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This research aimed to study the perception on point of purchase marketing
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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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็ นอุตสาหกรรมทีมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยถือว่าเป็ นสินค้าบริ การประเภทหนึงทีสามารถนํารายได้เข้าสู่ประเทศโดยไม่ตอ้ งมีการ
ส่งออก เมือเปรี ยบเทียบรายได้ทีได้จากการท่องเทียวกับรายได้จากอุตสาหกรรมส่ งออกอืนๆ แล้ว
การท่องเทียวถือได้ว่าเป็ นแหล่งรายได้ทีสําคัญของประเทศในอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้ จากข้อมูล
ของการท่ องเที ยวแห่ งประเทศไทย ในช่ว งระยะเวลา 10 ปี ที ผ่านมา (พ.ศ.2545 – พ.ศ. 2554)
จํานวนนักท่องเที ยวชาวต่ างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ นอย่างต่ อเนื อง จาก 10.8 ล้านคน ในปี พ.ศ.
2545 เป็ น 15.9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 และ 18.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2554 และคาดว่าในปี พ.ศ.
2555 จะมีนักท่องเที ยวชาวต่ างชาติ ประมาณ 19.79 ล้านคน จากจํานวนนักท่องเที ยวต่ างชาติ ที
เดินทางมาประเทศไทยในแต่ละปี ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเทียวของชาวต่างชาติ เข้าประเทศ
เป็ นมูลค่ามหาศาลติดต่อกันมานานหลายปี และมีแนวโน้มสูงