทงัภายในร้านและ
ภายนอกร้านสามารถมองเห็นไดว้่ามีสินคา้ดงักล่าววางจาํหน่ายอยู่ 

การจาํลองสินคา้ใหม้ีขนาดเล็กลงกว่าความเป็นจริง (Product Miniature)  เพือให้เกิด
ความน่าสนใจตอ้งลดขนาดลง  ตวัสินคา้จาํลองนีเพือใหเ้หมาะสมกบัสถานทีทีมีบริเวณไม่กวา้งนกั 

การจดัตกแต่งดว้ยการนาํไฟเขา้มาประดบั (Sign Lighted Indoor and Outdoor) เพือให้
เกิดความแปลกใหม่และน่าสนใจโดยใชต้วัอกัษรไฟวิง  การใชห้ลอดไฟเขา้มาตกแต่งเป็นตราสินคา้ 
หรือการจดัตกแต่งบริเวณร้านคา้ตามโอกาสในเทศกาลต่างๆ เป็นตน้ 

การใชรู้ปภาพขนาดใหญ่ในการตกแต่ง  อาจจะใชติ้ดฝาผนังหรือกาํแพง ซึงรูปภาพ
ดงักล่าวอาจทาํเป็นตราสินคา้ หรือรูปสินคา้ก็ได ้(Super Graphic) 

สิงทีใชว้างบนชนัวางของหรือบนโต๊ะ ทีมีขอ้ความเชิญชวนใหซื้อสินคา้ (Table Tents) 

ภาพของตัวสินค้า (Wobbles) มกัทาํลงบนแผ่นทีมีการตัดเข้ารูปและมีขนาดบาง 
สามารถติดตงัตามทีต่างๆ ไดต้ามความตอ้งการ  ส่วนมากจะมีการติดตงับริเวณทีสินคา้วางจาํหน่าย
อยู ่ นิยมทาํใหเ้คลือนไหวไดเ้พือใหเ้กิดความน่าสนใจมากขึน  

การใชต้วัสินคา้เป็นสือในการสือสารกบัผูบ้ริโภค (Merchandising)  เช่น  การนาํสินคา้
มาเรียงต่อกนัเป็นยหีอ้ของสินคา้หรือการจดัตกแต่งร้านใหมี้ลกัษณะเดียวกนัทงัหมด  โดยใชสิ้นคา้
มาเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการตกแต่งร้าน 

เสรี  วงษ์มณฑา (2542: 200)  สรุปไวว้่าเป็นการจดัชนัแสดงและวสัดุทีใช ้ณ จุดขาย 
(Display and Point of Purchase Materials) เป็นวิธีการส่งเสริมการขายทีสาํคญัมากในระดบัร้านคา้
ปลีก  โดยเฉพาะอยา่งยงิร้านคา้ทีตอ้งบริการตนเองหรือร้านคา้ทีขายสินคา้ในราคาพิเศษ  เนืองจาก
ผูผ้ลิตเชือว่าการจดัชนัแสดงตลอดการใชว้สัดุ ณ จุดขายมีผลต่อยอดขายของสินคา้  ผูผ้ลิตจึงไดใ้ห้
ความสาํคญัต่อวิธีการส่งเสริมการขายนี  แต่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิมเติมเพราะถา้มีสินคา้หลายยีห้อที
เป็นทีนิยมพอๆ กนัและใหผ้ลตอบแทนไล่เลียกนั  ร้านคา้อาจตดัสินใจไม่ถกูว่าควรตงัแสดงยีห้อใด  
ใหเ้ด่นกว่ายหีอ้ใด  ดงันนัถา้ช่วงใดทีผูผ้ลิตมีสินคา้ใหม่หรือคู่แข่งออกสินคา้ตวัใหม่  ผูผ้ลิตก็ควรจะ
ใหค่้าตงัแสดง  และใหว้สัดุแก่ร้านคา้เพือตงัแสดงสินคา้ยหี้อนันให้เด่น  เพือก่อให้เกิดแรงจูงใจใน
การซือแบบการซือทีไม่ไดว้างแผนการซือมาก่อน  นอกจากนีการให้เงินรางวลัในการตงัแสดงยงั
เป็นการกีดกนัสินคา้ของคู่แข่งให้เขา้ทางการจดัจาํหน่ายลาํบากขึน  อีกทงัช่วยยืดระยะเวลาการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ยอมรับสินคา้ของคู่แข่งขนัใหย้าวนานออกไป  วสัดุทีใช ้ณ จุดขาย ไดแ้ก่  สติกเกอร์  โปสเตอร์  ธง
ราว  ธงริว  กล่องตงัแสดง  เป็นตน้ 

จากแนวคิดดงักล่าวสรุปไดว้่า  การสือสารการตลาด  ณ จุดขาย จะช่วยยาํเตือนความ
ทรงจาํของผูบ้ริโภคเกียวกบัตราสินคา้  และบ่งบอกคุณสมบติัทีแตกต่างจากคู่แข่งของสินค้า  

เนืองจากผูบ้ริโภคทีเป็นนกัท่องเทียวต่างชาติมีความภกัดีต่อตราสินคา้ตาํ  การสือสารการตลาด ณ 
จุดขายจะเป็นแรงกระตุน้สาํคญัในการสร้างความดึงดูด  ความสนใจ  และส่งผลต่อการตดัสินใจซือ
ของผูบ้ริโภคในทีสุด  ทงันีผูศึ้กษาจะนาํแนวคิดดงักล่าวไปใชเ้พือออกแบบแบบสอบถามในส่วน
ของลกัษณะการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์โดยแบ่งรูปแบบของการสือสาร
การตลาด ณ จุดขาย เป็น 4 รูปแบบ คือ  1) การขายโดยใชพ้นักงานขายเบียร์ หมายถึง  การสือสาร
แบบเผชิญหน้า  กบัผูบ้ริโภคทีประสงค์จะซือสินคา้โดยสามารถนาํเสนอสินคา้ ตอบขอ้ซกัถาม 

และปิดการขาย  2) การจดัแสดง หมายถึง  วตัถุ 3 มิติ  ทีมีความกวา้ง  ความยาว  และความลึกทุก
ชนิดทีใชป้ระกอบหรือมีส่วนช่วยส่งเสริมกิจกรรมการขายรูปแบบต่างๆ   ของผลิตภณัฑ์เบียร์  เช่น  
แท่นวางสินค้าขนาดเล็กทีใช้แสดงสินค้าตัวอย่าง  การจัดตกแต่งร้านค้าทีจ ําหน่ายเบียร์ให้มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ เพือใหเ้กิดบรรยากาศในการกระตุน้ความน่าสนใจของผูบ้ริโภค โดยอาจจะจดัใน
ลกัษณะตามเทศกาล หรือจะจดัตามแนวคิดของร้านคา้แต่ละร้าน  3) การบรรจุภณัฑ์ หมายถึง  การ
ใชบ้รรจุภณัฑเ์ป็นเครืองมือในการสือสารนอกเหนือจากสโลแกนตราสินคา้หรืออืนๆ  และ 4)  การ
ใชป้้ายต่างๆ  หมายถึง  แผ่นป้ายขนาดเล็กและใหญ่ทีมีการระบุถึงตราสินคา้ของผลิตภณัฑ์เบี ยร์  
อาจทาํดว้ยผา้  กระดาษ  หรือพลาสติก  ทีติดตงัภายนอกหรือภายในร้านคา้ 
 

2.  ทฤษฎแีละแนวคดิเกยีวกบัการรับรู้ของผู้บริโภค 

ความหมายของการรับรู้ 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550: 199) ได้ให้ความหมายของการเข้าใจหรือการรับรู้ 

(Comprehension or Perception) ว่าเป็นการแปลความหมายข่าวสารทนัทีทีผูบ้ริโภคทาํการเลือกและ
มุ่งความสนใจไปทีตวักระตุน้ กระบวนการรับรู้จะถูกรวมตวั มุ่งไปทีการจดัรูปแบบ จดัรวมเป็น
หมวดหมู่เป็นจาํพวก และทาํการแปลความหมายข่าวสารทีเขา้มาสู่ความนึกคิด 

สตีเฟน พี รอบบินส์ (Stephen P. Robbins อา้งอิงจาก สุโขทยัธรรมาธิราช. 2538: 204) 

การรับรู้ หมายถึง กระบวนการซึงบุคคลจัดรูปแบบและตีความส่งทีมากระทบประสาทสัมผสั 

เพือทีจะใหค้วามหมายตามความเป็นไปของสภาวะแวดลอ้ม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฮาโรลด์ ดบัเบิลย ู เบอร์แมน (Harold W Berkman อา้งอิงจาก สุโขทยัธรรมาธิราช, 

2538: 204) การรับรู้ หมายถึง  หนทางซึงบุคคล  รวบรวม  ดาํเนินกระบวนการและตีความ
ขอ้มลูจากสภาวะแวดลอ้ม   

สุดาพร กุณฑลบุตร (2549: 83)  การรับรู้ หมายถึง การทีบุคคลตอบสนองต่อขอ้มูล
หรือสิงต่างๆรอบตวัและตีความหมายสิงเหล่านันออกมา มนุษยม์ีการรับรู้อย่างเป็นกระบวนการ 

กล่าวคือการสัมผสัสิงรอบตวัโดยอวยัวะต่างๆ เช่น  ตา  หู  จมูก  และอืนๆ  แลว้สมอง
ตีความหมายออกมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ทีผ่านมาในชีวิต  ทาํให้การรับรู้ของมนุษย์
ในสิงเดียวกนัอาจแตกต่างกนัได ้

เคริน, ฮาร์ดเล่ย ์และรูเดลรัส (Kerin, Hartley and Rudelius อา้งอิงจาก ปณิศา, 2548: 

94)  การรับรู้  เป็นกระบวนการทีแต่ละบุคคลเลือกสรร  จดัระเบียบและตีความ  เกียวกบั
สิงกระตุน้ โดยอาศยัประสาทสมัผสัทงัหา้  เพือสร้างภาพทีมีความหมายออกมา 

ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์ (2547: 80)  การรับรู้ คือ  วิธีการทีผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูล  

หรือเป็นกระบวนการในการแปลความหมายของขอ้มลูทีไดรั้บจากสิงแวดลอ้มภายนอก 

ศรีสุภา สหชยัเสรี (2544: 52)  การรับรู้  เป็นสิงทีเกิดขึนจากการถูกกระตุน้  โดย
แต่ละบุคคลนนัจะมีระดบัการรับรู้ทีแตกต่างกนัตามประสบการณ์และความสนใจของแต่ละบุคคล
แมว้่าจะถกูกระตุน้ดว้ยสิงเดียวกนั 

ดารา ทีปะปาล (2541: 62)  การรับรู้ หมายถึง  กระบวนการทีบุคคลเลือกรับ จดั
ระเบียบ และแปลความหมายขอ้มลูข่าวสารทีไดรั้บ  ออกมาเป็นภาพทีมีความหมายอย่างใดอย่าง
หนึงของโลก 

ประดินันท์ อุปรมยั (2523: 89)  การรับรู้ คือ  กระบวนการทีบุคคลรับสัมผสัสิง
เร้าแลว้ใชป้ระสบการณ์หรือความรู้เดิมแปลความหมายของสิงเร้าทีรับสมัผสันนั 

จากความหมายขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่า การรับรู้ หมายถึง  กระบวนการทีบุคคล
ตอบสนองต่อสิงทีเกิดจากการกระตุน้ โดยอาศยัประสาทสมัผสัทงัหา้  ประกอบกบัประสบการณ์
หรือความรู้เดิม  เพือใชใ้นการเลือกรับ  จดัระเบียบ  และแปลความหมายของขอ้มูลทีไดรั้บ
ตามความเขา้ใจของแต่ละบุคคล  แลว้เก็บไวใ้นความทรงจาํ  

แนวคดิเกยีวกบักระบวนการรับรู้ 

กระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะมีขอบเขตการรับรู้   และการตอบสนองต่อสิง
เร้าทีต่างกนัไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน  ตามความสามารถและคุณภาพของอวยัวะรับ
สมัผสัในการรับรู้ไดร้วมถึงความแรงของสิงกระตุน้ทีมากระทบประสาทสมัผสันนัซึงเป็นผลมาจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การมีพนัธุกรรม  การฝึกฝนและสภาพแวดลอ้มทีแตกต่างกนั  ทาํให้แต่ละคนมีการสะสมการ
รับรู้ทีต่างกนั 

เนืองจากคนเรามีการรับรู้ต่างกนั  ความลม้เหลวของการสือสารจึงอาจเกิดขึนไดถ้า้
เราไม่ยอมรับความแตกต่างในเรืองการรับรู้ของแต่ละบุคคล  การรับรู้เป็นตวักาํหนดพฤติกรรม
การสือสาร  ทศันคติและความคาดหวงัของผูสื้อสาร  โดยทวัไปการรับรู้เป็นกระบวนการที
เกิดขึนโดยไม่รู้ตวัหรือตงัใจ  และมกัเกิดตามประสบการณ์และการสังสมทางสังคม  คนเราไม่
สามารถใหค้วามสนใจกบัสิงต่างๆ รอบตวัไดท้งัหมด  แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนเท่านัน โดย
ละคนมีความสนใจและรับรู้สิงต่างๆ รอบตวัต่างกนั  ฉะนันเมือไดรั้บสารเดียวกนัผูรั้บสารสอง
คนอาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกนัต่างกนั  (กิงพร ทองใบ,ศิริโสภา เขตตานุรักษ์ และ
กฤษฎารัตน์ วฒันสุวรรณ, 2538: 204) 

 

แผนภาพที 2  กระบวนการรับรู้ 

 

 

 

 

 

ทีมา:  กิงพร  ทองใบ,  ศิริโสภา  เขตตานุรักษ ์ และกฤษฎารัตน์  วฒันสุวรรณ  
(2538)  การส่งเสริมการตลาด: 204. 

 

ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์ (2547: 80) และปณิศา ลญัชานนท์ (2548: 94) ไดก้ล่าวว่า 
กระบวนการในการเลือกสรรการรับรู้ (Selective perception) ประกอบไปดว้ยขนัตอนดงัต่อไปนี 

1.  การเลือกเปิดรับสือ (Selective explosure) เกิดขึนขณะทีผูบ้ริโภคเลือกว่าจะคน้หา
ขอ้มลูดว้ยตนเองหรือไม่ จากสิงกระตุน้หรือสือต่างๆทีมีอยูม่ากมายหลายดา้น 

2.  การเลือกทีจะสนใจ (Selective attention) เกิดขึนเมือผูบ้ริโภคเลือกทีจะมุ่งความ
สนใจต่อสิงกระตุน้โดยไม่สนใจสิงกระตุน้อืนๆ 

3.  การเลือกทีจะเขา้ใจ (Selective comprehensive) การแปลความหมายพืนฐาน
ทางดา้นทศันคติ ความเชือ การจูงใจ และประสบการณ์ของผูบ้ริโภคแต่ละคน ส่วนใหญ่มกัจะแปล
สนบัสนุนหรือเขา้ขา้งตวัเอง 

สิงกระตุน้จาก
สภาพแวดลอ้ม 

ประสาทสัมผสัทงั 5 
(ตา หู จมูก ลิน ผวิหนงั) 

สมอง
ตีความหมาย
โดยอาศยั 

ความทรงจาํ 

พฤติกรรมตอบสนอง 
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การบิดเบือนขอ้มลูทีไดเ้ลือกสรร (Selective distortion) การส่งขอ้มลูข่าวสารอาจจะไม่
สัมฤทธิผลตามทีผูส่้งตงัใจเนืองจากแต่ละบุคคลมีแนวโน้มทีจะตีความหมายของข่าวสารโดยมี
ความสมัพนัธก์บัความเชือทีตนมีอยู่ ซึงอาจทาํใหข่้าวสารบิดเบือนไปจากความเป็นจริง 

4.  การเลือกจดจาํขอ้มูล (Selective retention) ผูบ้ริโภคจะไม่จดจาํขอ้มูลทงัหมดที
พวกเขา้ไดเ้ห็น ไดย้นิ หรือไดอ่้านมา แมว้่าจะมีการสนใจและทาํความเขา้ใจอยูก่่อนแลว้ 

 

แผนภาพที 3  กระบวนการในการเลือกสรรความรู้ 

 

 

 

 

ทีมา:  ศิวฤทธิ  พงศกรรังศิลป์.  (2547)  หลกัการตลาด: 80. 

 

จากแนวคิดและกระบวนการเกียวกับการรับรู้  สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้เป็น
กระบวนการทีเกิดขึนโดยไม่รู้ตวัหรือตงัใจ  และมกัเกิดตามประสบการณ์และการสังสมทาง
สังคม คนเราจะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนเท่านัน  เพราะไม่สามารถให้ความสนใจกบัสิงต่างๆ 
รอบตวัไดท้งัหมด  แต่ละคนมีความสนใจและรับรู้สิงต่างๆ รอบตวัต่างกนั  ฉะนนัเมือไดรั้บสาร
เดียวกนั  ผูรั้บสารแต่ละคนอาจใหค้วามสนใจและรับรู้สารเดียวกนัต่างกนั 

จาํเนียร ช่วงโชติ (2532: 34) กล่าวไวว้่า กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการระหว่างสิง
เร้ากบัการตอบสนองของบุคคล ซึงสิงเร้าอาจไดแ้ก่  เสียง  ข่าวสาร  ทีมากระทบโสตประสาท
ของคน  ผา่นกระบวนการทางสมองรับรู้แลว้จึงตอบสนองออกมาในลกัษณะต่างๆ 

 

แผนภาพที 4  จิตวิทยาการรับรู้ 

 

 

 

 

ทีมา:  จาํเนียร  ช่วงโชติ.  (2532)  จติวทิยาการรับรู้: 34. 

 

การเลือก
เปิดรับสือ 

การเลือกที
จะสนใจ 

การเลือกที
จะเขา้ใจ 

การเลือก
จดจาํขอ้มูล 

(Response) 

การตอบสนอง 
(Stimulus) 

สิงเร้า 
(Perception) 

การรับรู้ 
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ฉัตยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ (2545: 53-54) ได้กล่าวไวว้่า การศึกษา
กระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภค ทาํใหท้ราบถึงขนัตอนทีจะเกิดการรับรู้ของผูบ้ริโภค และทราบถึง
แนวทางในการสร้างวิธีการกระตุน้ หรือจูงใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดการรับรู้ขึน ซึงผูบ้ริโภคมีระบวนการ
ในการรับรู้ทีสามารถเป็น 3 ขนัตอนคือ 

1.  การถ่ายทอดความรู้สึก คือ การนาํความรู้สึกทีไดรั้บจากตัวกระตุน้โดยผ่าน
ประสาทสมัผสัไปยงัสมองและจิตใจ 

2.  การจาํแนกรายละเอียดของความรู้สึก เป็นการจาํแนกรายละเอียดของความรู้สึกที
เกิดขึนตามความรู้สึกในจิตใจ ความรู้ และประสบการณ์ของผูบ้ริโภค 

3.  ความเขา้ใจทีเกิดขึนจากสิงทีรับรู้ คือ การประมวลความรู้สึกความเขา้ใจทีเกิดขึน
จากสิงทีรับรู้ 

ศุภร เสรีรัตน์ (2544: 153-154) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภคเป็นที
เขา้ใจแลว้ว่า  การรับรู้นนัเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบักระบวนการทางจิตใจ  กระบวนการรับรู้จะ
เกิดขึนไดต้อ้งมีองคป์ระกอบทีสาํคญั 3 ประการ คือ 

1.  การเปิดรับตวักระตุน้ (conveyance) คือ  การกระทาํในการนาํความรู้สึกทีไดรั้บ
จากตวักระตุน้ หรือสิงทีไดรั้บรู้ไปยงัสมองผ่านประสาทสัมผสัทงัห้า  เป็นการนาํเอาตวักระตุน้
จากภายนอกไปยงัจิตใจภายใน 

2.  การประมวลความรู้สึกทีเกิดขึนจากการรับรู้ (Elaborated) คือ  เป็นขนัแรกของ
การรับรู้ทีเกิดขึนในจิตใจ  เป็นขนัทีเกียวกบัการจาํแนกรายละเอียดของความรู้สึกในจิตใจตาม
ความรู้ และประสบการณ์ของบุคคล  ซึงก็คือการจดัเก็บขอ้มูลทีรับเขา้มาให้เป็นรูปแบบทีจะสือ
ความหมายได ้  หลกัในการจดัการประมวลขอ้มลูถกูพฒันาขึนโดยนกัจิตวิทยาชาวเยอรมนัชือเกส
ตอลด ์  ไดก้าํหนดรูปแบบหรือหลกัพืนฐาน 3 ประการของการประมวลการรับรู้ คือ 

3.  รูปร่างลกัษณะและพืนหลงั (Figure and ground) ว่าภาพจะมีความโดดเด่นชดักว่า
พืนหลงัการจดักลุ่ม เป็นการอธิบายถึงการรับรู้และการมองของมนุษยว์่ามกัจะมองสิงต่างๆ เป็น
กลุ่มมากกว่าทีจะมองสิงต่างๆแยกจากกบัสิงทีจะสือความหมายไดใ้จความหรือทีตอ้งการ 

4.  หลกัการต่อเติมสิงทีไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ (Closure) เป็นหลกัเน้นถึงการจดั
ระเบียบแบบจิตใตส้าํนึกของแต่ละบุคคลและการรับรู้ถึงตวักระตุน้ทีไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ตามที
บุคคลต้องการมกัใชก้ับโฆษณาแบบเวน้ขอ้ความให้ผูบ้ริโภคเติมเพือให้เกิดความสมบูรณ์  ตอ้ง
สามารถเชือมโยงกบัตวักระตุน้หรือสิงทีโฆษณาตอ้งการใหเ้ป็นได ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.  ความเขา้ใจทีเกิดขึนจากสิงทีไดรั้บรู้ (Comprehension) จะเป็นขนัตอนอนัหนึงซึง
อยูภ่ายในของกระบวนการรับรู้ แต่จะเป็นผลทีเกิดขึนมาจากขนัของการประมวลความรู้สึกความ
เขา้ใจทีเกิดขึนจากสิงทีไดรั้บรู้ เมือความเขา้ใจของความรู้สึกไดเ้กิดขึนในจิตใจ นนัคือ ความรู้สึกได้
เริมมีการรับรู้แลว้ว่าสิงทีรับรู้นนัมนัคืออะไร 

ศุภร เสรีรัตน์ (2544: 150-152) ไดก้ล่าวไวว้่า แนวความคิดทีสาํคัญทีว่าดว้ยการ
เลือกสรรสิงทีไดรั้บรู้ (Important selective perception conception) ลกัษณะการเลือกสรรการรับรู้
ผูบ้ริโภคอาจมีได ้7 ลกัษณะ  ดงันี 

1.  การเลือกทีจะเปิดรับขอ้มลู (Selective explosure)  ผูบ้ริโภคจะแสวงหาข่าวสาร
ทีทาํใหเ้ขาสบายใจหรือตรงกบัความรู้สึก และหลีกเลียงข่าวสารทีจะทาํให้ผูบ้ริโภคเจ็บปวดหรือ
เป็นการคุกคาม 

2.  การเลือกทีจะสนใจขอ้มูล (Selective attention)  ผูบ้ริโภคจะมีแนวโน้มทีจะเพิม
ปริมาณการรู้ถึงตวักระตุน้ทีตรงกบัความตอ้งการหรือตรงกบัทีเขาสนใจชอบ  และในทางตรงกนั
ขา้มจะรู้นอ้ยทีสุดถึงตวักระตุน้ทีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3.  การเลือกทีจะต่อตา้นขอ้มูล (Perceptual defense)  นอกจากผูบ้ริโภคจะเลือกที
จะสนใจรับรู้ขอ้มูลข่าวสารแลว้ ยงัมีการเลือกทีจะต่อตา้นขอ้มูลจากตวักระตุน้ทีคุกคาม  ทาํให้
ผูบ้ริโภคไม่สบายใจ เจ็บปวดทีไดผ้่านเขา้มา ดงันันตวักระตุน้ทีทาํร้ายผูบ้ริโภค จะทาํให้เกิดการ
รับรู้ทีน้อยกว่าตัวกระตุ้นทีเป็นกลาง  ณ ระดับของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารระดับเดียวกัน 

นอกจากนีบุคคลยงัอาจทาํลายขอ้มลูข่าวสารทีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ค่านิยม และความเชือ
ของบุคคลเองดว้ย 

4.  การเลือกทีจะปิดกนัขอ้มลู (Perceptual blocking)  ผูบ้ริโภคจะปกป้องตนเองจาก
การถกูรุมเร้าของตวักระตุน้ทีเขาไม่สนใจโดยการปิดกนัตวักระตุน้ดงักล่าวนันเสียจากความรู้สึกที
รู้ตวั 

5.  การเลือกทีจะตีความขอ้มลู (Selective interpretation) หลงัจากผูบ้ริโภคมีการทีจะ
เปิดรับข้อมูล สนใจข้อมูล หรือแมแ้ต่จะต่อตา้นข้อมูล และปิดกันขอ้มูลแลว้ ก็ตอ้งทาํการ
ตีความหมายสิงทีเปิดรับเขา้มา ตามพืนฐานความรู้ ความเขา้ใจ หรือทีสอดคลอ้งกบัความเชือ และ
ประสบการณ์ทีเขามี 

6.  การเลือกทีจะจดจาํขอ้มูล (Selective retention)  หลงัการตีความหมายขอ้มูล
ข่าวสารทีรับเขา้มา สิงทีตามมาก็คือ จะมีการเลือกทีจะจดจาํสาระข่าวสารทีรับเขา้มาทีมีผลกระทบ
ต่อผูบ้ริโภคหรือมีความสาํคญัจาํเป็นต่อผูบ้ริโภค 

   ส
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7.  การเลือกทีจะบิดเบือนขอ้มลู (Selective distortion)  การบิดเบือนขอ้มูลเนืองจาก
ขอ้มลูทีไดรั้บขดักบัความรู้สึกหรือความเชือของผูบ้ริโภค 

ดงันนั การโฆษณาเพือดึงดูดความสนใจและสามารถทาํให้ผูบ้ริโภคจดจาํโฆษณาของ
บริษทัไดน้นั หมายความว่า ขนัตอนในการเลือกใชสื้อเป็นปัจจยัทีสาํคญัในการดึงดูดความสนใจ
และสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคจดจาํ บริษทัไดจ้ากโฆษณา ซึงในปัจจุบนั รูปแบบการดาํ เนินชีวิตของ
คนในเขตกรุงเทพมหานครนนัมีรูปแบบทีหลากหลายมากขึนกว่าในอดีต นันคือ ตอ้งใชเ้วลาส่วน
ใหญ่จะอยูก่บัการเดินทางเนืองจากสภาพการจราจรทีติดขดั ซึงกลุ่มเป้าหมายของบริษทัจะเป็นคน
ในวยัทาํงานทีกาํลงัทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  แต่อาจไม่ไดม้ีภูมิลาํเนาทีกรุงเทพ ทาํให้
บริษทัต่างๆทีจาํหน่ายทีอยูอ่าศยัประเภทคอนโดมิเนียมเลือกใชเ้ทคนิคการสือถึงสินคา้ของบริษทั
ผา่นการใชสื้อกลางแจง้ประเภทต่างๆ ดว้ยการสร้างการรับรู้ในผูบ้ริโภค 

ระดับการรับรู้ 

ฉัตยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ (2545: 52-53) ไดก้ล่าวไวว้่า ระดบัการรับรู้ มี 3 

ระดบั ดงันี 

1.  ระดบัตาํสุดทีผูบ้ริโภครับรู้ได้ คือ ระดบัทีหากใส่ตวักระตุน้ทางการตลาดตาํกว่า
จุดนีก็จะไม่มีพลงัเพียงพอทีจะทาํใหผู้บ้ริโภครับรู้ได ้

2.  ระดบัความแตกต่างตาํสุดทีผูบ้ริโภครับรู้ได้ คือ ระดบัทีหากมีการเปลียนแปลง
ตวักระตุน้ทางการตลาดเพียงเลก็นอ้ยก็จะทาํใหผู้บ้ริโภครับรู้ไดถึ้งการเปลียนแปลงนี 

3.  ระดบัสูงสุดทีผูบ้ริโภคจะรับรู้ได้ คือ ระดบัทีหากมีการเพิมตวักระตุน้ทาง
การตลาดสูงกว่าจุดนีก็จะไม่มีผลต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคเพิมขึน   

ขีดขนัต่างๆ ของการรับเขา้มาทางประสาทสมัผสั (Sensory Thresholds) 

กระบวนการรับสิงต่างๆ เขา้มาโดยประสาทสัมผสั เช่น การมองเห็น และการไดย้ิน
เสียง ฯลฯ ต่างก็มีขีดขนัสูงและขีดขนัตาํ ของการรับการกระตุน้ทีเกิดจากภายนอก ขีดขนัสูงจะอยู่
ในระดบัตาํขา้งล่าง และขีดขนัตาํก็จะอยูใ่นระดบัทีสูงขา้งบน ซึงทงัสองขีดขนัดงักล่าวนีจะเป็นจุด
ตาํสุดและสูงสุดของตวักระตุน้ต่างๆ ทีจะรับไดน้นัเอง  เช่น สุนขัจะมีความสามารถรับระดบัเสียง
แหลมซึงอยู่ในระดับสูงทีเกินกว่าความสามารถของมนุษยที์จะรับได้ และเสียงสูงกว่านันแมแ้ต่
สุนขัเองก็รับไม่ไดเ้ช่นกนั 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวักระตุน้ทางวตัถุ  (เช่น ความสว่างจา้ของแสง 

ความดังของเสียง) และความสามารถของคนในการรับ สิงดงักล่าวนีเรียกว่า จิตวิทยาฟิสิกส์   

เรืองเหล่านีเป็นการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างเรืองราวทางจิตวิทยาและสิงทีอยูใ่นธรรมชาติ 

   ส
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ธงชยั สันติวงษ์ (2540: 104)  ความรู้สึกของประสาทสัมผสัแต่ละอย่างมีขีดขนัอยู ่  

3 ขนั คือ 
1.  ขีดขนัตาํ (Lower Threshold) เป็นจุดตาํสุดซึงความเขม้ขน้ของตวักระตุน้ (เช่น แสง 

เสียง ฯลฯ) ทีตาํกว่านีลงไปจะไม่ทาํใหค้นสงัเกตเห็นหรือรู้สึกไดแ้ต่อยา่งใด 

2.  ขีดขนัสูง (Terminal Threshold) เป็นจุดสูงสุดซึงถึงแมว้่าจะมีการเพิมความเขม้ขน้
ของตวักระตุน้หรือความถีใหม้ากเขา้ไปอีก ก็จะไม่สามารถเพิมความรู้สึกไดม้ากขึนแต่อยา่งใด 

3.  ขีดขนัแตกต่าง (Difference Threshold) หรือส่วนทีเรียกว่า “just noticeable 

difference” (ทีสามารถรู้สึก หรือสงัเกตเห็นได)้ หมายถึง ส่วนทีซึงถา้ไดมี้การเพิมความเขม้ขน้ของ
ตวักระตุน้เขา้ไปเพียงเลก็นอ้ย ก็จะทาํใหผู้รั้บสามารถสงัเกตเห็นหรือรู้สึกไดเ้สมอ ถา้หากมีการเพิม
หรือลดตวักระตุน้ต่างๆ ภายในช่วงนีแลว้คนยอ่มจะรับไดเ้สมอ 

 

แผนภาพที 5  ขีดขนัต่างๆ ของการรับเขา้มาทางประสาทสมัผสั 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา:  ธงชยั  สนัติวงษ.์  (2540)  พฤตกิรรมผู้บริโภค: 104. 

 

ศุภร เสรีรัตน์ (2544: 156)  ระดบัขีดขนัของการรับรู้ทีบุคคลจะไดรั้บรู้ หมายถึง 

ระดบัตาํสุด สูงสุด และระดบัทีแตกต่างของการรับรู้ทีบุคคลจะรับรู้ได ้ซึงมีดว้ยกนั 3 ระดบั คือ 

1.  ขีดขนัของการรับรู้ขนัตาํทีบุคคลจะสามารถรับรู้ได ้หมายถึง จุดทีการรับรู้ถึง
ตัวกระตุ้นทีอยู่เหนือจุดนีจะไม่มีความรุนแรงพอทีจะสังเกตหรือรับรู้ได้โดยบุคคล หรือ
ความสามารถในการรับรู้ของบุคคลมีนอ้ยเกินจริง 

ขนาดของความเขม้ขน้ทีเพิมขึน ช่วงทีสามารถรับรู้ได ้

ขีดขนัตาํ 

ขีดขนัแตกต่าง 

ขีดขนัสูง 
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2.  ขีดขนัการรับรู้ขนัสูงทีบุคคลจะสามารถรับรู้ได ้หมายถึง จุดทีอยู่เหนือจุดนีถา้มี
การเพิมการกระตุน้เขา้ไปจะไม่มีผลต่อการตอบสนองทีเพิมขึน คือความสามารถในการรับรู้ของ
บุคคลมีมากอยูแ่ลว้ 

3.  ขีดขนัการรับรู้ทีแตกต่างกบัทีบุคคลจะสามารถรับรู้ได ้หมายถึง จาํนวนการเพิม
ตวักระตุ้นทีน้อยทีสุดทีบุคคลจะสามารถสังเกตเห็นได้ คือบุคคลทีสามารถรับรู้เรืองต่างๆได้
แตกต่างจากคนอืน 

 

แผนภาพที 6  ระดบัขีดขนัต่างๆ ของการรับรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา:  ศุภร  เสรีรัตน์.  (2544)  พฤตกิรรมผู้บริโภค: 158. 

 

จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การรับรู้เป็นส่วนหนึงของการกระบวนการ
เกิดพฤติกรรมได ้ เริมจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์  ราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การ
ส่งเสริมการตลาด  และปัจจยัอืนๆ ไดแ้ก่  เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  วฒันธรรม  ผ่านเขา้สู่
กล่องดาํความรู้สึกนึกคิดทีอยูภ่ายในของผูบ้ริโภค  โดยถกูหล่อหลอมจากปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม
สังคมส่วนบุคคลและจิตวิทยา  จากนันจะนําปัจจัยกระตุ้นเหล่านีมาประเมิณและนําไปสู่การ
ตอบสนองเป็นพฤติกรรม  ระดบัการรับรู้ของบุคคลทีจะรับรู้ได้ หมายถึงถา้มีการเพิมความเขม้ขน้
ของตวักระตุน้หรือความถีเขา้ไปเพียงเลก็นอ้ยก็จะทาํใหผู้รั้บสามารถสงัเกตเห็นหรือรู้สึกไดเ้สมอ 

 
 

 

 

ขีดขนัการรับรู้ขนัตาํ 

ขีดขนัการรับรู้ทีแตกต่างกนัทีจะรับรู้ได ้

ขีดขนัการรับรู้ขนัสูง 
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3.  ทฤษฎแีละแนวคดิเกยีวกบัการตดัสินใจของผู้บริโภค 

ชิฟฟแมนและคานุค (Schiffman and Kanuk, 1994: 560-561) ไดก้ล่าวถึงตวัแบบการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค (model of consumer decision making) เป็นการรวมความคิดเกียวกบัการ
ตดัสินใจซือของผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซึงมีส่วนสาํคญั 3 ส่วน คือ 

1.  การนาํเขา้ขอ้มูล (input) เป็นอิทธิพลจากภายนอกทีมีผลต่อค่านิยม ทศันคติ และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึงมาจากกิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดทีพยายามสือสารไปยงัผูบ้ริโภคที
มี ศกัยภาพ ซึงแยกเป็น 

1.1  Marketing inputs คือ กิจกรรมทางการตลาดทีพยายามเขา้ถึงกาํหนดและจงูใจ
ผูบ้ริโภคให้ซือหรือใช ้ผลิตภณัฑ์ โดยใชก้ลยุทธ์ต่างๆ  เช่น  ใชหี้บห่อ ขนาดการรับประกนัและ
นโยบายดา้นราคา เป็นตน้ 

1.2  Socioculture inputs เป็นการนาํเขา้ขอ้มูลทีไม่เกียวขอ้งกบัการคา้ เช่น ความ
คิดเห็นของเพือน บรรณาธิการหนังสือพิมพ ์วฒันธรรม ชนัทางสังคม ซึงเป็นอิทธิพลภายในของ
บุคคล ทีมีผลต่อการประเมินผลและการยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภณัฑ์ 

2.  กระบวนการ (process) เพือให้เขา้ใจถึงกระบวนการนี เราจะพิจารณาถึงอิทธิพล
ของปัจจยัทางจิตวิทยาซึงจะเป็นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้หรือทศันคติ) ทีมีผล
ต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค รวมถึงปัจจยัอีก 2 ประการ คือ 

2.1  การรับรู้ถึงความเสียง (perceived risk) คือ ความไม่แน่นอนทีผูบ้ริโภคเผชิญ
เขาไม่สามารถคาดเดาผลลพัธที์เกิดจากการ ตดัสินใจซือ ดงันนั ผูบ้ริโภคมกัซือสินคา้หรือบริการใน
ทีเดิม ๆ เพือหลีกเลียงความเสียงทีอาจจะเกิดขึน ถา้ผูบ้ริโภคไม่มีขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เขาจะเชือถือใน
ชือเสียงของร้านคา้นนั ๆ ถา้เกิดความสงสยัผูบ้ริโภคจะซือของแพงไวก่้อน เพือลดความเสียงเพราะ
เขาคิดว่าของแพงตอ้งเป็นของดี 

2.2  กลุ่มทียอมรับได ้(evoked set) หมายถึง ตราสินคา้ทีผูบ้ริโภคเลือกซือซึง
ประกอบด้วยสินคา้จาํนวนน้อยทีผูบ้ริโภค  คุน้เคย จาํได ้และยอมรับการตัดสินใจของผูบ้ริโภค 
ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

2.2.1  ขนัความรู้ความตอ้งการ (need recognition) ขนัรับรู้ความตอ้งการจะ
เกิดขึนเมือผูบ้ริโภคเผชิญกบัปัญหา เช่น การซือของจากเครืองขายอตัโนมติักบัปัญหาซบัซอ้น คือ 

ปัญหาทีมีการพฒันาให้ซบัซอ้นขึน เช่น เมือใชร้ถไปนาน ๆ ก็มีความคิดทีจะเปลียนรถใหม่เพือ
หลีกเลียงค่าซ่อมรถเก่า เป็นตน้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.2.2  การคน้หาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจซือ (pre-purchase search) ขนัตอนนี
จะเริมต้นเมือผูบ้ริโภครู้ว่าจะได้รับความพอใจจากการซือหรือ บริโภคผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคจะ
ตอ้งการขอ้มลูเพือใชเ้ป็นพืนฐานในการเลือก (ถา้มีประสบการณ์มาก่อนก็ใชไ้ดเ้ลย แต่ถา้ไม่มีก็ตอ้ง
คน้หา) 

2.2.3  การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) เป็นขนัตอนใน
กระบวนการตัดสินใจซือซึงผูบ้ริโภคประเมินผลประโยชน์ทีจะได้ รับจากแต่ละทางเลือกของ
ผลิตภณัฑที์กาํลงัพิจารณาจะใช ้2 รูปแบบ คือ ใชร้ายชือตราทีเลือกไวแ้ลว้ (evoke set) และเลือกเอา
จากทงัหมดทีมีในตลาด 

Affect referral decision rules หมายถึง กฎการตดัสินใจทีง่ายทีสุดซีงผูบ้ริโภคเลือก
ผลิตภณัฑ์ให้คะแนนตราสินคา้ จากประสบการณ์ทีผ่านมามากกว่าคุณสมบติัดา้นอืน ๆ การแบ่ง
ส่วนตลาดผูบ้ริโภคโดยอาศยักฎการเลือกซือมี 4 แบบ (Schiffman & Kanuk, 1994: 566-567) 

1.  การปฏิบติัดว้ยความซือสตัย ์(practical loyalists) ซือตราทีซือเป็นตราประจาํ 
2.  ผูซื้อทีนิยมราคาตาํสุด (bottom line price shoppers) ซือราคาตาํสุดโดยไม่สนใจตรา 
3.  ผูซื้อทีเปลียนการซือตามโอกาสหรือผูฉ้วยโอกาส (opportunistic switchers) ใช้

คูปองแลกซือหรือซือทีลดราคา 
4.  นักล่าอย่างแทจ้ริง (deal hunters) ซือทีมีเงือนไขทีดีทีสุด ไม่มีความภกัดีในตรา

สินคา้ 
3.  การแสดงผลหรือพฤติกรรมทีแสดงออก (output) คือ พฤติกรรมการซือและการ

ประเมินหลงัการซือ วตัถุประสงค์ทงัสองกิจกรรมนีเพือทีจะเพิมความพอใจของผูบ้ริโภคในการ 

ตดัสินใจซือของพวกเขา 
3.1  พฤติกรรมการซือ (purchase behavior) ผูบ้ริโภคมีประเภทการซืออยู่ 2 

ประเภท คือ ทดลองซือ (trial purchase) และซือซาํ (repeat purchase) ถา้ผูบ้ริโภคซือสินคา้ชนิด
หนึงหรือตราหนึงเป็นครังแรก และซือในปริมาณนอ้ยกว่าปกติ การซือนีจะถูกพิจารณาว่า เป็นการ
ทดลองซือ นนัคือ การทดลอง คือ รูปแบบพฤติกรรมการซือทีผูบ้ริโภคพยายามทีจะประเมินสินคา้
โดยผา่นการใช ้โดยตรง ถา้ตราใหม่เป็นสินคา้ประเภทเดียวกบัสินคา้ทีมีอยู่แลว้ ถูกคน้พบจากการ
ทดลองใชว้่าทาํใหเ้กิดความพึงพอใจมากกว่าตราสินคา้อืน หรือตราเดิมทีใชอ้ยู่ผูบ้ริโภคก็จะทาํการ
ซือซาํพฤติกรรม การซือซาํนีใกลเ้คียงกบัแนวความคิดความภกัดีในตราสินคา้มาก (brand loyalty) 

ซึงทุกบริษทัพยายามจะให้มีขึนกบัตราสินคา้ของตนเอง การซือซาํนันเป็นการบ่งชีว่า ผูบ้ริโภค
พอใจในสินคา้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2  การประเมินหลงัการซือ (post purchase evaluation) เมือผูบ้ริโภคใช้
ผลิตภณัฑโ์ดยเฉพาะอยา่งยงิในระหว่างการทดลองใช ้พวกเขาก็จะทาํการประเมินในดา้นของสิงที
พวกเขาคาดหวงั ซึงผลจากการประเมินนนัเป็นไปไดที้จะออกมาใน 3 รูปแบบ ดงันี 

3.2.1  สินคา้นนัตรงกบัความคาดหวงั ซึงจะนาํไปสู่ความรู้สึกทีเป็นธรรมชาติ 

3.2.2  สินคา้นนัดีเกินความคาดหมาย ซึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกทีเป็นบวก 

3.2.3  สินคา้นนัไม่ดีเกินความคาดหมาย ซึงทาํใหเ้กิดความ รู้สึกทีเป็นลบ 

สาํหรับผลทีออกมาในแต่ละขอ้ของ 3 ขอ้นี แสดงถึงความคาดหวงัและความพอใจของ
ผูบ้ริโภคเกียวขอ้งกบัการทีผูบ้ริโภคมี แนวโน้มทีจะตดัสินประสบการณ์ของเขาเทียบกบัความ
คาดหวงัเมือพวกเขาทาํการ ประเมินหลงัการซือ 

 

กระบวนการตดัสินใจซือของผู้บริโภค 

กระบวนการตดัสินใจในการซือ (Buying Decision Process)  คือ  ขนัตอนต่างๆ ที
ผูบ้ริโภคตอ้งผา่นหรือพิจารณาหรือลงมือทาํเป็นลาํดบัและดาํเนินต่อเนืองไปจนเกิดการตดัสินใจซือ
และลงมือซือสินคา้หรือบริการ  ผูบ้ริโภคแต่ละรายจะมีขนัตอนการตดัสินใจซือทีคลา้ยคลึงกนัหรือ
แตกต่างกนัก็ได ้  
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แผนภาพที 7  กระบวนการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา:  Shiffman Leon G., and Leslie Lazar Kanuk.  (1994).  Consumer 

Behavior.  5th ed.  New Jersey: Prentice Hall. 
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2. การรับรู้ 

3. การเรียนรู้ 

4. บุคลิกภาพ 

5. ทศันคติ 

ประสบการณ์ 

การตระหนักถึงความ
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การประเมินทางเลือก 
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การซือ 

1. การซือเพือทดลองใช ้
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การทีผูบ้ริโภคจะซือสินคา้หนึงนัน  จะตอ้งมีกระบวนการตงัแต่จุดเริมตน้ไปจนถึง
ทศันคติหลงัจากทีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้  สามารถพิจารณาเป็นขนัตอนดงันี 

1.  การมองเห็นปัญหา (Perceived problems)  

 การทีคนเรามีชีวิตสุขสบาย  ไม่มีปัญหาใดๆ ก็ไม่คิดทีจะหาสินคา้ใดๆ มาแกปั้ญหา
ชีวิตของตวัเอง  ดงันนั  การตลาดจึงตอ้งพยายามทีจะจีจุดปัญหาใหผู้บ้ริโภคนนัเกิดปัญหา  ปัญหา
คืออะไร  ปัญหาก็คือความแตกต่างระหว่างสภาพอนัเป็นอุดมคติ กบัสภาพอนัเป็นจริง นกัการตลาด
ทีเก่งจะทาํใหก้ารมองเห็นปัญหานนักลายเป็นแรงจูงใจ ขึนมาในตวัของผูบ้ริโภค  ว่าแรงจูงใจ นนั
เป็นความเครียด ทีทาํใหม้นุษยเ์ราตอ้งดินรนหาหนทางลดความเครียดดงักล่าวให้ได  ้   ขนัตอนการ
ตดัสินใจจึงดาํเนินไปสู่ขนัตอนทีสอง 

2.  การแสวงหาภายใน (Internal search)  

เมือคนเราเกิดปัญหา ก็จะตอ้งแสดงหาหนทางแกไ้ขภายในเสียก่อน  นนัก็คือ  การลว้ง
ลึกเขา้ไปในความทรงจาํของตวัเอง  ขนัตอนนีทาํใหน้กัการตลาดทีจะตอ้งพยายามทาํให้สินคา้ของ
ตวัเองประทบัอยูใ่นความทรงจาํของผูบ้ริโภค  แลว้จะตอ้งเป็นสิงทีผูบ้ริโภคระลึกไดเ้ป็นยีห้อตน้ๆ 
(Top of mind brand) หมายถึง  ยหีอ้ทีผูบ้ริโภคระลึกไดก่้อนยีห้ออืนๆ  ตามความเป็นจริงแลว้คน
ส่วนใหญ่จะจาํสินคา้ในแต่ละประเภทไดป้ระมาณ 5±2 นนัหมายความว่า คนโดยเฉลียจะรู้จกัสินคา้
แต่ละประเภทประมาณ 5 ยีห้อ คนทีไม่ค่อยสนใจใยดีนักจะจาํไดป้ระมาณ 3 ยีห้อ แต่คนทีสนใจ
เรืองการซือสินคา้ประเภทนนัจะรู้จกัประมาณถึง 7 ยีห้อ ถา้หากสินคา้ใดไม่อยู่ในความทรงจาํของ
ผูบ้ริโภคทีฉลาดและสนใจเรืองการซือ  จะตอ้งรอจนกว่าสินค้า 7 ยีห้อทีลูกค้าจาํไดไ้ม่มีขาย 

ผูบ้ริโภคจึงจะถามว่าแลว้คุณมียีห้ออะไร  นนัหมายความว่ายีห้อทีไม่อยู่ในความทรงจาํจึงจะมี
โอกาส  โดยเฉลียแลว้ผูบ้ริโภคจะสามารถถามหายหีอ้ทีตวัเองรู้จกัไดป้ระมาณ 5 ยหีอ้  ยหีอ้ทีไม่อยู่
ในความทรงจาํตอ้งรอให้ 5 ยีห้อดงักล่าวนันไม่มีขาย จึงจะมีโอกาสไดข้ายให้กบัผูบ้ริโภค แมแ้ต่
ผูบ้ริโภคซึงไม่เคยสนใจใยดีนกัก็จะจาํไดป้ระมาณ 3 ยหีอ้  ดงันนัถา้เกิดยหีอ้ทีไม่อยูใ่นความทรงจาํ
จะขายไดก้็ตอ้งรอให้ 3 ยีห้อนันไม่มีขายเสียก่อน  เมือเป็นเช่นนีแลว้นักการตลาดจึงตอ้งสร้าง
ความถีในการโฆษณาของตนเอง  จะตอ้งมีโฆษณาทีประทบัใจ  มีข่าวประชาสัมพนัธ์สมาํเสมอ 

เพือใหชื้อยหีอ้นนัติดหูติดตาผูบ้ริโภคเป็นยหีอ้ตน้ๆ  ถา้หากว่าผูบ้ริโภคจดจาํยหีอ้หนึงไดแ้ลว้ระลึก
ถึงดว้ยความพึงพอใจก็จะตดัสินใจซือ ถา้หากผูบ้ริโภคจดจาํไดแ้ต่ไม่พอใจสิงทีจาํไดแ้ละปัญหาที
เกิดขึนนนัดูเหมือนจะไม่รุนแรง  แกไ้ขก็ได ้ ไม่แกไ้ขก็ได ้ กระบวนการตดัสินใจนนัก็จะหยดุลง  

การเปลียนปรากฏการณ์อยา่งทีสองนี  เกิดขึนจากการทีนักการตลาดไม่สามารถสร้าง
ปัญหาอยา่งรุนแรงใหเ้กิดขึนในใจของผูบ้ริโภคได ้  เช่น  ถา้เกิดมีคนเจ็บคอ นึกถึงยาได ้5 ยีห้อ แต่
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บางยหีอ้ก็เผด็ไป  บางยหีอ้ก็ขมไป  บางยหีอ้ก็มีนาํตาลมากไป  ผูบ้ริโภคจึงไม่ตดัสินใจซือแลว้กคิ็ด
ว่าไม่จาํเป็นตอ้งอมยาอม  กลบัไปบา้นนอนพกัผอ่น  ดืมนาํมากๆ ก็หายแลว้  กระบวนการตดัสินใจ
ซือยาแกเ้จ็บคอจึงไม่เกิดขึน อยา่งไรก็ตามถา้ผูบ้ริโภคไม่ไดต้ดัสินใจซือเนืองจากไม่พอใจยีห้อทีจาํ
ได ้  และขณะเดียวกนัปัญหาทีเกิดขึนนนัรุนแรงไม่อาจจะยกเลิกการหาซือได ้  ก็จะเกิดขนัตอนที 3 

ต่อไป  นนัคือ  การแสวงหาภายนอก 

3.  การแสวงหาภายนอก (External search)  

เมือผูบ้ริโภคตอ้งการใชสิ้นคา้ทีตวัเองจาํได ้  หรือมีรายละเอียดเกียวกบัสินคา้ทีจาํไดไ้ม่
เพียงพอ  ผูบ้ริโภคก็จะเริมแสดงหาขอ้มลูเกียวกบัสินคา้จากภายนอก  ดว้ยวิธีการต่อไปนี 

3.1  การหาขอ้มลูจากการไปดูโฆษณา เมือผูบ้ริโภคอยากจะรู้ว่าสินคา้อะไรน่าซือ 

ก็จะไปดูโฆษณา  ดงันนันกัการตลาดทีดีควรเลือกโฆษณาในเวลาและสถานทีทีเหมาะสม  เช่น  ใน
หนา้ฝนก็จะตอ้งมีการโฆษณายาแกห้วดั  ยาแกเ้ทา้เปือย  หน้าร้อนก็จะตอ้งมีการโฆษณานาํอดัลม 

เครืองปรับอากาศ  ในเดือนพฤษภาคมก็จะตอ้งโฆษณาเครืองเขียน  ชุดนักเรียน  เป็นตน้  ถา้หาก
นักการตลาดไม่รู้ว่าช่วงใดควรโฆษณาสินคา้ตน  สือใดทีควรจะใชใ้นการโฆษณาสินคา้ตน   ก็
อาจจะลม้เหลวทีจะเขา้ถึงผูบ้ริโภคทีแสวงหาขอ้มลูภายนอกดว้ยวิธีการโฆษณา 

3.2  การไป ณ จุดขาย  การไป ณ จุดขายนนั  หมายความว่า  ผูบ้ริโภคนนัไม่พอใจ
สิงทีตวัเองจาํได ้ เลยลองไปหาซือดู  สิงทีสาํคญัในจุดนีก็คือ  สินคา้จะตอ้งมีวางขาย ณ จุดขาย 
เพราะผูบ้ริโภคไดใ้หโ้อกาสกบัสินคา้อืนดว้ยการไปแสวงหา ณ จุดขาย  แต่ถา้ไม่มีสินคา้ทีจะขายก็
เท่ากบัหมดโอกาสทีจะขาย  นอกจากนนัการจดัวางนาํเสนอสินคา้ ก็ตอ้งเด่นชดั  พนกังานขายเบียร์
จะตอ้งมีมารยาท  มีบริการทีดี  มีความสามารถ  จึงจะทาํให้การแสวงหาภายนอกในครังนีเป็น
ประโยชน์แก่สินคา้ 

3.3  การโทรศพัท์พูดคุยกบับริษทัหรือร้านคา้  การทีผูบ้ริโภคแสวงหาขอ้มูล
ภายนอกโดยวิธีนี  สิงทีนกัการตลาดควรทาํก็คือการโฆษณาอยู่ในสมุดหน้าเหลือง  เพราะถา้หาก
ผูบ้ริโภคตอ้งการแสวงหาดว้ยการโทรศพัท์ไปตรวจสอบ   แต่ไม่มีหมายเลขโทรศพัท์อยู่ในสมุด
หน้าเหลืองก็หมดโอกาสในเรืองนี  ขณะเดียวกนัทางบริษัทก็ต้องฝึกฝนพนักงานรับโทรศพัท์ 
พนกังานฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์  การตอบคาํถามต่างๆ เหล่านีจะตอ้งชดัเจน  แจ่มแจง้ 

3.4  การขอพบพนกังานขาย  เมือผูบ้ริโภคไม่พอใจสินคา้ทีตวัเองจาํไดก้็อยากจะ
ไดข้อ้มลูจากสินคา้อืนๆ ทีตวัเองไม่เคยรู้จกั  อาจจะติดต่อพนกังานเพือใหม้าพบ  ใหม้านาํเสนอขาย
สินคา้  พนกังานขายตอ้งมีอยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  สามารถจะตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคในการทีจะเรียนรู้เกียวกบัสินคา้ไดท้นัท่วงที 
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3.5  การไต่ถามจากผูอื้นเคยใชสิ้นคา้แลว้  ในกรณีดงักล่าวนีนนัจะตอ้งมีสินคา้ทีดี  

เป็นทีประทบัใจของผูที้เคยใชเ้พราะเมือมีผูบ้ริโภคทีตอ้งการอยากจะใชสิ้นคา้ไปสอบถามผูที้เคยใช้
แลว้  หวงัว่าจะไดค้าํชมทีดีจากผูที้เคยใชสิ้นคา้นนัแลว้เพือเป็นการแนะนาํให้ผูที้กาํลงัแสวงหาทาง
เลือกใชสิ้นคา้อืน  หลงัจากทีผูบ้ริโภคไดแ้สวงหาดว้ยวิธีการใดวิธีการหนึง  หรือหลายวิธีขา้งตน้ 

ผูบ้ริโภคก็จะดาํเนินการขนัตอนต่อไปในกระบวนการการตดัสินใจ  นนัก็คือการประเมินทางเลือก 

4.  การประเมินทางเลือก (Evaluation)  

ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้สินคา้ยีห้อต่างๆ แลว้จะนาํมาประเมินว่า  สินคา้ใดดีกว่ากนัในแง่ใด  

ความสาํคญัในขนัตอนนีก็คือ  ตอ้งให้จุดเด่นของสินคา้ ตรงกบัมาตรการ ในการเลือกซือของ
ผูบ้ริโภค  ถา้หากจุดเด่นของสินค้านันไม่ใช่จุดทีผูบ้ริโภคตอ้งการหรือใชเ้ป็นมาตรการในการ
ตดัสินใจ  สินคา้ยอ่มขายไม่ได ้  แต่ถา้เกิดจุดทีเด่นสอดคลอ้งกบัมาตรการทีเขาใชใ้นการตัดสินใจ
เลือกซือ  สินคา้ก็มีโอกาสทีจะขายได้  นักการตลาดทีดีจึงควรตอ้งเรียนรู้ก่อนว่าผูบ้ริโภคนันใช้
มาตรการอะไรในการตดัสินใจซือสินคา้แต่ละประเภท  

การทีไม่ศึกษามาตรการในการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  แลว้สร้างจุดเด่นตามใจนัน 

โอกาสในการจะไดรั้บเลือกก็จะยากขึน  การขายก็จะยากขึนเพราะจะตอ้งไปเปลียนใจผูบ้ริโภคให้
เปลียนมาตรการในการเลือกซือเพือสอดคลอ้งกบัจุดเด่นทีมี  เมือผูบ้ริโภคไดพ้ิจารณาแลว้ก็จะถึง
ขนัตอนถดัไป  ก็คือการตดัสินใจซือ 

 5.  การตดัสินใจซือ (Decision making) 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเฉือยในการตดัสินใจ   เพราะในการทีผูบ้ริโภคตดัสินใจซือ
นนัตอ้งเสียงว่าสินคา้ทีเขาซือจะดีเหมือนคาํโฆษณาหรือไม่  จะมีคุณภาพคุม้ค่าราคาทีเขาจ่ายไป
หรือไม่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะติดอยู่กบัสินคา้ทีตวัเองมีความเคยชิน    สินคา้ใหม่ๆ ทีจะนาํเสนอ
ตวัเองแก่ผูบ้ริโภคนันตอ้งหาหนทางในการจะเร่งรัดให้ผูบ้ริโภคเปลียนใจและตดัสินใจซือสินคา้
ของตวัเอง  วิธีการเร่งรัดการตดัสินใจซือสินคา้ของผูบ้ริโภคนนัมีมากมายหลายวิธี 

วิธีการกระตุน้การตดัสินใจ มีดงันี 

1.  การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ถา้สินคา้ไม่มีความแตกต่างจากสินคา้อืน  
ผูบ้ริโภคยอ่มตดัสินใจลาํบาก  แต่ถา้สินคา้ของเรานนัมีความเด่นชดั  มีลกัษณะเฉพาะตวัไม่เหมือน
ใคร  การตดัสินใจก็จะเร็วขึน  หนา้ทีของนกัการตลาดก็คือ  ทาํให้สินคา้ของตวัเองแตกต่างจากคู่
แข่งขนัไดช้ดัเจนทีสุด  ถา้สร้างความแตกต่างไดช้ดัเจนเท่าไร  โอกาสในการทีจะเร่งรัดในการ
ตดัสินใจจะดีขึนเท่านนั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



28 
 

 
 

2.  ลดอตัราการเสียงในความรู้สึกของผูบ้ริโภค  (Reduced perceived risk) ในการซือ
สินคา้แต่ละครังผูบ้ริโภคนนัจะรู้สึกมีความเสียงอยูเ่สมอ  เสียงว่าจะเสียเงินเปล่า  เสียงว่าจะไม่คุม้ 
เสียงว่าคุณภาพจะไม่ดี  ดงันนัในการทีจะเร่งรัดการตดัสินใจ  ตอ้งทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกว่าความเสียง
ไม่สูงนกั  วิธีการทีจะลดความเสียงก็มีดงัต่อไปนี 

2.1  ชือเสียงบริษทั  เมือยนืยนัว่าบริษทัมีชือเสียงดี  ผูบ้ริโภคก็จะสบายใจขึนระดบั
หนึงว่าบริษทัทีมีชือเสียงดีไม่เอาของทีมีคุณภาพไม่ดีมาขาย 

2.2  จาํนวนปีของบริษทั  บริษทัทีตงัมาหลายปีแลว้ยอ่มมีประสบการณ์ในการผลิต
สินคา้  ดงันนัก็น่าจะทาํสินคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

2.3  ภาพพจน์ของตราสินคา้  สินคา้ทีมีภาพพจน์ดี  ผูบ้ริโภคก็สบายใจทีจะซือ 

เพราะคิดว่าสินคา้ทีมีภาพพจน์ดีคงไม่ทาํลายตวัเอง 

2.4 ภาพพจน์ของพนกังานขาย  เวลาทีผูบ้ริโภคจะซือสินคา้จากใคร ตอ้งดูดว้ยว่าผู ้
ทีมาขายกบัเรานนับุคลิกเป็นอยา่งไร  แต่งตวัเป็นอย่างไร  พูดจาเป็นอย่างไร  ดงันันนักการตลาด
จึงตอ้งเอาใจใส่พนกังานขายของตนทีจะตอ้งพบปะเจอะเจอกบัผูบ้ริโภคดว้ย 

2.5  ภาพพจน์ของกลุ่มเป้าหมาย  การทีผูบ้ริโภคจะซือสินคา้อะไรนนั  ตอ้งดูดว้ย
ว่าคนทีเป็นผูซื้อสินคา้นนัมาก่อนเป็นใคร  ถา้เขามองเห็นว่าคนทีซือสินคา้นนัมาก่อนเป็นบุคคลทีมี
วิจารณญาณทีดี  เป็นคนทีรู้จกัคิดและเป็นคนทีมีภาพพจน์ทีดี  ผูบ้ริดภคก็สบายใจทีจะซือตามคน
เหล่านนั 

2.6  จาํนวนของกลุ่มเป้าหมาย  สินคา้ทีขายดีคนมกัจะเชือมนัว่าตอ้งดีจริง  จึงมีคน
นิยม  แต่สินคา้ทีขายไม่ดีมีคนซือน้อยผูบ้ริโภคก็ไม่สบายใจ  เพราะคิดว่าคงไม่ดีไม่มีคนนิยม 

เหมือนอยา่งร้านอาหาร  ร้านใดมีคนแน่น  ผูบ้ริโภคยินดียืนเพราะมนัใจว่าอร่อย  ส่วนร้านทีมีคน
นอ้ยสามารถสงัอาหารและรับประทานไดท้นัทีแต่ผูบ้ริโภคกลบัไม่กลา้รับประทานเพราะเห็นคน
นอ้ยจึงไม่แน่ใจในเรืองของความอร่อย 

2.7  สินคา้บางอยา่งนนัถา้เกิดคุณภาพไม่ดีหรือมีการเสียจะตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก
ในการซ่อม  เช่น  ตูเ้ยน็  โทรทศัน์  ไมโครเวฟ  คอมพิวเตอร์  วีดีโอ  นาฬิกา  สินคา้เหล่านีถา้เกิดมี
การรับประกนัประกอบการขาย  ผูบ้ริโภคก็จะรู้สึกสบายใจขึน  รู้สึกไม่เสียงมากนักในการซือ 

เพราะเห็นว่าผูข้ายยนิดีรับประกนัซ่อมใหฟ้รี 

ทงัหมดเหล่านีคือวิธีการในการทีจะลดอตัราความเสียงทีจะเกิดขึนในสายตาของ
ผูบ้ริโภค ถา้ลดสิงเหล่านีได ้การตดัสินใจซือก็จะเร็วขึน 
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3.  การสร้างสิงล่อใจ (Incentives) ในทีนีหมายถึง  การลด  แลก  แจก  แถม  ทีจดัทาํขึน
เป็นการส่งเสริมการขายนนัเอง  ถา้หากว่าลดหมดเขตภายในสินเดือนนี  ยอ่มเร่งคนให้ตดัสินใจซือ
ได ้  ถา้หากว่ามีการขายในราคาพิเศษหรือลดดอกเบียใหใ้นช่วงเวลาจาํกดัผูบ้ริโภคจะลงัเลใจไม่ได ้

เพราะเกรงว่าจะหมดเขตของการใหสิ้งล่อใจเหล่านัน  ดงันันในบางครังตอ้งอาศยัการส่งเสริมการ
ขาย เป็นส่วนในการเร่งรัดการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค 

สิทธิชยั ฝรังทอง (2549: 20)  กล่าวว่า  การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญญา  เป็นขนั
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Consumer Decision Process) ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน  คือ 

1.  ขนัแรกของกระบวนการตดัสินใจซือ  ถา้ไม่มีปัญหาไม่จาํเป็นตอ้งมีการตดัสินใจ 

2.  การคน้หาขอ้มูล  เมือความตอ้งการถูกกระตุน้  ผูบ้ริโภคตอ้งการมีขอ้มูล
เกียวกบัตวัสินคา้สาํหรับนาํมาประกอบการตดัสินใจ 

3.  การประเมินผลทางเลือก  เมือผูบ้ริโภคไดข้้อมูลของสินคา้มาแลว้จากนัน
ผูบ้ริโภคจะประเมินทางเลือกตามคุณค่า  คุณประโยชน์ตามทีตอ้งการ 

4.  การตดัสินใจเลือกซือ จะมี 3 รูปแบบ  คือ 

4.1  เลือกตราสินคา้เป็นอนัดบัแรก  เลือกร้านคา้เป็นอนัดบัสอง 

4.2  เลือกร้านคา้เป็นอนัดบัแรก  เลือกตราสินคา้เป็นอนัดบัสอง 

4.3 เ ลือกพร้อมๆ กนัทงัร้านคา้และตราสินคา้ทีตอ้งการ 

5.  พฤติกรรมภายหลงัการซือ  หลงัจากทีผูบ้ริโภคซือสินคา้ไปแลว้  ถา้ผลิตภณัฑ์มี
คุณสมบติัตามทีคาดหวงัผูบ้ริโภคย่อมมีความพอใจ   แต่ถา้ผลิตภณัฑ์ไม่ไดเ้ป็นไปตามีคาดหวงั
ผูบ้ริโภคอาจเกิดความไม่พอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 125-151)  กล่าวว่าประสบการณ์เกียวกบัตราสินคา้ 

มีผลกระทบทีสาํคญัเกียวกบัความขอบตราสินคา้  ถา้ตราสินคา้ทีซือไม่สร้างความพอใจให้แก่ผู ้
ซือ  ผูซื้อจะมีทศันคติไม่ดีต่อตราสินคา้และอาจเลิกซือผลิตภณัฑเ์ลย  ในทางตรงกนัขา้ม  ผูซื้อมี
ความพึงพอใจภายหลงัการซือสินคา้จะทาํใหเ้กิดการซือผลิตภณัฑอี์ก 

จากแนวคิดดงักล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมการซือสินค้าของผูบ้ริโภคมีลกัษณะเป็น
กระบวนการทีตอ้งผา่นหรือพิจารณาหรือลงมือทาํอยา่งเป็นลาํดบัและดาํเนินต่อเนืองไปจนกระทงั
เกิดการตดัสินใจซือ  การตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค คือ อิทธิพลจากภายนอก เช่น ค่านิยม ทศันคติ 
และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค อิทธิพลภายใน เช่น แรงจูงใจ การรับรู้  การเรียนรู้ทีมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค  ทงันีผูศึ้กษาจะนาํแนวคิดดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาการสือ
การตลาด ณ จุดขาย  ทีกระตุน้การตดัสินใจซือโดยไม่มีการวางแผนล่วงหนา้ 
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4.  การท่องเทียวบริเวณถนนข้าวสาร 

ถนนขา้วสาร (Thanon Khao San หรือ Khao San Road)  เป็นถนนในทอ้งทีแขวง
ตลาดยอด  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  มีระยะทางเริมตงัแต่ถนนจกัรพงษ์หน้าวดัชนะ
สงคราม ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ จนถึงถนนตะนาวใกลสี้แยกคอกววั  ระยะทางประมาณ 400 
เมตร  เดิมเป็นตรอกทีขายขา้วสาร  เป็นแหล่งคา้ขายขา้วสารทีใหญ่ทีสุดของเขตพระนครต่อมา
ความเป็นอยู่ของชุมชนแห่งนีเริมเปลียนไป เมือมีนักท่องเทียวต่างประเทศเขา้มาในช่วงปี พ.ศ. 
2525 ซึงเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบรอบ 200 ปี ไดเ้ขา้มาเช่าห้องพกัอาศยัเพือ
เทียวชมเมืองหลวงของไทยในช่วงเทศกาลสาํคญันี  และเริมมีฝรังเขา้มามาถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ 

โดยมีทีมงานกองถ่ายมาอยู่กนัจาํนวนมาก  ทีมาเช่าทีเช่าเกสเฮาส์  ตอนนันยงัไม่มี  ก็ตอ้งเช่าจาก
บา้นทีอยูแ่ถวนันซึงใชแ้บ่งเช่า  เป็นทีมาของเกสเฮาส์ เกสต์เฮา้ส์ของชาวต่างชาติเริมมีมาตงัแต่ปี 
พ.ศ. 2528-2529 ระยะหลงัเริมมีคนเขา้มาเรือยๆ จนกลายเป็นศูนยร์วมของพวกแบ็คแพ็กเกอร์ทีมา
ท่องเทียวประเทศไทย จนเป็นทีโด่งดงัในทีสุด ก่อนทีจะมาปรับเปลียนรูปแบบอีกทีในช่วงไม่กีปีที
ผา่นมากลายเป็นยา่น บนัเทิงยามราตรีทีสาํคญัของกรุงเทพฯ (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2555) 

ถนนขา้วสารถือเป็นถนนทีไดรั้บความนิยมในการเล่นนาํในวนัสงกรานตที์คราครําไป
ดว้ยนกัท่องเทียวต่างชาติจากทวัทุกมุมโลก  การเล่นสงกรานต์บนถนนขา้วสารเริมเมือประมาณปี 

พ.ศ. 2533  เนืองจากทีถนนขา้วสารนีเป็นแหล่งทีพกัอาศยัชวัคราว หรือทีเรียกว่าเกสต์เฮา้ส์ ดงันัน
ประเพณีการเล่นนาํสงกรานต์ของคนไทยจึงถูกใจนักท่องเทียวชาวต่างประเทศทีมาพกัในถนน
ขา้วสารเป็นอยา่งมาก  โดยการเล่นสงกรานตถ์นนขา้วสารในช่วงแรกๆ เป็นแต่เพียงเล่นสาดนาํกนั
ธรรมดาเท่านนั  แต่เทศกาลสงกรานต์นีมาโด่งดงัในช่วงปี พ.ศ. 2542-2543 โดยนอกจากการเล่น
สาดนาํเป็นปกติแลว้ ก็ยงัมีทงัการจดักิจกรรม มีเวทีการแสดง  และมีนาํเตรียมไวใ้หเ้ล่นตามจุดต่างๆ 
ดว้ย  ความแรงของกิจกรรมสงกรานตที์ถนนขา้วสารเพิมขึนทุกปีๆ  ชาวไทยและต่างชาตินับพนั
ร่วมเล่นนาํสงกรานตก์นัอยา่งเนืองแน่น  การจราจรแถบนีติดขดัแบบไม่ขยบั  จากสงกรานต์ตาม
ประเพณีก็กลายเป็นแหล่งกิจกรรมความบนัเทิงตืนตาตืนใจมากมาย   

 ถนนขา้วสารเป็นยา่นการคา้ทงักลางวนัและกลางคืนทีมีสินคา้มากมาย  เช่น  ร้านขาย
อาหารพร้อมกิน  กิจการบริการทีพกั  ร้านอาหาร  โทรศพัท์ทางไกล   ไปจนถึงการให้บริการรับ
แลกเปลียนสกุลเงินต่างประเทศ  ร้านอินเทอร์เน็ต  บาร์เบียร์  ร้านเช่า-ขายหนังสือมือสอง  ร้าน
เสือผา้  รับบริการถกัผม  และร้านขายของพืนเมือง  ส่งผลให้นักท่องเทียวต่างชาติทีเดินทางมา
ท่องเทียวบริเวณถนนขา้วสาร 
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จากการศึกษาการท่องเทียวบริเวณถนนขา้วสาร  พบว่าบริเวณถนนขา้วสารสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นอย่างดี 
และมีนักท่องเทียวต่างชาติหลากหลาย  ผูว้ิจยั จึงไดใ้ชบ้ริเวณถนนขา้วสารเป็นพืนทีในการแจก
แบบสอบถามเพือใชใ้นการศึกษางานวิจยัชินนี 
 

5.  สภาวะอุตสาหกรรมเครืองดืม  

โครงสร้างอุตสาหกรรมเครืองดืม 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงงานเครืองดืมทีจดทะเบียนไวก้บักรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประมาณ 168 โรง  แบ่งเป็น  โรงงานเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล ์99 โรง หรือร้อยละ 59  และทีเหลือ
อีก 69 โรง หรือร้อยละ 41 เป็นโรงงานเครืองดืมแอลกอฮอล ์ โรงงานส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ
ขนาดเลก็คิดเป็นร้อยละ 72 ของจาํนวนโรงงานทงัหมด  รองลงมาเป็นโรงงานขนาดกลางร้อยละ 20 

ส่วนทีเหลืออีกร้อยละ 8 เป็นโรงงานขนาดใหญ่  อุตสาหกรรมเครืองดืมมีการจา้งงานทีแจง้ไวข้ณะ
จดทะเบียนโรงงานกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สินปี พ.ศ. 2551 ประมาณ 20,000 คน  โดย
แรงงานเหล่านีกระจายอยู่ใน 3 อุตสาหกรรมสําคญั  ไดแ้ก่  อุตสาหกรรมเบียร์  สุรากลนั  และ
นาํอดัลม  ในสดัส่วนใกลเ้คียงกนัประมาณร้อยละ 25 หรืออุตสาหกรรมละ 5,000 คน  และแรงงาน
ทีเหลือกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมนาํดืมชูกาํลงั  ไวน์หรือสุราแช่  นาํหวาน  และอุตสาหกรรม
เครืองดืมอืนๆ ในสดัส่วนร้อยละ 5, 3, 2 และ 17 ตามลาํดบั (สุภาพร ศรีสมบูรณ์, 2552) 
 

แผนภาพที 8  แสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมเครืองดืมไทย ณ สินปี 2551 

 

         
 

ทีมา: สุภาพร ศรีสมบูรณ์.  (2552).  “เบียร์ : เขม้ขน้ทงัรสชาติและการแข่งขนั.”  สาร
วจิยัธุรกจิ 13, 25 (กนัยายน). 

 

สินคา้เครืองดืมโดยทวัไปมกัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่  ไดแ้ก่  เครืองดืมแอลกอฮอล์
และเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล ์ อุตสาหกรรมเครืองดืมแอลกอฮอลที์สาํคญัของไทย  เช่น  การผลิต
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ำนกัหอ
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เบียร์ สุรากลนั ไวน์ สุราจากผลไม  ้ รวมทงัเครืองดืมสุราผสมพร้อมดืม (RTD) ซึงเป็นเครืองดืม
แอลกอฮอลที์กาํลงัมาแรง เป็นตน้  ส่วนอุตสาหกรรมเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอลที์สาํคญัของไทย 
เช่น  นาํอดัลม  โซดา  นาํหวาน  เครืองดืมชูกาํลงั  และเครืองดืมเกลือแร่  เป็นตน้  (สุภาพร ศรี
สมบูรณ์, 2552) 

อุตสาหกรรมเครืองดืมเป็นอุตสาหกรรมทีต้องใช้เงินลงทุนจาํนวนมากในการซือ
เครืองจกัรทีมีประสิทธิภาพรวมทงัเทคโนโลยกีารผลิตทีทนัสมยั  ทาํให้มีผูป้ระกอบการจาํนวนไม่
มากเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมเครืองดืม  ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเครืองดืมในประเทศไทยจดัเป็น
ตลาดทีมีผูข้ายนอ้ยราย  มีผูป้ระกอบการเพียงไม่กีรายเท่านนัทีมีอิทธิพลในการกาํหนดทิศทางของ
ตลาด  อุตสาหกรรมเครืองดืมเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเพือทดแทนการนาํเขา้  จึงมีตลาดส่วนใหญ่
อยูใ่นประเทศและเป็นอุตสาหกรรมทีก่อใหเ้กิดการจา้งงานโดยตรงรวมทงัอุตสาหกรรมต่อเนืองอีก
เป็นจาํนวนมาก 
อุตสาหกรรมเบียร์ 

ปัจจุบนัธุรกิจเบียร์ไทยตอ้งเผชิญแรงกดดนัจากแนวโน้มการแข่งขนัในตลาดทงัจาก
ผูป้ระกอบการในประเทศ และ เบียร์นาํเขา้ รวมทงัการเติบโตของตลาดในประเทศทีมีการขยายตวั
ไม่มากนกัในช่วงทีผา่นมา และความเขม้งวดของมาตรการควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอลใ์นประเทศ 

นบัว่าเป็นปัจจยัสาํคญัทีช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจเบียร์ไทยมุ่งรุกขยายตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ตลาดอาเซียน  ซึงเป็นตลาดทีมีการขยายตวัทงัทางดา้นของประชาชนและกาํลงัซือทีจะเพิมสูงขึน
ภายหลังจากการรวมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ . 2558   
นอกจากนี  ตลาดเบียร์ในอาเซียนก็นบัว่ายงัเป็นตลาดทีมีการบริโภคต่อหวัเติบโตในอตัรา ทีสูงเมือ 
เทียบกบัภูมิภาคอืนๆ จึงยงิเป็นปัจจยัช่วยเสริมให้ตลาดเบียร์อาเซียนมีศกัยภาพ ในการขยายตลาด
และการลงทุนในมุมมองของผูป้ระกอบการทงัไทยและต่างชาติ  ตลาดเบียร์ปี พ.ศ. 2555 ขยายตวั
ร้อยละ 4.2 จากกาํลงัซือของประชาชนทีเพิมสูงขึน  (ศนูยว์ิจยักสิกรไทย, 2555) 

เบียร์ทีผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเบียร์ประเภทเดียวกบัเบียร์ทีมีแหล่งกาํเนิด
จากประเทศเยอรมนี  เรียกว่า  ลาเกอร์เบียร์ (Lager Beer) โดยลาเกอร์เบียร์มีทงัรสหวานจนถึงรส
ขม มีทังสีอ่อนจนถึงสีเข้ม  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีสีและรสชาติค่อนข้างอ่อน  และมีระดับ
แอลกอฮอลต์าํประมาณร้อยละ 3-5 โดยปริมาตร  ทาํให้ลาเกอร์เบียร์เป็นเบียร์ทีดืมง่ายและไดรั้บ
ความนิยมจากผูบ้ริโภคชาวไทยรวมทงัผูค้นทวัโลก  อุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศไทยเติบโตขึน
อย่างรวดเร็วภายหลงัจากทางภาครัฐมีนโยบายเปิดเสรีการคา้ในช่วงปี พ .ศ. 2535 โดยปรับลด
เงือนไขใหผู้ป้ระกอบการทีตอ้งการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตเบียร์  เพียงแค่มีบุคคลสัญชาติไทย

   ส
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หรือนิติบุคคลสัญชาติไทยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่  อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอุตสาหกรรมเบียร์
จาํเป็นตอ้งใช้เงินทุนรวมทงัเครืองจักรทีมีราคาสูง  ส่งผลทาํให้ประเทศไทยมีผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมเบียร์ประมาณ 13 รายทวัประเทศ  และมีเพียงผูผ้ลิตรายใหญ่  2  รายเท่านันทีเป็นผูน้าํ
ตลาด 

ในช่วง 3 ปีทีผา่นมาประเทศไทยผลิตเบียร์เฉลียปีละกว่า 2,000 ลา้นลิตร มีอตัราการใช้
กาํลงัการผลิตประมาณร้อยละ 70  ปริมาณการผลิตเพิมขึนจากค่าเฉลียกว่า 1,600 ลา้นลิตรในช่วง 2 

ปีก่อนหนา้  เนืองจากความตอ้งการบริโภคเบียร์ภายในประเทศเพิมสูงขึน  ทดแทนการบริโภคสุรา
ทีมีราคาสูงขึน  ภายหลงัจากการปรับอตัราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณแอลกอฮอลใ์นเครืองดืม 
รวมทงัรองรับความตอ้งการของตลาดส่งออก  แมอุ้ตสาหกรรมเบียร์ของไทยจะเติบโตดีเมือเทียบ
กับอุตสาหกรรมเครืองดืมแอลกอฮอล์อืนๆ แต่ในช่วง 1-2 ปีหลงัพบว่าอุตสาหกรรมเบียร์มี
แนวโน้มชะลอตวัลงเล็กน้อย  เป็นผลจากปัญหาค่าครองชีพทีปรับตวัสูงขึนตามตน้ทุนพลงังาน 
ความไม่สงบทางการเมืองทีเกิดขึน  ประกอบกบัการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมเครืองดืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ส่งผลใหป้ระชาชนลดการใชจ่้ายสินคา้ฟุ่มเฟือยลง 

 

ตารางที 1  รายชือและตราสินคา้ของผูผ้ลิตและจาํหน่ายเบียร์ในประเทศไทย 

 

บริษัทผู้ผลิต/จัดจําหน่าย 
ตราสินค้าทีวางจําหน่ายในตลาด 

พรีเมียม สแตนดาร์ด อีโคโนมี 

กลุ่ม บจก. บุญรอดบริวเวอรี อาซาฮี, มิดไวดา้, คลอ
สเตอร์ 

สิงห์ ลีโอ, ไทเบียร์, อีสาน
เบียร์ 

กลุ่ม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ชา้งไลท,์ เฟดเดอร์บรอย ชา้งดราฟ ชา้ง, อาชา 
บจก. ไทยเอเชียแปซิฟิค บริวเวอรี ไฮเนเกน้ ไทเกอร์ เชียร์, เชียร์เอก็ตร้า 
บจก. ซานมิเกลเบียร์ (ประเทศไทย) ซานมิเกล เพล พิลเซ็น บลูไอซ์ เรดฮอสส์ 

บจก. ชิงเต่ามาร์เก็ตติง (ไทยแลนด)์ ชิงเต่า (นาํเขา้)  

 

ทีมา: สุภาพร ศรีสมบูรณ์.  (2552).  “เบียร์ : เขม้ขน้ทงัรสชาติและการแข่งขนั.”  สาร
วจิยัธุรกจิ 13, 25 (กนัยายน). 
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ตารางที 2  ปริมาณการผลิตและการจาํหน่ายเบียร์ในประเทศ 

 

เครืองชีทีสําคญั ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 

ปริมาณการผลิต1/ (ลา้นลิตร) 1,694.9 2,010.6 2,161.2 2,160.1 2,100.0 

อตัราการเปลียนแปลง (%) 3.9 18.6 7.5 -0.05 -2.8 

ปริมารการจาํหน่ายในประเทศ1/ (ลา้น
ลิตร) 

1,654.7 1,961.4 2,079.1 1,989.9 1,750 

อตัราการเปลียนแปลง (%) 3.5 18.5 6.0 -4.3 -12.1 

มลูค่าการส่งออก2/ (ลา้นบาท) 1,658.9 2,067.1 2,295.5 3,561.7 3,750 

อตัราการเปลียนแปลง (%) 43.8 24.6 11.0 55.2 5.3 

มลูค่านาํเขา้2/ (ลา้นบาท) 338.2 717.5 635.8 601.9 400 

อตัราการเปลียนแปลง (%) 25.4 112.1 -11.3 -5.3 -33.5 

 

ทีมา: สุภาพร ศรีสมบูรณ์.  (2552).  “เบียร์ : เขม้ขน้ทงัรสชาติและการแข่งขนั.”  สาร
วจิยัธุรกจิ 13, 25 (กนัยายน). 

 

ภาพรวมของตลาดเบียร์ในประเทศปี พ.ศ. 2555 คาดว่าจะมีแนวโน้มสดใสกว่าในช่วง
4 ปีทีผา่นมา โดยศนูยว์ิจยักสิกรไทย คาดว่าปริมาณจาํหนาํยเบียร์ในปี พ .ศ. 2555 จะเพิมขึนสูงถึง
ประมาณ 2,000 ลา้นลิตร หรือขยายตวัร้อยละ 14.5  และมีมูลค่าตลาดอยู่ทีประมาณ 125,000 ลา้น
บาท  หรือขยายตวัร้อยละ 4.2  โดยมีปัจจยัหนุนมาจากกาํลงัซือทีคาดว่าจะเพิมขึนทงัจากภาวะ
เศรษฐกิจ  การปรับขึนเงินเดือนขา้ราชการและค่าแรง 300 บาท  ตลอดจนแรงหนุนจากการแข่งขนั
ฟุตบอลยูโรในปี พ .ศ . 2555  ช่วยเพิมโอกาสในการทําการตลาดเพือกระตุ้นยอดขายของ
ผูป้ระกอบการ และเพิมโอกาสในการดืมเบียร์ในช่วงระหว่างทีติดตามชมและเชียร์การแข่งขัน  
แนวโนม้การเติบโตของตลาดเบียร์ในประเทศ จะมีรูปแบบทีขยายตวัไปในกลุ่มเบียร์ระดบัอีโคโนม ี  
ซึงเป็นกลุ่มทีมีราคาขายถูกกว่ากลุ่มอืน โดยสัดส่วนของมูลค่าตลาดเบียร์ในกลุ่มอีโคโนมีเพิมขึน
จากเดิมร้อยละ 80  ในปี พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2555 (ศนูยว์ิจยักสิกรไทย, 2555) 

จากการศึกษาเรืองอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศ  ผูว้ิจยันาํขอ้มลูไปใชใ้นการออกแบบ
แบบสอบถามและตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มลูหลงัจากการดาํเนินการวิจยั 
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6.  งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

พโีอพเีอไอ  (POPAI., 1995)  ศึกษาเรือง P-O-P Effectiveness in Mass Merchandising 

Stores: A Study of the Sales Impact Power of Point-of-Purchase Advertising  ผลการศึกษาพบว่า  
สินคา้ทุกรุ่นทุกยหีอ้ทีมีการจดัแสดงส่งผลใหมี้ยอดขายเพมิมากขึนกว่าสินคา้ทีไม่ไดจ้ดัแสดงอย่าง
มีนยัสาํคญั  การส่งเสริมการขายในการกาํหนดราคาไม่ไดเ้พิมยอดขายขึน  โดยยอดขายทีเพิมขึนนนั
แตกต่างกนัมากตามประเภทของผลิตภณัฑ ์   

ผลการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัทีเกียวขอ้งดงักล่าว  ผูว้ิจยัจะไดน้าํมาใชก้าํหนดกรอบ
ในการศึกษาเรืองการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์ของนักท่องเทียว
ต่างชาติ  บริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาดา้นการสือสารการตลาด  ณ จุดขาย  
ลกัษณะประชากรศาสตร์  และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  เพือเป็นแนวทางในการสร้างเครืองมือการ
วิจยัและสร้างแบบสอบถามไดต่้อไป 

กฤษดากร  เศรษฐเสถียร (2554)  ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือของที
ระลึกของนักท่องเทียวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มี
อิทธิพลในการซือของทีระลึกของนกัท่องเทียวต่างชาติมากทีสุด  ดา้นราคา  ช่องทางการจดัจาํหน่าย  
และดา้นส่งเสริมการตลาด รองลงมา  ตามลาํดบั 

ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามงานวิจยัชินนี  เป็นเครืองมือในการออกแบบสอบถามและได้
ปรับปรุงเนือหาบางส่วนเพือใหส้อดคลอ้งกบัเรืองการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ทีจะใชส้อบถาม
นกัท่องเทียวต่างชาติ 

สุวทิย์  ยอดจรัส (2549)  ศึกษาปัจจยัการสือสารการตลาดในการตดัสินใจซือเบียร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัการตลาดในการตดัสินใจซือเบียร์ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่าปัจจยัการสือสารการตลาดในการ
ตดัสินใจซือเบียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อนัดบัแรกคือ ดา้นการขายรายบุคคล อนัดบั 

2 คือการส่งเสริมการขาย อนัดบั 3 ดา้นการโฆษณา อนัดบั 4 ดา้นการประชาสัมพนัธ์ อนัดบั 5 คือ 

ดา้นการตลาดทางตรง 

งานวิจยัชินนีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัการสือสารการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์
ของผูบ้ริโภค  นํามาประยุกต์ใชใ้นการกาํหนดเครืองมือการสือสารการตลาด ณ จุดขาย  เพือ
ออกแบบงานวิจัยและออกแบบแบบสอบถามในส่วนของการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ของ
ผลิตภณัฑเ์บียร์ 
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ชนาธิป  เพญ็กติต ิ(2548)  ศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และการสือสาร ณ จุดซือทีมีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์พร้อมดืมในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา
พบว่า  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่บริโภคสินคา้ยหีอ้วอดกา้ครุยเซอร์ (Vodka Cruiser)  มากทีสุด  และบาร์
คาดี บรีเซอร์ (Bacardi Breezer) และสปาย ไวน์คูลเลอร์ (Spy Wine Cooler) ตามลาํดับ  โดยมี
เหตุผลในการบริโภคคือ หาซือไดง่้าย รองลงมาคือ  ชืนชอบในรสชาติ  ปัจจยัดา้นการสือสาร ณ จุด
ซือ  ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากดา้นการวางขายสินคา้ตอ้งมีการส่งเสริมการขาย  ดา้นสือโฆษณา
ตอ้งมีรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ ดา้นการแนะนาํสินคา้ควรมีสินคา้ใหล้องชิมสินคา้ตวัอยา่ง  สาํหรับปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑสิ์นคา้ของผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากดา้นประโยชน์หลกัช่วยผอ่นคลายความเครียด  
ดา้นรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑส์วยงาม  และดา้นความคาดหวงัตอ้งการรูปแบบบรรจุภณัฑใ์หม่ 

งานวิจยัชินนีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัดา้นการสือสาร ณ จุดซือ  ทีส่งผลให้ผูบ้ริโภคเลือก
ดืมเครืองดืมแอลกอฮอลพ์ร้อมดืม  นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดระดบัความสาํคญัของเครืองมือ
การสือสารการตลาด ณ จุดขาย  เพือออกแบบงานวิจยัต่อไป 

สมกมล  พวงพรหม (2546)  ศึกษาปัจจยัจูงใจทีมีผลต่อทศันคติและพฤติกรรมในการ
ท่องเทียวของนกัท่องเทียวต่างชาติ  ในชุมชนถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจยัจูงใจในการท่องเทียวมากทีสุดสามอนัดบัแรก คือ เพือความสนุกสนานบนัเทิง  ทีพกัราคาถูก  
และเพือความสะดวกในการซือสินคา้  มีทศันคติเกียวกบัราคาทีพกั  รูปแบบดนตรีในสถานบนัเทิง
อยูใ่นระดบัดี ส่วนทศันคติเกียวกบัความหลากหลายของบริการ  ราคาค่าบริการและการให้บริการ
ของธุรกิจนําเทียว  อยู่ในระดับปานกลาง  พฤติกรรมในการท่องเทียวในถนนข้าวสารของ
นกัท่องเทียวต่างชาติ  พบว่าผูที้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเดินทางมาท่องเทียวในชุมชนถนน
ขา้วสารในครังนีมากทีสุด  คือ เพือนและตวัเอง  และการเดินทางมาเทียวในถนนขา้วสารพบว่า
นกัท่องเทียวต่างชาติเดินทางมาท่องเทียวเป็นครังที 2 จาํนวนเงินทีใชจ่้ายโดยเฉลียคือ 43.29 ดอลล่า
สหรัฐ 

งานวิจยัชินนีทาํใหท้ราบถึงทศันคติและพฤติกรรมในการท่องเทียวของนักท่องเทียว
ต่างชาติทีเดินทางมาเทียวในถนนขา้วสารนนัเพือความสนุกสนานบนัเทิงเป็นส่วนใหญ่  ศึกษาเพือ
เป็นขอ้มลูในการจดัทาํแบบสอบในส่วนของพฤติกรรมผูบ้ริโภคเกียวกบัการบริโภคเบียร์ 

ปิยาณี  สมคิด (2544)  ศึกษาเรืองอุตสาหกรรมเบียร์ไทยและทางเลือกทางกลยุทธ ์ 
กรณีศึกษา : กลยทุธก์ารโฆษณา   ผลการศึกษาพบว่าความยืดหยุ่นต่อการโฆษณาของเบียร์แต่ละ
ยหีอ้  มีค่านอ้ยมากเมือเทียบกบัความยดืหยุน่ต่อราคาเบียร์  สดัส่วนของการโฆษณาต่อยอดขายมีค่า
ตาํ  แสดงว่าในภาวะปัจจุบนัปริมาณขายจากการโฆษณามีปริมาณน้อย  ผูบ้ริโภคจะสนใจซือ
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เนืองจากราคาของเบียร์มากกว่าการโฆษณา  สัดส่วนการใชง้บโฆษณาของผูผ้ลิตรายเก่าทีครอง
ตลาดมาก่อนจะมีอตัราส่วนการโฆษณาต่อยอดขายตาํ  ในขณะทีเบียร์ยีห้อใหม่ทีเพิงเข้าตลาด
จาํเป็นตอ้งใชก้ารโฆษณาทีมีความถีมากกว่า  และครอบคลุมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เพือแทรกตลาดและ
ตอ้งทาํใหผู้บ้ริโภคยอมรับตราสินคา้ของตนไดเ้ร็วขึน  จึงมีสัดส่วนการโฆษณาต่อยอดขายสูงกว่า
ผูผ้ลิตรายเดิม 

งานวิจัยชินนีทาํให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการแข่งขนัของผูผ้ลิตเบียร์   ผูผ้ลิตแต่ละราย
พยายามช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดให้ไดม้ากทีสุด  ผูผ้ลิตจึงใชก้ลยุทธ์ในการแข่งขนัในลกัษณะต่างๆ 
กนัตามสภาวะของธุรกิจ  หลงัจากการเปิดเสรีธุรกิจเบียร์  การแข่งขนัเริมสูงขึนโดยเฉพาะกลยุทธ์
ทางดา้นการโฆษณาทีผูผ้ลิตรายใหม่ใชแ้นะนาํสินคา้เขา้สู่ตลาด  นาํมาประยุกต์ใชใ้นการออกแบบ
แบบสอบถามและเป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยั 

รืนฤดี  เดชะอินทราวงศ์  (2541)  ศึกษาเรืองการสือสารการตลาด ณ จุดขาย  และ
พฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า  การสือสารการตลาด 
ณ จุดขายมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภค คือ เมือผูบ้ริโภคไดเ้ห็นเครืองมือการ
สือสารการตลาด ณ จุดขายแลว้  สามารถทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการซือสินคา้ได ้ โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการซือในรูปแบบของการซือสินคา้โดยไม่ไดมี้การวางแผนล่วงหน้า  เพราะไม่มีความ
ผกูพนัธ์หรือความภกัดีต่อตราสินคา้หรือยีห้อ  นอกจากจะกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ
สินคา้โดยเฉียบพลนัแลว้  ยงัสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการสินคา้ไดม้ากขึนเรือยๆ ไม่มี
สินสุด 

งานวิจยัชินนีนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดเครืองมือการสือสารการตลาด ณ จุดขาย  
เพือออกแบบงานวิจยัและออกแบบแบบสอบถามในส่วนของการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ของ
ผลิตภณัฑเ์บียร์ 

ผลการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัทีเกียวขอ้งดงักล่าว  ผูว้ิจยัจะไดน้าํมาใชก้าํหนดกรอบ
ในการศึกษาเรืองการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์ของนักท่องเทียว
ต่างชาติ  บริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาดา้นการสือสารการตลาด  ณ จุดขาย  
ลกัษณะประชากรศาสตร์  และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  เพือเป็นแนวทางในการสร้างเครืองมือการ
วิจยัและสร้างแบบสอบถามไดต่้อไป 
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บทที 3 

 

วธิีการดําเนินการวจิยั 

 

ในการวิจัยเรือง การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย  ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือ
เบียร์ของนกัท่องเทียวต่างชาติ บริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการรวบรวม
ขอ้มลู เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติทีใชแ้ละระยะเวลาการศึกษาดงันี 

1.  ระเบียบวิธีการวิจยั 
2.  ประชากรทีใชใ้นการวิจยั 

3.  ขนาดตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่ง 

4.  เครืองมือทีใชใ้นการทาํวิจยั 

5.  การสร้างและพฒันาเครืองมือวิจยั 
6.  แหล่งทีมาของขอ้มลู 

7.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

1.  ระเบียบวธิีการวจิยั 
การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเชิงการสํารวจ  รวบรวมข้อมูลทีได้รับจาก

แบบสอบถาม  เพือศึกษาการรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย  ทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์
ของนกัท่องเทียวต่างชาติ  บริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร    นาํมาใชเ้ป็นแนวทางแนวทาง
ในการกาํหนดกลยทุธท์างการตลาด  สาํหรับธุรกิจจาํหน่ายเบียร์และผูที้เกียวขอ้ง  ผูว้ิจยันาํเสนอ
ผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย 

 

2.  ประชากรทีใช้ในการวจิยั 

ประชากรทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  ผูบ้ริโภคเบียร์ทีเป็นนักท่องเทียวต่างชาติ  บริเวณ
ถนนขา้วสาร กรุงเทพมหานคร  โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการโดยใช้ตารางขนาด
ตวัอยา่งตามแนวทางของเทโร ยามาเน่  (ประสพชยั  พสุนนท,์ 2553: 395)   
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3. ขนาดตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นัก ท่องเทียวต่างชาติทีบริโภคเบียร์   บริเวณถนนข้าวสาร 
กรุงเทพมหานคร  ดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวกโดยใชต้ารางขนาดตวัอย่างตามแนวทางของเทโร ยา
มาเน่  (แสดงในภาคผนวก)  ทีระดบัความเชือมนัที 0.95  ความคลาดเคลือนร้อยละ 0.05  และเลือก
จากประชากรไม่ทราบจาํนวนเพราะประชากรมีขนาดใหญ่  (N ∞)  จึงสามารถกาํหนดขนาด
ตวัอยา่งไดเ้ท่ากบั 400 

  
4. เครืองมอืทีใช้ในการทําวจิยั 

การวิจยัครังนีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูล  
เพือทีจะได้ข้อมูลทีเป็นจริงและครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย  แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น  4 ส่วน (แสดงในภาคผนวก ก) ดงันี 

ส่วนที 1  แบบสอบถามดา้นประชากรศาสตร์  เพศ  อาย ุ สถานะภาพ  ระดบัการศึกษา  
อาชีพ  รายได ้ เชือชาติ  โดยเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 

ส่วนที 2  แบบสอบถามดา้นพฤติกรรมเกียวกบัการบริโภคเบียร์  ประกอบดว้ย  ยีห้อ
เบียร์ทีดืมเป็นประจาํ  ความถีในการดืม  ปริมาณการดืมต่อครัง  และค่าใชจ่้ายในการดืมแต่ละครัง  
และสาเหตุทีดืมเบียร์  โดยเป็นแบบเลือกตอบ 

ส่วนที 3  แบบสอบถามดา้นการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภณัฑเ์บียร์  ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์  ประกอบดว้ย 

1. การขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์  มีคาํถาม 4 ขอ้ 
2. การแสดงสินคา้  มีคาํถาม 4 ขอ้ 

3. การบรรจุภณัฑ ์  มีคาํถาม 4 ขอ้ 

4. การใชป้้ายต่างๆ  มีคาํถาม 4 ขอ้ 

โดยเป็นแบบสอบถามประเมิณค่า (Rating Scale)  ซึงเป็นแบบสอบถามปลายปิด  โดย
ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชนั (Interval Scale)  ซึงจดัแบ่งระดบัของคาํตอบเป็น 5 
ระดบั  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 

   คะแนน 

  5  หมายถึง  ระดบัความสาํคญัมากทีสุด 

  4  หมายถึง  ระดบัความสาํคญัมาก 

  3  หมายถึง  ระดบัความสาํคญัปานกลาง 
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  2  หมายถึง  ระดบัความสาํคญันอ้ย 

  1  หมายถึง  ระดบัความสาํคญันอ้ยทีสุด 

โดยใหก้ารแปลความหมายของระดบัค่าเฉลียระดบัความสาํคญั  (บุญชม  ศรีสะอาด  
2545: 100)  ดงันี 

   ค่าเฉลีย  4.51-5.00        เท่ากบั ระดบัความสาํคญัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย  3.51-4.50        เท่ากบั ระดบัความสาํคญัมาก 
 ค่าเฉลีย  2.51-3.50        เท่ากบั ระดบัความสาํคญัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย  1.51-2.50        เท่ากบั ระดบัความสาํคญันอ้ย 
 ค่าเฉลีย  1.00-1.50        เท่ากบั ระดบัความสาํคญันอ้ยทีสุด 

ส่วนที 4  ขอ้เสนอแนะเพิมเติม  ใชแ้บบสอบถามปลายเปิดเพือใหผู้ต้อบแบบสอบถาม  
แสดงความคิดเห็นเกียวกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ในประเทศไทย 
 

5.  การสร้างและพฒันาเครืองมอืวจิยั 
ในการวิจยัครังนี  มีการลาํดบัขนัตอนการสร้างแบบสอบถามดงันี 

1.  ศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัแนวคิด  ทฤษฎี  และรายงานผลการวิจยัทีเกียวขอ้งจาก
กรอบแนวคิด  หลกัการ  เพือนาํมากาํหนดจุดหมายและวางแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.  ดาํเนินการสร้างแบบสอบถาม  เพือใชส้อบถามนักท่องเทียวต่างชาติ  บริเวณถนน
ขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร 

3.  ดาํเนินการสร้างแบบสอบถามทีพฒันาและปรับปรุงไปขอคาํแนะนาํจากอาจารยที์
ปรึกษางานวิจยัเพือปรับปรุงขอ้คาํถามใหเ้หมาะสมและครอบคลุมเนือหา  หลงัปรับปรุงแกไ้ขแลว้
นาํแบบสอบถามให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหาและความถูกต้องของภาษา  
รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ข 

4.  นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใชก้ับนักท่องเทียวต่างชาติ บริเวณ
ถนนสีลม  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 30 คน  แลว้นาํมาหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม  โดย
ใชว้ิธีการหาค่าสมัประสิทธิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach)  ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามทงั
ฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.896 

5.  นาํแบบสอบถามทีผา่นการทดลองใชแ้ลว้มาตรวจแกไ้ข  ปรับปรุงใหส้มบูรณ์  แลว้
นาํไปเก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 

 

   ส
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6.  แหล่งทีมาของข้อมูล 

ขอ้มลูทีนาํมาวิเคราะห์สาํหรับการศึกษาครังนี  จะใชข้อ้มลูทีจาํแนกตามแหล่งทีมาของ
ขอ้มลูได ้2 ชนิด  คือ 

1.  ขอ้มลูปฐมภูมิ  เป็นขอ้มลูทีเก็บรวบรวมขึนเองโดยการสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม
กบักลุ่มตัวอย่างทีไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ   ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ   จาก
นกัท่องเทียวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวบริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร  ทีสามารถพูด  
อ่าน  เขียน  ภาษาองักฤษได ้ เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูคือ  แบบสอบถามโดยให้กลุ่ม
ตวัอยา่งตอบดว้ยตนเอง  ทงัหมด 400 ตวัอยา่ง   

2.  ขอ้มลูทุติยภูมิ  เป็นขอ้มลูทีเก็บรวบรวมจากหนังสือ  ตาํรา  บทความ  ผลงานวิจยั  
และเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเทียว  พฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียว
ต่างชาติ  จากหน่วยงานต่างๆ  ทีมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูไวแ้ลว้  เพือกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
ครังนีและใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยั 

 

7.  การวเิคราะห์ข้อมูล   
ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างมาดาํเนินการประมวลผลขอ้มูล  

โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์  และทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูตามขนัตอนดงันี 

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing)  ผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม  และแยกแบบสอบถามทีไม่สมบูรณ์ออก 

2.  การลงรหสั (Coding)  นาํแบบสอบถามทีสมบูรณ์แลว้  มาลงรหัสตามทีไดก้าํหนด  
เพือสาํหรับประมวลผลขอ้มลูดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ 

3.  นําข้อมูลทีลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครืองคอมพิวเตอร์  เพือประมวลผลโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือทาํการประมวลผลตามสถิติต่างๆ โดยกาํหนดการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
รูปแบบตาราง  โดยใช้สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ  ค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  เป็นแต่ละรูปแบบและโดยรวม  จากนันนาํค่าเฉลียทีไดม้าแปลความหมายโดยใชสู้ตร
การคาํนวนความกวา้งของอนัตรภาคชนัมีดงันี 

จากสูตรความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชนั ใชม้าตรวดัแบบ Liker Scale ทีมีคาํตอบให้
เลือก 5 ระดบั กาํหนดเกณฑ์ในการประเมินค่าคะแนนทีไดจ้ากคาํตอบตามสัดส่วนการประมาณ 
โดยมีระดบัการตดัขอ้มลูเป็นแบบมาตรวดัอนัตรภาค หรือช่วง (Interval Scale) ทีมีคาํถามเชิงนิยม
หรือมีความหมายในเชิงบวก (Positive) โดยมีสูตร ดงันี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 
 

 
 

)(
)(

CClass
RRang

 
    Interval (I)  =    

 

เมือ R แทน คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด  =  5-1 

  C แทน จาํนวนชนั   =  5 

Interval (I)     =      0.8 

 

การแปลผลความหมายคะแนนเฉลียทีไดม้าจดัระดบัความสาํคญัเป็น 5 ระดบั  คือ 

คะแนน    ระดบัการใหค้วามสาํคญั 

1.00 – 1.79  มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ยทีสุด 

1.80 – 2.59  มีผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 

2.60 – 3.39  มีผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 

3.40 – 4.19  มีผลต่อการตดัสินใจมาก 

4.20 – 5.00  มีผลต่อการตดัสินใจมากทีสุด 

 

7.1  สถิตใินการวเิคราะห์ 

7.1 .1  วิ เคราะห์สถิติ เ ชิงพรรณนา  (Descriptive Statistic) ได้แก่  ความถี  
(Frequency), ร้อยละ (Percentage),ค่าเฉลียทางเลขคณิต  (Arithmetic mean) และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

7.1.2  วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics ) ทดสอบความสมัพนัธข์อง
ตวัแปร 2 กลุ่มทีเป็นการวดัค่าแบบนามบญัญติัโดยใชส้ถิติ Chi - Square test  และทดสอบค่าความ
เขม้ขน้ความสัมพนัธ์ใชส้ถิติ Contingency Coefficient(C) ทีระดบันัยสาํคญัทางสถิติที 0.05  และ
เมือทดสอบค่าสถิตซึงเป็นสถิติทีใช้วดัความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดย ทดสอบค่าความเข้มข้น
ความสมัพนัธใ์ชส้ถิติ  Contingency Coefficient(C)   และ  0 < C < 1 

ถา้  C   = 0  แสดงว่าตวัแปร 2 ตวั เป็นอิสระต่อกนั หรือไม่มีความสมัพนัธก์นั 

ถา้  C   เขา้ใกล ้1 แสดงว่าตวัแปร 2 ตวั มีความสมัพนัธก์นัมาก 

 

 

5 - 1 
5 
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บทที 4 

 

ผลการวจิยั  
 

การศึกษาเรืองการรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย  ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์
ของนกัท่องเทียวต่างชาติ บริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงสาํรวจ  (Survey 

research) รวบรวมข้อมูลทีได้รับจากแบบสอบถาม  (Questionnaire)  ใช้ก ลุ่มตัวอย่าง  คือ 
นกัท่องเทียวต่างชาติ บริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 400 ตวัอยา่ง  
สาํหรับการวิเคราะห์ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพืออธิบายผลการศึกษา ไดแ้ก่ การ
แจงความถี ร้อยละ  ค่าเฉลีย  และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis)   ทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าสถิติทดสอบแบบ Chi – Square และ
ทดสอบค่าความเขม้ขน้ความสัมพนัธ์ใชส้ถิติ  Contingency Coefficient(C)  ทีระดบันัยสาํคญัทาง
สถิติ 0.05  โดยมีสญัลกัษณ์ยอ่ดงัต่อไปนี 

 

 n  แทน  จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

x  แทน  ค่าเฉลีย 

X2 แทน  ค่าสถิติทดสอบแบบ Chi – Square 

C. แทน ค่าสถิติทดสอบความเขม้ขน้ความสมัพนัธแ์บบ Contingency Coefficient  
S.D.  แทน  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

Sig.  แทน  ค่าความน่าจะเป็น (probability) สาํหรับบอกนยัสาํคญัทางสถิติ 

*  แทน  ผลทดสอบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

Ho  แทน  สมมติฐานหลกั 

H1 แทน  สมมติฐานรอง  

   ส
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การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มลูของการวิจยัครัง
นี  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํอธิบาย  โดยเรียงลาํดบัเป็น  4  ส่วน 
ดงัต่อไปนี  

สวนที 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนที 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเกียวกบัการบริโภคเบียร์ ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนที 3 การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ที
มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์   

ส่วนที 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ส่วนที 1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

แสดงผลการศึกษาเกียวกบัขอ้มลูดา้นปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
เพศ   อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และ เชือชาติ มีผลการศึกษาดงันี  
 

ตารางที 3  จาํนวนและร้อยละดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

(n = 400) 
ลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 274 68.5 

หญิง 126 31.5 

อาย ุ ตาํกว่า 31  ปี 27 6.7 

อาย ุ31-40 ปี 105 26.3 

อาย ุ41-50 ปี 218 54.5 

  50 ปีขึนไป 50 12.5 

สถานภาพสมรส โสด 204 51 

สมรส 169 42.3 

  หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 27 6.7 
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ตารางที 3 จาํนวนและร้อยละดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
ลกัษณะส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา ตาํกว่าปริญญาตรี 126 31.5 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 196 49 

สูงกว่าปริญญาตรี 78 19.5 

อาชีพ นกัเรียน / นกัศกึษา 96 24 

ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 70 17.5 

พนกังานบริษทัเอกชน 178 44.5 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 28 7 

  รับจา้ง/อาชีพอิสระ 28 7 

รายไดต่้อเดือน นอ้ยกว่า 60,000 บาท 59 14.8 

60,000 -90,000 บาท 120 30 

90,001-120,000 บาท 151 37.8 

มากกว่า 120,000 บาท 70 17.4 

เชือชาติ อเมริกา 36 9 

เอเชีย 142 35.4 

ยโุรป 93 23.3 

ตะวนัออกกลาง 61 15.3 

ออสเตรเลีย 45 11.3 

  อืนๆ 23 5.7 

 
ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 ตวัอย่าง ในดา้นเพศ 

พบว่า เป็นเพศชาย จาํนวน 274 คน คิดเป็น ร้อยละ 68.5 และ เป็นเพศหญิง จาํนวน 126 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 31.5 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี จาํนวน 218 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.5 รองลงมา อาย ุ
31 – 40 ปี จาํนวน 105 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.3 และ อาย ุ50 ปี ขึนไป จาํนวน 50 คน คิดเป็น ร้อยละ 
12.5 นอ้ยสุด อายตุาํกว่า 31 ปี จาํนวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.7  โดยมีสถานภาพโสด จาํนวน 204 
คน คิดเป็น ร้อยละ 51.0 รองลงมา สถานภาพสมรส จาํนวน 169 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.3 น้อยสุด 
หมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จาํนวน 27 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.7   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระดับ
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การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 196 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.0 รองลงมา ตาํกว่าปริญญาตรี 
จาํนวน 126 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.5 และ สูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 78 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.5  

กลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มากทีสุด จาํนวน 178 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 44.5 รองลงมา นักเรียน / นักศึกษา จาํนวน 96 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.0 และ ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 70 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.5 ส่วนนอ้ย ประกอบธุรกิจส่วนตวั และ รับจา้ง/อาชีพ
อิสระ จาํนวน 28 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.0 และมีรายไดต่้อเดือน 90,001-120,000 บาท จาํนวน 151 
คน คิดเป็น ร้อยละ 37.8 รองลงมา 60,000 -90,000 บาท จาํนวน 120 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.0 และ 
มากกว่า 120,000 บาท จาํนวน 70 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.4 นอ้ยสุด นอ้ยกว่า 60,000 บาท จาํนวน 59 
คน คิดเป็น ร้อยละ 14.8  โดยส่วนใหญ่มีเชือชาติเอเชีย จาํนวน 142 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.4 
รองลงมา ยโุรป จาํนวน 93 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.3 และ ตะวนัออกกลาง จาํนวน 61 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 15.3 ส่วนนอ้ย อเมริกา จาํนวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.0 และ นอ้ยสุด อืนๆ จาํนวน 23 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 5.7 

 
ส่วนที 2 ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมเกยีวกบัการบริโภคเบียร์ ของกลุ่มตวัอย่าง 

แสดงผลการศึกษาเกียวกบัขอ้มูลด้านพฤติกรรมเกียวกบัการบริโภคเบียร์ ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่   ยหีอ้เบียร์ทีดืม  ความถีในการดืมเบียร์  ปริมาณในการดืมเบียร์  ค่าใชจ่้ายในการดืม
เบียร์  และเหตุผลในการดืมมีผลการศึกษาดงันี  

 

ตารางที 4  จาํนวนและร้อยละพฤติกรรมเกียวกบัการบริโภคเบียร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

(n = 400) 
พฤติกรรมเกียวกบัการบริโภคเบียร์ จาํนวน ร้อยละ 

ยหีอ้เบียร์ทีดืม เบียร์ชา้ง 57 14.3 

เบียร์สิงห์ 116 29 

เบียร์ไทเกอร์ 92 23 

เบียร์ลีโอ 63 15.7 

เบียร์ไฮเนเกน้ 50 12.5 

เบียร์ยหีอ้อืนๆ 22 5.5 
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ตารางที 4  และร้อยละพฤติกรรมเกียวกบัการบริโภคเบียร์ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

พฤติกรรมเกียวกบัการบริโภคเบียร์ จาํนวน ร้อยละ 

ความถีในการดืมเบียร์ 1 วนัต่อสปัดาห์ 113 28.3 

2-3 วนัต่อสปัดาห์ 75 18.7 

4-6 วนัต่อสปัดาห์ 73 18.3 

ทุกวนั 66 16.4 

เดือนละครัง 49 12.3 

  หลายเดือนต่อครัง 24 6 

ปริมาณในการดืมเบียร์ 1-3 ขวด /กระป๋อง 142 35.5 

4-6 ขวดกระป๋อง 106 26.5 

7-12 ขวด/กระป๋อง 83 20.7 

มากกว่า 12 ขวด/กระป๋อง 69 17.3 

ค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์ ตาํกว่า 300 บาท 100 25 

300 - 600 บาท 119 29.8 

601-1,000 บาท 99 24.8 

มากกว่า 1,000 บาท 82 20.4 

เหตุผลในการดืม เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 47 11.8 

เพือการผอ่นคลายความตึงเครียด 43 10.8 

โอกาสพิเศษ/เขา้สงัคม/สงัสรรค ์ 224 56 

เพือความอร่อยและเจริญอาหาร 76 19 

อืนๆ 10 2.4 

 
ผลการศึกษาพฤติกรรมเกียวกบัการบริโภคเบียร์ ของกลุ่มตวัอย่าง  พบว่า ส่วนใหญ่

บริโภคยหีอ้เบียร์สิงห์ จาํนวน 116 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.0 รองลงมา เบียร์ไทเกอร์ จาํนวน 92 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 23.0 และ เบียร์ลีโอ จาํนวน 63 คน คิดเป็น ร้อยละ 15.7 เป็นเบียร์ชา้ง จาํนวน 57 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 14.3 นอ้ยสุด เบียร์ยหีอ้อืนๆ จาํนวน 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.5  ส่วนใหญ่มีความถี
ในการดืม 1 วนัต่อสัปดาห์ มากทีสุด จาํนวน 113 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.3 รองลงมา 2 - 3วนัต่อ
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สปัดาห์ จาํนวน 75 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.7 และ จาํนวน 4 – 6 วนัต่อสัปดาห์ จาํนวน 73  คน คิด
เป็น ร้อยละ 18.3 นอ้ยสุดหลายเดือนต่อครัง จาํนวน 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.0  

กลุ่มตวัอยา่งมีปริมาณในการดืมเบียร์ จาํนวน 1-3 ขวด /กระป๋อง มากทีสุด จาํนวน 142 
คน คิดเป็น ร้อยละ 35.5 รองลงมา จาํนวน 4-6 ขวดกระป๋อง มีจาํนวน 106 คน คิดเป็น ร้อยละ 26.5 
และ จาํนวน 7 - 12 ขวด/กระป๋อง มีจาํนวน 83 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.7 น้อยสุด มากกว่า 12 ขวด/
กระป๋อง จาํนวน 69 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.3  กลุ่มตวัอย่างมีค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์ต่อครัง 300 - 

600 บาท จาํนวน 119 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.8  รองลงมา ตาํกว่า 300 บาท จาํนวน 100 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 25.0 และ 601-1,000 บาท จาํนวน 99 คน คิดเป็น ร้อยละ 24.8 น้อยสุด และ มากกว่า 1,000 
บาท จาํนวน 82 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.4 โดยส่วนใหญ่มีเหตุผลในการดืมเพือโอกาสพิเศษ /เข้า
สังคม/สังสรรค์ จาํนวน 224 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.0 รองลงมา เพือความอร่อยและเจริญอาหาร 
จาํนวน 76 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.0 และ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จาํนวน 47 คน คิดเป็น ร้อยละ 
11.8 และ เพือการผอ่นคลายความตึงเครียด จาํนวน 43 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.8 
 

ส่วนที 3  การรับรู้ของผู้บริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลติภัณฑ์เบียร์ ทีมผีลต่อการ
ตดัสินใจซือเบียร์   

แสดงผลการศึกษาเกียวกบัขอ้มลูเกียวกบัความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการ
สือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์  ไดแ้ก่ ดา้นการ
ขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์  ดา้นการแสดงสินคา้  ดา้นการบรรจุภณัฑ ์ และดา้นการใชป้้ายต่างๆ 
มีผลการศึกษาดงันี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที 5  ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการ
สือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์  ในภาพรวม  
การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด 

ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจบริโภคเบียร์   

 

 

SD. แปลค่า อนัดบั 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย 3.69 0.53 มาก 2 

การแสดงสินคา้ 3.61 0.54 มาก 4 

การบรรจุภณัฑ ์ 3.63 0.53 มาก 3 

การใชป้้ายต่างๆ 3.72 0.53 มาก 1 

ภาพรวม 3.66 0.43 มาก   

 

ผลการศึกษา ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภณัฑเ์บียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์  ในภาพรวม  พบว่า มีความคิดเห็นในระดบั
มาก มีค่าเฉลีย 3.66 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.43  ในรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นในระดบัมาก ทงั 4 
ดา้น โดยสูงสุด คือ การใชป้้ายต่างๆ รองลงมา การขายโดยใชพ้นักงานขายเบียร์ การบรรจุภณัฑ ์
และ  การแสดงสินคา้ตามลาํดบั  ดงัตาราง ที 4 – 7  

 

ตารางที 6  ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการ
สือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์  ดา้นการขายโดยใช้
พนกังานขายเบียร์ 

(n = 400) 
ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์ 

 

 
SD. แปลค่า 

การแต่งกายของพนกังานขายเบียร์ 3.86 0.5 มาก 

พนกังานขายเบียร์หนา้ตาดี 3.57 0.57 มาก 

การใหพ้นกังานขายเบียร์แนะนาํสินคา้ 3.49 0.74 มาก 

พนกังานขายเบียร์พดูจาไพเราะน่าดึงดูดใจ 3.84 0.52 มาก 

ภาพรวม 3.69 0.53 มาก 

x

x
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ผลการศึกษา ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภณัฑเ์บียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์  ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขายเบียร์  ใน
ภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นในระดบัมาก  มีค่าเฉลีย 3.69 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53  ในแต่ละ
รูปแบบ พบว่า มีความคิดเห็นในระดบัมาก ทงั 4 ดา้นโดยสูงสุด คือ การแต่งกายของพนักงานขาย
เบียร์ มีค่าเฉลีย 3.86 รองลงมา พนักงานขายเบียร์ไพเราะน่าดึงดูดใจ ( x  = 3.84)  พนักงานขาย
เบียร์หนา้ตาดี ( x  = 3.57) และการใหพ้นกังานขายเบียร์แนะนาํสินคา้ ( x  = 3.49) 

 

ตารางที 7  ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการ
สือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์  ดา้นการแสดงสินคา้ 

(n = 400) 
ดา้นการแสดงสินคา้  

 
SD. แปลค่า 

การจดัตกแต่งประตูหนา้ต่างของร้านดว้ยการติดโปสเตอร์ 3.42 0.75 มาก 

การจดัตกแต่งดว้ยการนาํไฟเขา้มาประดบั 3.86 0.49 มาก 

การจาํลองสินคา้ใหม้ีขนาดใหญ่กว่าปกติ 3.62 0.59 มาก 

การใส่ตุ๊กตาสญัลกัษณ์ (Mascot) 3.54 0.72 มาก 

ภาพรวม 3.61 0.54 มาก 

 

ผลการศึกษา ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภณัฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์  ดา้นการแสดงสินคา้ ในภาพรวม พบว่า 
ความคิดเห็นในระดบัมาก  มีค่าเฉลีย 3.61 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.54 ในแต่ละรูปแบบ พบว่า มี
ความคิดเห็นในระดบัมาก ทงั 4 ดา้นโดยสูงสุด คือ การจดัตกแต่งดว้ยการนาํไฟเขา้มาประดบั มี
ค่าเฉลีย 3.86 รองลงมา การจาํลองสินคา้ให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ ( x  = 3.62), การใส่ตุ๊กตา
สญัลกัษณ์ (Mascot) ( x  = 3.54) และ การจดัตกแต่งประตูหนา้ต่างของร้านดว้ยการติดโปสเตอร์ (
x  = 3.42) 

 

 

 

 

x
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ตารางที 8  ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการ
สือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์  ดา้นการบรรจุภณัฑ ์

(n = 400) 
ดา้นการบรรจุภณัฑ ์

 

 
SD. แปลค่า 

รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑม์ีสีสดใส 3.86 0.49 มาก 

การบรรจุภณัฑส์ามารถหยบิจบัสะดวกและเปิดไดง่้าย 3.4 0.73 ปานกลาง 
บรรจุภณัฑม์ีลายลกัษณ์อกัษรอ่านเขา้ใจง่าย 3.86 0.49 มาก 

บรรจุภณัฑแ์ละฉลากมีความทนทาน เหมาะสม 3.42 0.75 มาก 

ภาพรวม 3.63 0.53 มาก 

 
ผลการศึกษา ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขาย

ของผลิตภณัฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์  ดา้นการบรรจุภณัฑ์  ในภาพรวม พบว่า 
ความคิดเห็นในระดบัมาก  มีค่าเฉลีย 3.63 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53 ในแต่ละรูปแบบ พบว่า มี
ความคิดเห็นในระดบัมาก จาํนวน 3 ดา้นโดยสูงสุด คือ รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์มีสีสดใส และ บรรจุ
ภณัฑ์มีลายลกัษณ์อกัษรอ่านเข้าใจง่าย มีค่าเฉลีย 3.86 รองลงมา บรรจุภัณฑ์และฉลากมีความ
ทนทาน เหมาะสม ( x  = 3.42) และ ระดบัปานกลาง จาํนวน 1 ดา้น คือ บรรจุภณัฑ์และฉลากมี
ความทนทาน เหมาะสม( x  = 3.40) 

 

ตารางที 9  ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการ
สือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์  ด้านการใชป้้าย
ต่างๆ 

(n = 400) 
ดา้นการใชป้้ายต่างๆ 

 

 
SD. แปลค่า 

ป้ายประชาสมัพนัธ ์อ่านเขา้ใจไดง่้าย 3.85 0.52 มาก 

ขนาดของป้ายประชาสมัพนัธม์ีความเหมาะสม 3.62 0.59 มาก 

ป้ายไฟมีสีสดใส น่าดึงดูดใจ 3.54 0.72 มาก 

ป้ายต่างๆมีจาํนวนเหมาะสม เห็นไดง่้าย 3.86 0.49 มาก 

ภาพรวม 3.72 0.53 มาก 

x

x
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ผลการศึกษา ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภณัฑเ์บียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์  ดา้นการใชป้้ายต่างๆ ในภาพรวม พบว่า 
ความคิดเห็นในระดบัมาก  มีค่าเฉลีย 3.72 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53 ในแต่ละรูปแบบ พบว่า มี
ความคิดเห็นในระดบัมาก ทงั 4 ดา้นโดยสูงสุด คือ ป้ายต่างๆมีจาํนวนเหมาะสม  เห็นไดง่้าย มี
ค่าเฉลีย 3.86 รองลงมา ป้ายประชาสัมพนัธ์ อ่านเขา้ใจได้ง่าย ( x  = 3.85), ขนาดของป้าย
ประชาสมัพนัธม์ีความเหมาะสม( x  = 3.62) และ ป้ายไฟมีสีสดใส น่าดึงดูดใจ ( x  = 3.54) 
 

ส่วนที 4  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบริโภคเบียร์  
H0 =  ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์  
H1 =  ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์  
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพ

สมรส  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได ้ และเชือชาติ 

ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ประกอบดว้ย ยีห้อเบียร์ทีดืม  ความถี
ในการดืมเบียร์  ปริมาณในการดืมเบียร์  ค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์  และเหตุผลในการดืมเบียร์  

 

ตารางที 10  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นยหีอ้เบียร์ทีดืม 

(n = 400) 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นยหีอ้เบียร์ทีดืม 

Chi–Square (X2)  df. Sig. C. 

ดา้นเพศ 2.819 5 0.728 0.084 

ดา้นอาย ุ 24.702 15 0.054 0.301 

ดา้นสถานภาพสมรส 8.972 10 0.535 0.148 

ดา้นระดบัการศึกษา 18.876 10 0.042* 0.212 

ดา้นอาชีพ 16.692 20 0.673 0.200 

ดา้นรายไดต่้อเดือน 14.874 15 0.461 0.189 

ดา้นเชือชาติ 1534.67 25 0.000* 0.891 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นยหีอ้เบียร์ทีดืม พบว่า มีปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ทีมีค่า Sig. < 0.05 จาํนวน 2 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นระดบัการศึกษา และ ดา้นเชือชาติ  
สรุปผลการทดสอบไดว้่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาและดา้นเชือ

ชาติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบียร์  ด้านยีห้อเบียร์ทีดืม  โดยด้านเชือชาติมี
ความสมัพนัธ ์สูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ตารางที 11  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นความถีในการดืมเบียร์ 

(n = 400) 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นความถีในการดืมเบียร์ 

Chi–Square (X2)  df. Sig. C. 

ดา้นเพศ 0.398 5 0.995 0.032 

ดา้นอาย ุ 42.293 15 0.000* 0.309 

ดา้นสถานภาพสมรส 10.315 10 0.413 0.159 

ดา้นระดบัการศึกษา 27.868 10 0.002* 0.255 

ดา้นอาชีพ 14.13 20 0.824 0.185 

ดา้นรายไดต่้อเดือน 40.543 15 0.000* 0.303 

ดา้นเชือชาติ 1224.669 25 0.000* 0.868 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นความถีในการดืมเบียร์ พบว่า มีปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ทีมีค่า Sig. < 0.05 

จาํนวน 4  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาย ุ ดา้นระดบัการศึกษา  ดา้นรายไดต่้อเดือน  และดา้นเชือชาติ 

สรุปผลการทดสอบไดว้่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้น
รายไดต่้อเดือน  และดา้นเชือชาติ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นความถีในการ
ดืมเบียร์ โดยดา้นเชือชาติมีความสมัพนัธ ์สูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 12  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นปริมาณในการดืมเบียร์ 

(n = 400) 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์  ดา้นปริมาณในการดืมเบียร์ 

Chi–Square (X2)  df. Sig. C. 

ดา้นเพศ 1.177 3 0.758 0.054 

ดา้นอาย ุ 27.161 9 0.001* 0.252 

ดา้นสถานภาพสมรส 2.739 6 0.841 0.082 

ดา้นระดบัการศึกษา 43.818 6 0.000* 0.341 
ดา้นอาชีพ 8.265 12 0.764 0.142 

ดา้นรายไดต่้อเดือน 39.415 9 0.000* 0.299 

ดา้นเชือชาติ 478.916 15 0.000* 0.738 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นปริมาณในการดืมเบียร์ พบว่า มีปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ทีมีค่า Sig. < 0.05 

จาํนวน 4  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาย ุ ดา้นรายไดต่้อเดือน  ดา้นระดบัการศึกษา  และดา้นเชือชาติ 

สรุปผลการทดสอบไดว้่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ ดา้นรายไดต่้อเดือน  ดา้น
ระดบัการศึกษา  และดา้นเชือชาติ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นปริมาณใน
การดืมเบียร์ โดยดา้นเชือชาติมีความสมัพนัธ ์สูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 13  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์ 

(n = 400) 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์  ดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์ 

Chi–Square (X2)  df. Sig. C. 

ดา้นเพศ 0.49 3 0.921 0.035 

ดา้นอาย ุ 15.537 9 0.077 0.363 

ดา้นสถานภาพสมรส 3.826 6 0.7 0.097 

ดา้นระดบัการศึกษา 44.212 6 0.000* 0.315 
ดา้นอาชีพ 10.653 12 0.559 0.161 

ดา้นรายไดต่้อเดือน 15.82 9 0.071 0.195 

ดา้นเชือชาติ 395.031 15 0.000* 0.705 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์ พบว่า มีปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ทีมีค่า Sig. < 0.05 

จาํนวน 2  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นเชือชาติ 

สรุปผลการทดสอบไดว้่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา  และดา้นเชือ
ชาติ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์ โดยดา้นเชือชาติมี
ความสมัพนัธ ์สูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 14  ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์ 

(n = 400) 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์  ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์ 

Chi–Square (X2)  df. Sig. C. 

ดา้นเพศ 1.848 4 0.764 0.068 

ดา้นอาย ุ 15.784 12 0.201 0.308 

ดา้นสถานภาพสมรส 7.251 8 0.51 0.133 

ดา้นระดบัการศึกษา 38.664 8 0.000* 0.297 

ดา้นอาชีพ 11.879 16 0.752 0.170 

ดา้นรายไดต่้อเดือน 17.738 12 0.124 0.206 

ดา้นเชือชาติ 344.977 20 0.000* 0.680 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์ พบว่า มีปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ทีมีค่า Sig. < 0.05 

จาํนวน 2  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระดบัการศึกษา และ ดา้นเชือชาติ 

สรุปผลการทดสอบไดว้่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา และ ดา้นเชือ
ชาติ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์ โดยดา้นเชือชาติมี
ความสมัพนัธ ์สูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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สมมตฐิานที 2 การรับรู้ของผู้บริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลติภัณฑ์เบยีร์ มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบริโภคเบยีร์  

H0 =  การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ไม่
มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์  

H1 =  การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์  

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของ
ผลิตภณัฑเ์บียร์ ประกอบดว้ย ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขายเบียร์   ดา้นการแสดงสินคา้  ดา้น
การบรรจุภณัฑ ์  และดา้นการใชป้้ายต่างๆ 

ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ประกอบดว้ย ยีห้อเบียร์ทีดืม  ความถี
ในการดืมเบียร์  ปริมาณในการดืมเบียร์  ค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์  และเหตุผลในการดืมเบียร์  

 

ตารางที 15  ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นยหีอ้เบียร์ทีดืม 

(n = 400) 
การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสาร

การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ 

พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นยหีอ้เบียร์ทีดืม 

Chi–Square (X2)  df. Sig. C. 

ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์ 21.245 15 0.129 0.225 

ดา้นการแสดงสินคา้ 16.24 15 0.366 0.198 

ดา้นการบรรจุภณัฑ ์ 16.199 15 0.369 0.197 

ดา้นการใชป้้ายต่างๆ 18.441 15 0.240 0.210 

ภาพรวม 11.836 10 0.296 0.170 

 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ 
จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นยหีอ้เบียร์ทีดืม ในแต่ละรูปแบบ และ 
ภาพรวม พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑ์เบียร์ มีค่า 
Sig. > 0.05  
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สรุปผลการทดสอบไดว้่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของ
ผลิตภณัฑเ์บียร์ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ตารางที 16  ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผู ้บริโภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นความถีในการดืมเบียร์ 

(n = 400) 
การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสาร

การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ 

พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นความถีในการดืมเบียร์ 

Chi–Square (X2)  df. Sig. C. 

ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์ 36.375 15 0.002* 0.289 

ดา้นการแสดงสินคา้ 22.335 15 0.010* 0.230 

ดา้นการบรรจุภณัฑ ์ 22.458 15 0.096 0.231 

ดา้นการใชป้้ายต่างๆ 25.877 15 0.039* 0.246 

ภาพรวม 20.666 10 0.024* 0.222 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ 
จุดขายของผลิตภณัฑ์เบียร์ กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นความถีในการดืมเบียร์  ในแต่ละ
รูปแบบ พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑ์เบียร์ มีค่า 
Sig. < 0.05  จาํนวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขายเบียร์   ดา้นการแสดงสินคา้  

และดา้นการใชป้้ายต่างๆ 
สรุปผลการทดสอบ ในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 หรือสรุปไดว้่า การรับรู้ของ

ผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑ์เบียร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นความถีในการดืมเบียร์ โดยดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์ มีความสัมพนัธ์
สูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  
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ตารางที 17  ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นปริมาณในการดืมเบียร์ 

(n = 400) 
การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสาร

การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ 

พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นปริมาณในการดืมเบียร์ 

Chi–Square (X2)  df. Sig. C. 

ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์ 13.395 9 0.146 0.180 

ดา้นการแสดงสินคา้ 8.694 9 0.466 0.146 

ดา้นการบรรจุภณัฑ ์ 9.309 9 0.409 0.151 

ดา้นการใชป้้ายต่างๆ 8.415 9 0.493 0.144 

ภาพรวม 7.804 6 0.253 0.138 

 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ 
จุดขายของผลิตภณัฑ์เบียร์ กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นปริมาณในการดืมเบียร์  ในแต่ละ
รูปแบบ และ ภาพรวม พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของ
ผลิตภณัฑเ์บียร์ มีค่า Sig. > 0.05  

สรุปผลการทดสอบไดว้่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของ
ผลิตภณัฑเ์บียร์ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นปริมาณในการดืมเบียร์ อย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 18  ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์   

(n = 400) 
การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสาร

การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ 

พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์   

Chi–Square (X2)  df. Sig. C. 

ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์ 24.172 9 0.004* 0.239 

ดา้นการแสดงสินคา้ 27.844 9 0.001* 0.255 

ดา้นการบรรจุภณัฑ ์ 28.598 9 0.001* 0.258 

ดา้นการใชป้้ายต่างๆ 27.313 9 0.001* 0.253 

ภาพรวม 27.549 6 0.000* 0.254 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ 
จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์  ในแต่ละ
รูปแบบ และ ภาพรวม พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของ
ผลิตภณัฑเ์บียร์ มีค่า Sig. < 0.05  จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์  ดา้น
การแสดงสินคา้ ดา้นการบรรจุภณัฑ ์ และดา้นการใชป้้ายต่างๆ 

สรุปผลการทดสอบ ในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 หรือสรุปไดว้่า การรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑ์เบียร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์  โดยดา้นการบรรจุภณัฑ์  มีความสัมพนัธ์สูงสุด อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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ตารางที 19  ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์ 

(n = 400) 
การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสาร

การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ 

พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์ 

Chi–Square (X2)  df. Sig. C. 

ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์ 22.093 12 0.036* 0.229 

ดา้นการแสดงสินคา้ 23.355 12 0.025* 0.235 

ดา้นการบรรจุภณัฑ ์ 24.339 12 0.018* 0.239 

ดา้นการใชป้้ายต่างๆ 26.207 12 0.010* 0.248 

ภาพรวม 22.735 8 0.004* 0.232 

* อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ 
จุดขายของผลิตภณัฑ์เบียร์ กับพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์ ในแต่ละ
รูปแบบ และ ภาพรวม พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของ
ผลิตภณัฑเ์บียร์ มีค่า Sig. < 0.05  จาํนวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์  ดา้น
การแสดงสินคา้ ดา้นการบรรจุภณัฑ ์  และดา้นการใชป้้ายต่างๆ 

สรุปผลการทดสอบ ในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 หรือสรุปไดว้่า การรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑ์เบียร์  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์ โดยด้านการใชป้้ายต่างๆ มีความสัมพนัธ์สูงสุด อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที 0.05  
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บทที 5 

 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรืองการรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย  ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์
ของนกัท่องเทียวต่างชาติ บริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์

1.  เพือศึกษาการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ของผลิตภณัฑ์เบียร์ บริเวณถนนขา้วสาร  
กรุงเทพมหานคร 

2.  เพือศึกษาเรือง การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย  ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือ
เบียร์ของนกัท่องเทียวต่างชาติ บริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร 

 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ  (Survey research) ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นกัท่องเทียวต่างชาติ บริเวณถนนขา้วสาร  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) ประเภทกลุ่มตัวอย่างกรอกเอง เป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูล  ทดสอบความ
น่าเชือถือของเครืองมือ ตามแนวคิดของครอนบคั (Cronbach Alpha Formula) จาํนวน 30 ตวัอย่าง  
ผลทดสอบความน่าเชือถือเครืองมือว่ามีความเชือถือในระดบัสูงมีค่าการทดสอบที 0.880 วิเคราะห์
ผลใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพืออธิบายผลการศึกษา ไดแ้ก่ การแจงความถี ร้อย
ละ ค่าเฉลีย และ ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)   
ทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าสถิติทดสอบแบบ Chi – Square และทดสอบค่าความเขม้ข้น
ความสมัพนัธใ์ชส้ถิติ  Contingency Coefficient(C)  ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  สรุปผลโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ สรุปผลการวิจยัไดด้งันี   
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สรุปผลการวจิยั 

1.  ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 ตวัอย่าง ในดา้นเพศ 
พบว่า เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.5 และ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 31.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี 
ร้อยละ 54.5 รองลงมา อาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 26.3 และ อาย ุ50 ปี ขึนไป ร้อยละ 12.5 น้อยสุด อายุ
ตาํกว่า 31 ปี โดยมีสถานภาพโสด ร้อยละ 51.0 รองลงมา สถานภาพสมรส ร้อยละ 42.3 น้อยสุด 
หมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ ร้อยละ 6.7   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 49.0 รองลงมา ตาํกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 31.5 และ สูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 19.5  
โดยมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มากทีสุด ร้อยละ 44.5 รองลงมา นกัเรียน / นกัศึกษา ร้อยละ 
24.0 และ ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.5 ส่วนนอ้ย ประกอบธุรกิจส่วนตวั และ รับจา้ง/อาชีพ
อิสระ ร้อยละ 7.0 และมีรายได้ต่อเดือน 90,001-120,000 บาท ร้อยละ 37.8 รองลงมา 60,000 

-90,000 บาท ร้อยละ 30.0 นอ้ยสุด นอ้ยกว่า 60,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีเชือชาติเอเชีย ร้อยละ 35.4 
รองลงมา ยโุรป ร้อยละ 23.3 และ ตะวนัออกกลาง ร้อยละ 15.3 ส่วนนอ้ย อเมริกา และ อืนๆ  

2.  พฤตกิรรมเกยีวกบัการบริโภคเบียร์ ของกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการศึกษาพฤติกรรมเกียวกบัการบริโภคเบียร์ ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่
บริโภคยหีอ้เบียร์สิงห์ ร้อยละ 29.0 รองลงมา เบียร์ไทเกอร์ ร้อยละ 23.0 และ เบียร์ลีโอ ร้อยละ 15.7  
เป็นเบียร์ชา้ง ร้อยละ 14.3 น้อยสุด เบียร์ยีห้ออืนๆ ส่วนใหญ่มีความถีในการดืม 1 วนัต่อสัปดาห์ 
มากทีสุด ร้อยละ 28.3 รองลงมา 2 - 3วนัต่อสปัดาห์ ร้อยละ 18.7 และ จาํนวน 4 – 6 วนัต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 18.3 น้อยสุดหลายเดือนต่อครัง ส่วนใหญ่มีปริมาณในการดืมเบียร์ จาํนวน 1-3 ขวด /
กระป๋อง มากทีสุด ร้อยละ 35.5 รองลงมา จาํนวน 4-6 ขวดกระป๋อง น้อยสุด มากกว่า 12 ขวด/
กระป๋อง มีค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์ต่อครัง 300 - 600 บาท ร้อยละ 29.8  รองลงมา ตาํกว่า 300 บาท 
ร้อยละ 25.0 และ 601-1,000 บาท ละ 24.8 นอ้ยสุด และ มากกว่า 1,000 บาท ส่วนใหญ่มีเหตุผลใน
การดืมเพือโอกาสพิเศษ/เขา้สงัคม/สงัสรรค ์ร้อยละ 56.0 รองลงมา เพือความอร่อยและเจริญอาหาร 
ร้อยละ 19.0 และ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ร้อยละ 11.8 และ เพือการผอ่นคลายความตึงเครียด  

3.  การรับรู้ของผู้บริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลติภัณฑ์เบียร์ ทีมีผล
ต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์   

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์  ในภาพรวม  มีความ
คิดเห็นในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.66 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.43  ในแต่ละรูปแบบ พบว่า มีความ
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คิดเห็นในระดบัมาก ทงั 4 ดา้น โดยสูงสุด คือ การใชป้้ายต่างๆ รองลงมา การขายโดยใช้พนักงาน
ขายเบียร์ การบรรจุภณัฑ ์และ  การแสดงสินคา้ตามลาํดบั   

ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขายเบียร์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค
กบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์  ดา้นการ
ขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์ ในระดบัมาก  มีค่าเฉลีย 3.69 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53  ในแต่ละ
รูปแบบ พบว่า มีความคิดเห็นในระดบัมาก ทงั 4 ดา้นโดยสูงสุด คือ การแต่งกายของพนักงานใน
ร้าน รองลงมา คือ พนกังานขายเบียร์พดูจาไพเราะน่าดึงดูดใจ  พนกังานขายเบียร์หนา้ตาดี  และการ
ใหพ้นกังานขายเบียร์แนะนาํสินคา้  

ดา้นการแสดงสินค้า พบว่า มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์  ดา้นการแสดงสินคา้ 
ในระดบัมาก  มีค่าเฉลีย 3.61 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.54 ในแต่ละรูปแบบ พบว่า มีความคิดเห็นใน
ระดบัมาก ทงั 4 ดา้นโดยสูงสุด คือ การจดัตกแต่งดว้ยการนาํไฟเขา้มาประดบั รองลงมา คือ การ
จาํลองสินคา้ใหม้ีขนาดใหญ่กว่าปกติ  การใส่ตุ๊กตาสัญลกัษณ์ (Mascot)  และการจดัตกแต่งประตู
หนา้ต่างของร้านดว้ยการติดโปสเตอร์  

ดา้นการบรรจุภัณฑ์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์  ดา้นการบรรจุภณัฑ์ ใน
ระดบัมาก  มีค่าเฉลีย 3.63 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53 ในแต่ละรูปแบบ พบว่า มีความคิดเห็นใน
ระดบัมาก จาํนวน 3 ดา้นโดยสูงสุด คือ รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์มีสีสดใส และ บรรจุภณัฑ์มีลายลกัษณ์
อกัษรอ่านเขา้ใจง่าย มี รองลงมา บรรจุภณัฑ์และฉลากมีความทนทาน  เหมาะสม และ ระดบัปาน
กลาง จาํนวน 1 ดา้น คือ บรรจุภณัฑแ์ละฉลากมีความทนทาน เหมาะสม 

ดา้นการใชป้้ายต่างๆ พบว่า มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์  ดา้นการใชป้้ายต่างๆ 
ในระดบัมาก  มีค่าเฉลีย 3.72 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53 ในแต่ละรูปแบบ พบว่า มีความคิดเห็นใน
ระดบัมาก ทัง 4 ดา้นโดยสูงสุด คือ ป้ายต่างๆ มีจาํนวนเหมาะสม เห็นไดง่้าย รองลงมา คือ ป้าย
ประชาสมัพนัธอ่์านเขา้ใจไดง่้าย  ขนาดของป้ายประชาสัมพนัธ์มีความเหมาะสม  และป้ายไฟมีสี
สดใสน่าดึงดูดใจ  
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4.  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที 1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบริโภคเบียร์  
ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นยีห้อเบียร์ทีดืม พบว่า  

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา และ ดา้นเชือชาติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์ ดา้นยหีอ้เบียร์ทีดืม โดยดา้นเชือชาติมีความสมัพนัธ ์สูงสุด อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที 
0.05 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นความถีในการดืมเบียร์ 
พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ  ดา้นระดบัการศึกษา  ดา้นรายไดต่้อเดือน  และดา้นเชือ
ชาติ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นความถีในการดืมเบียร์ โดยด้านเชือชาติมี
ความสมัพนัธ ์สูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นปริมาณในการดืมเบียร์ 
พบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ  ดา้นรายไดต่้อเดือน  ดา้นระดบัการศึกษา  และดา้นเชือ
ชาติ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นปริมาณในการดืมเบียร์ โดยดา้นเชือชาติมี
ความสมัพนัธ ์สูงสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์ 
พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา  และด้านเชือชาติ  มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์ โดยดา้นเชือชาติมีความสัมพนัธ์ สูงสุด 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์ 
พบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการ ศึกษา และ ด้านเชือชาติ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์ โดยดา้นเชือชาติมีความสมัพนัธ ์สูงสุด อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

สมมตฐิานที 2 การรับรู้ของผู้บริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลติภัณฑ์
เบียร์ มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบริโภคเบยีร์  

การรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับ
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นยหีอ้เบียร์ทีดืม พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด 
ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ ไม่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นเหตุผลในการ
ดืมเบียร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 
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การรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับ
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นความถีในการดืมเบียร์ สรุปผลแต่ละรูปแบบ พบว่า มีความสมัพนัธ์
ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยใชพ้นักงานขายเบียร์  ดา้นการแสดงสินคา้  และดา้นการใชป้้ายต่างๆ 

สรุปผลภาพรวม พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ 
มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นความถีในการดืมเบียร์  โดยดา้นการขายโดยใช้
พนกังานขายเบียร์ มีความสมัพนัธสู์งสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

การรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับ
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นปริมาณในการดืมเบียร์ พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑ์เบียร์ ไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้น
ปริมาณในการดืมเบียร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

การรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับ
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์  สรุปผลรายดา้น พบว่า มีความสัมพนัธ ์
ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์  ดา้นการแสดงสินคา้  ดา้นการบรรจุภณัฑ์  และดา้น
การใชป้้ายต่างๆ  สรุปผลภาพรวม ไดว้่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภณัฑ์เบียร์ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์  
โดยดา้นการบรรจุภณัฑ ์  มีความสมัพนัธสู์งสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

การรับรู้ของผูบ้ริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับ
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์ สรุปผลรายด้าน พบว่า มีความสัมพนัธ ์
ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์  ดา้นการแสดงสินคา้  ดา้นการบรรจุภณัฑ์  และดา้น
การใชป้้ายต่างๆ สรุปผลภาพรวม พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภณัฑเ์บียร์ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์ โดย
ดา้นการใชป้้ายต่างๆ มีความสมัพนัธสู์งสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

 

อภิปรายผล 

1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัความคิดเห็นต่อการรับรู้ของนกัท่องเทียวต่างชาติกบั
การสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ทีส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์ พบว่า  
ระดบัความสาํคญัของการรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขายทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์ของ
นกัท่องเทียวต่างชาติทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ในดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์  การแสดงสินคา้  
การบรรจุภัณฑ์ และ การใช้ป้ายต่างๆ   ทัง 4 ด้าน  อยู่ในระดับความสําคัญมาก   ซึงตรงกับ 
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ผลการวิจยัของ POPAI  (Point of Purchase Advertising Institute.; K-Mart Corporation.; and 

Procter & Gamble Company., 1993) ทีกล่าวไวว้่า  การสือสาร ณ จุดขายจะช่วยยาํเตือนความทรงจาํ
ของผูบ้ริโภคเกียวกบัยีห้อของสินคา้และคุณสมบติัทีแตกต่างจากคู่แข่งขนัของสินคา้  อีกทงัเป็น
แรงกระตุน้ทีสาํคญัในการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค  พบว่า ประมาณร้อยละ 53  ของผูที้ตดัสินใจ
ซือสินคา้มาจากการกระตุน้จากการสือสาร ณ จุดขาย 

2.  การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขายทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเบียร์ของ
นักท่องเทียวต่างชาติบริเวณถนนข้าวสารสูงสุดในแต่ละลกัษณะ  ได้แก่ ด้านการขายโดยใช้
พนกังานขายเบียร์ คือ การแต่งกายของพนกังานขายเบียร์  ดา้นการแสดงสินคา้ คือ การจดัตกแต่ง
ดว้ยการนาํไฟเขา้มาประดบั  ดา้นการบรรจุภณัฑคื์อ รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑม์ีสีสดใส  ดา้นการใชป้้าย
ต่างๆ คือ ป้ายต่างๆ มีจาํนวนเหมาะสม เห็นไดง่้าย  

ดงันนัการสือสารการตลาด ณ จุดขายจึงเป็นการสือสารทีทาํใหผู้บ้ริโภค  เกิดการซือได้
โดยไม่มีการวางแผนล่วงหนา้  การใชก้ารสือสารการตลาด ณ จุดขายทีมีความโดดเด่น  โดยการใช้
สี ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบทีน่าสนใจ  ซึงตรงกบัแนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมการซือโดยไม่ได้
วางแผน  ของรืนฤดี  เดชะอินทราวงศ ์(2541) ทีกล่าวว่า  สินคา้ทีผูบ้ริโภคมีความผกูพนักบัสินคา้ตาํ  
จึงไม่มีการหาขอ้มลูหรือวางแผนในการซือล่วงหนา้  หรือผูบ้ริโภคตอ้งการความแปลกใหม่ให้ชีวิต
จึงเกิดการซือโดยไม่มีการวางแผนขึน 

3.  ผลการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด 
ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์  ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์  ดา้นการแสดงสินคา้  ดา้น
การบรรจุภณัฑ์ และ ดา้นการใชป้้ายต่างๆ  ทีส่งผลต่อกบัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ ไดแ้ก่ ดา้น
ความถีในการดืมเบียร์ ด้านค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์  และด้านเหตุผลในการดืมเบียร์   โดย
พฤติกรรมดา้นความถีในการดืมเบียร์มีความสมัพนัธก์บัดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์สูงสุด  
พฤติกรรมดา้นค่าใชจ่้ายในการดืมเบียร์มีความสัมพนัธ์กบัดา้นการแสดงสินคา้  ดา้นบรรจุภณัฑ ์ 
และดา้นการใชป้้ายต่างๆ สูงสุด  ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์มีความสมัพนัธก์บัดา้นการใชป้้ายต่างๆ 
สูงสุด  

จากการศึกษาดงักล่าว  สอดคลอ้งกบั ธีรพนัธ ์ โล่ห์ทองคาํ (2544)  ทีกล่าวไวว้่า  การ
วางแผนกลยทุธก์ารสือสารการตลาดและการโฆษณามีความจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งเขา้ใจพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและตอ้งพยายามทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในตวัสินคา้ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย
รูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความโฆษณาทีดึงดูด  หีบห่อทีสะดุดตา  ชือยีห้อ  พนักงานขายเบียร์  อีก
ทงักิจกรรมการสือสารการตลาดทีจะช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดพฤติกรรมในการซือและใชสิ้นคา้ 
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ดงันนัจะเห็นว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคทีมีต่อเครืองมือการสือสารการตลาด ณ จุด
ขาย แต่ละประเภทนัน จะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคแตกต่างกนัแลว้แต่ละเครืองมือ  

ซึงสอดคลอ้งกบั เสรี วงษ์มณฑา (2542)  ทีกล่าวว่า หัวใจสาํคญัของการใชเ้ครืองมือสือสาร
ทางการตลาด คือ การมุ่งเนน้ทีสร้างใหล้กูคา้เกิดพฤติกรรม  ไม่ใช่เพียงแต่การรับรู้และการยอมรับ
เท่านัน  และเครืองมือสือสารการตลาดตอ้งใชห้ลายเครืองมือร่วมกนั  (ไม่ใช่ทุกเครืองมือ) โดย
นาํหนกัตามความสาํคญัของแต่ละเครืองมือ แต่ละเครืองมือไม่ไดใ้ชพ้ร้อมกนัตลอดเวลา  จึงตอ้ง
เลือกว่าจะใชเ้ครืองมือใดมากทีสุด  ตาํทีสุด  โดยใหก้ารใชแ้ต่เครืองมือเหมาะสมทีสุด 

 

ข้อเสนอแนะการวจิยั 
ข้อเสนอแนะในการวจิยัครังนี 
ในการศึกษาครังนีผูศึ้กษาของนาํเสนอขอ้เสนอแนะในการศึกษาครังนี ดงันี  
1.  การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ทีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซือเบียร์ของนกัท่องเทียวต่างชาติในระดบัมาก  ดงันนั บริษทัธุรกิจเบียร์จึงควรมีการขยายช่องการ
สือสารการตลาด ณ จุดขาย  ให้เกิดความครอบคลุมและมีการพฒันาช่องการการจดัจาํหน่ายให้มี
ประสิทธิภาพ  ควรให้ความสาํคัญกบักิจกรรมทีเขา้ถึงตวัลูกคา้เป้าหมาย  สร้างความสนใจ และ
กระตุน้การตอบสนองทนัที  เช่น  พนกังานส่งเสริมการขาย  ป้ายโฆษณา  การแสดงสินคา้  เป็น
ตน้   

2.  การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ดา้นการ
ขายโดยใชพ้นกังานขายเบียร์  ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ดา้นความถีในการดืมเบียร์สูงสุด  
ดงันนัเพือเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซือสินคา้ง่ายขึนและซือปริมาณทีมากขึนกว่าการที
สินคา้ตอ้งขาย  บริษทัธุรกิจเบียร์ควรจดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานขายเบียร์ในทกัษะดา้นต่างๆ  
เช่น การกล่าวตอ้นรับ  การนาํเสนอขาย  เทคนิคการขาย  การเจรจาต่อรอง  และการปิดการขาย  
จะทาํให้สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการขายไดอ้ย่างเป็นระบบและสร้างความมนัใจให้กับ
พนกังานเพิมขึน ซึงจะส่งผลต่อการขายอยา่งมีประสิทธิผล  ทงัการพฒันาทศันคติเชิงบวกต่องาน
ขาย  การสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้  และการกระตุน้ตวัเองให้มีความกระตือรือร้นให้กบั
พนกังานขายเบียร์ก็นบัว่ามีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก  เพราะจะทาํให้พนักงานขายเบียร์มีความรัก
ในงานขายและสนุกสนานในการทีไดพ้ดูคุยกบัลกูคา้   

3.  การรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑเ์บียร์ดา้นการ
ใชป้้ายต่างๆ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ดา้นเหตุผลในการดืมเบียร์สูงสุด  ดงันัน
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ควรให้ความสําคญักับการนําเสนอข้อมูลสินค้าผ่านป้ายโฆษณา   เพราะสือประเภทนีสามารถ
เผยแพร่ไดส้ะดวกและกวา้งขวาง  สามาระเขา้ถึงกลุ่มบุคคลไดทุ้กเพศทุกวยั ทุกระดบัการศึกษา มี
ความยืดหยุ่นในตวัสือได้เป็นอย่างดี  ในการออกแบบสามารถสร้างรูปภาพประกอบ   ตลอดจน
แนวทางการออกแบบกราฟิกไดอ้ยา่งอิสระและสวยงาม  จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการ
บริโภคเบียร์มากยงิขึน 

ข้อเสนอแนะการวจิยัครังต่อไป 

1.  ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเชิงเปรียบเทียบระหว่างยหีอ้ผลิตภณัฑเ์บียร์ ผล
เพือศึกษาความคิดเห็นทีแตกต่างระหว่างผลิตภณัฑ์เบียร์  ซึงผลการศึกษาจะทาํให้สามารถพฒันา
ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภณัฑใ์หแ้ตกต่างจะคู่แข่งขนัได ้

2.  ควรศึกษาในพืนที อืนๆ  เพิมเติมหรือศึกษาเปรียบเทียบ  ผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล  เพือเปรียบเทียบกบัผูบ้ริโภคในพืนทีอืนๆ เพือทราบถึงพฤติกรรม
การบริโภคของผูบ้ริโภคทีมีสิงแวดลอ้มและสภาวการณ์ต่างกนัออกไปว่ามีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑเ์บียร์ ต่างกนัในลกัษณะใด  ซึงจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจของผลิตภณัฑ์เบียร์
มากยงิขึน  
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เลขที …………….. 

 
 

แบบสอบถาม 

 
เรือง การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย  ทีมผีลต่อการตัดสินใจซือเบียร์ของนักท่องเทียว
ต่างชาต ิบริเวณถนนข้าวสาร  กรุงเทพมหานคร 

คาํชีแจง ขอ้มลูทงัหมดทีไดจ้ากแบบสอบถาม  จะนาํไปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาโดยเฉพาะ  และ
ไม่มีผลใด ๆ ต่อตวัท่านและองค์การของท่านแต่อย่างใด  จึงขอความกรุณาตอบคาํถามตามความ
เป็นจริง 

แบบสอบถามฉบบันี  มีส่วนประกอบทีสาํคญั  3 ตอน คือ 

ตอนที  1 คาํถามเกียวกบัขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที  2 คาํถามเกียวกบัพฤติกรรมเกียวกบัการบริโภคเบียร์  
ตอนที  3 คาํถามเกียวกบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑ์
เบียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์   
ตอนที 4    ขอ้เสนอแนะเพิมเติม   

________________________________________________ 
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ตอนที  1 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย    ลงใน    หนา้คาํตอบทีตรงความเป็นจริง 

  
 

1. เพศ 

   1.  ชาย      2.  หญิง    
  

2. อาย ุ

   1.  ตาํกว่า 31  ปี     2.  31-40 ปี   

   3.  41-50 ปี      4.  50 ปีขึนไป 
 

3. สถานภาพสมรส 

   1.  โสด      2.  สมรส  

   3.  หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่         
 

4. ระดบัการศึกษา 
   1.  ตาํกว่าปริญญาตรี     2.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
   3.  สูงกว่าปริญญาตรี 
 

5. อาชีพ 
   1.  นกัเรียน / นกัศึกษา     2.  ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ  

   3.  พนกังานบริษทัเอกชน    4.  ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

   5.  อืน ๆ โปรดระบุ........................ 
 

6. รายไดต่้อเดือน 
   1.  นอ้ยกว่า 60,000 บาท     2.  60,001-90,000 บาท 

   3.  90,001-120,000 บาท     4.  มากกว่า 120,000 บาท 
 

7. เชือชาติ   
   1. อเมริกา       2.  เอเชีย     

   3.  ยโุรป      4.  ออสเตรเลีย 

   5.  อืน ๆ     
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ตอนที  2   คาํถามเกียวกบัพฤติกรรมเกียวกบัการบริโภคเบียร์  
คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย    ลงใน    หนา้คาํตอบทีตรงความเป็นจริง 
 

8. ท่านนิยมดืมเบียร์ยหีอ้ใดเป็นประจาํ   
   1.  เบียร์ชา้ง      2.  เบียร์สิงห์ 
   3.  เบียร์ไทเกอร์     4.  เบียร์ลีโอ 

   5.  เบียร์ไฮเนเกน้     6.  อืน ๆ โปรดระบุ........................ 
 

9.   ท่านดืมเบียร์บ่อยแค่ไหน 

   1.  1 วนัต่อสปัดาห์     2.  2-3 วนัต่อสปัดาห์ 

   3.  4-6 วนัต่อสปัดาห์     4.  ทุกวนั 

   5.  เดือนละครัง     6.  หลายเดือนต่อครัง 
 

10.ท่านดืมเบียร์ปริมาณการดืมต่อครัง   
   1.  1-3 ขวด /กระป๋อง      2.  4-6 ขวดกระป๋อง 
   3.  7-12 ขวด/กระป๋อง     4.  อืน ๆ โปรดระบุ........................ 
 

11.ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการดืมแต่ละครัง 
   1.  ตาํกว่า 300 บาท     2.  300 – 600 บาท 

   3.  601-1,000 บาท     4.  มากกว่า 1,000 บาท 
 

12.สาเหตุทีท่านดืมเบียร์   
   1.  เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ    2.  เพือการผอ่นคลายความตึงเครียด  

   3.  โอกาสพิเศษ/เขา้สงัคม/สงัสรรค ์   4.  เพือความอร่อยและเจริญอาหาร 

   5.  อืน ๆ โปรดระบุ........................ 
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ตอนที  3  คาํถามเกียวกบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคกบัการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภณัฑ์
เบียร์ ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเบียร์   

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย   ลงใน   ลงในช่องทีตรงกบัขอ้มลูของท่านมากทีสุด 

 ระดบั 5   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัมากทีสุด 

 ระดบั 4   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัมาก 

 ระดบั 3   หมายถึง   ระดบัความสาํคญัปานกลาง 

 ระดบั 2   หมายถึง   ระดบัความสาํคญันอ้ย 

 ระดบั 1   หมายถึง   ระดบัความสาํคญันอ้ยทีสุด 

รายการ ระดับความสําคญั 
1.การขายโดยใช้พนักงานขายเบยีร์   5 4 3 2 1 

การแต่งกายของพนกังานขายเบียร์      

พนกังานขายเบียร์หนา้ตาดี      

การใหพ้นกังานขายเบียร์แนะนาํสินคา้      

พนกังานขายเบียร์พดูจาไพเราะน่าดึงดูดใจ      

2.การแสดงสินค้า        

การจดัตกแต่งประตูหนา้ต่างของร้านดว้ยการติดโปสเตอร์      

การจดัตกแต่งดว้ยการนาํไฟเขา้มาประดบั      

การจาํลองสินคา้ใหม้ีขนาดใหญ่กว่าปกติ      

การใส่ตุ๊กตาสญัลกัษณ์ (Mascot)       

3.การบรรจุภัณฑ์        

รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑม์ีสีสดใส      

การบรรจุภณัฑส์ามารถหยบิจบัสะดวกและเปิดไดง่้าย      

บรรจุภณัฑม์ีลายลกัษณ์อกัษรอ่านเขา้ใจง่าย      

บรรจุภณัฑแ์ละฉลากมีความทนทาน เหมาะสม      

4.การใช้ป้ายต่างๆ        

ป้ายประชาสมัพนัธ ์อ่านเขา้ใจไดง่้าย      

ขนาดของป้ายประชาสมัพนัธม์ีความเหมาะสม      

ป้ายไฟมีสีสดใส น่าดึงดูดใจ      

ป้ายต่างๆมีจาํนวนเหมาะสม เห็นไดง่้าย       
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ตอนที 4  ขอ้เสนอแนะเพิมเติม   
…………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณอยา่งสูงทีใหค้วามร่วมมือ 



 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
(แบบสอบถามภาษาองักฤษ)
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No …………….. 

 

Questionnaire 

The Perception on point of purchase marketing communication affecting 

international tourists’ purchasing decision beers at Khao San Road, Bangkok 

 

All data will be confidential and used only in this research. Your 

cooperation in completing this questionnaire will be greatly appreciated 

This questionnaire would be divided into 3 parts as follow: 

Part 1:  Background Information 

Part 2:  Drinking beer behavior. 

Part 3: The Perception on point of purchase marketing communication 

affecting international tourists’ purchasing decision beers 

Part 4:  Suggestion   
Please answer all the questions.  

 

 

Thapanee   Uamcheep 

Faculty  of  Management  Science 

Silpakorn  University 

________________________________________________ 
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Part 1: Background Information 

actual information.         
  
1. Sex 

   1.  Male      2.  Female 

2. Age 

   1.  Less than 31 years old      2.  31-40 years old   

    3.  41-50 years old     4.  More Than 51 years old  

3. Status  

   1.  Single      2.  Married  

   3.  Widow / Divorced / Separated. 

4. Education 

   1.  Less than Bachelor’s Degree.   2.  Bachelor’s Degree   

   3.  More than Bachelor’s Degree 

5. Occupation 
   1.  Student      2.  Public organizations  

    3.  Private company     4.  Self-employed 

   5.  Others (Please Specify)……………… 
6. Income (per month) 
   1.  Less than 2,000 us dollar    2.  2,001-3,000 บาท 

    3.  3,001-4,000 us dollar   4.  More than 120,000 us dollar 
7. Nationality 
   1. America       2.  Asia     

    3.  Europe      4.  Australia 

   5.  Other  
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Part 2: Drinking beer behavior. 

actual information. 

8. You drink beer any brand. 
   1.  Chang Beer      2.  Singha Beer 
    3.  Tiger Beer      4.  Leo Beer  

    5.  Heineken beer     6. Others (Please Specify)…………. 
 

9.   How often do you drink beer  

   1.  1 day/week     2.  2-3 days/week 

    3.  4-6 days/week     4.  Everyday 

   5.  Once a month.     6.  Several months at a time. 
 

10. The amount of drinking beer at a time. 
   1.  1-3 Bottles / cans    2.  4-6 Bottles / cans 
    3.  7-12 Bottles / cans    4.  Others (Please Specify)………… 
 

11. You pay for each drink 
   1.  Less than 10 us dollar    2.  10 – 20 us dollar  

    3.  21 -30 us dollar     4.  More than 30 us dollar 
 

12. Why you drink the beer. 

   1.  Salubrious     2.  Relax the tension 

    3.  Dinner / social / parties.    4.  Delicious and appetizing. 

   5.  Others (Please Specify)……………… 
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Part 3: The Perception of point of purchase marketing communication affecting 

international tourists’ purchasing beer decisions. 

actual information. 

 5 = Very Important  2 = Not Important 

 4 = Important   1 = Not Very Important 

 3 = Neither 

   Subject Level of importance. 
1. Personal Selling 5 4 3 2 1 

The dress of the shop employees.      

Sold by famous.      

Experts recommend the product.      

Join eloquence attractive      

2. Display 

Our windows and doors are decorated with a poster.      

Decorated with lights      

Simulation products to be larger than normal.      

The iconic doll wearing (Mascot)      

3. Packaging 

Product designs with bright colors.      

The packaging is convenient and easy to handle.      

Packaging with the text easy to understand      

Packaging and labels are durable.      

4. Signage 

Signage release can be easily understood.      

The size of the release is appropriate Signage.      

Billboards are bright, attractive colors.      

Appropriate signs are easily seen.      
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Part 4: Suggestion   
…………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………… 

 

 

Thank you for your participation. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

ภาคผนวก  ค 
(ตารางสําเร็จของทาโร  ยามาเน่) 
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ตารางที 20  ขนาดกลุมตวัอยางของทาโร ยามาเน เมือ  z = 2 

 

 
 

 หมายถึง ขนาดตวัอยา่งไม่เหมาะสมทีจะ assume ใหเ้ป็นการกระจายแบบปกติจึงไม่สามารถใช้
สูตรคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้
 

ทีมา : (Yamane, 1967 อา้งใน ประสพชยั  พสุนนท ์  2555)



 
 

 
 

ภาคผนวก  ง 
(เอกสารการตรวจสอบเครืองมอืจากผู้เชียวชาญ)
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ชือ-สกุล                   นางสาวฐาปนี  อ่วมชีพ 

ทีอยู่ 127/36 หมู่ที 13  ตาํบลป่าแดด  อาํเภอเมืองเชียงใหม่  
จงัหวดัเชียงใหม่  50100 

สถานทีทํางาน                  บริษทั  บุญรอดเทรดดิง  จาํกดั 
1003  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต                            
กรุงเทพมหานคร  10300 

ประวตักิารศึกษา 
พ.ศ. 2544               สาํเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชาภาษาองักฤษ  คณะศกึษาศาสตร์    

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2554  ศึกษาต่อระดบัปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการประกอบการ  คณะวิทยาการจดัการ  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวตักิารทํางาน 

 พ.ศ. 2545 – ปัจจุบนั หวัหนา้หน่วยวางแผนการตลาด  ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2  

บริษทั บุญรอดเทรดดิง จาํกดั 
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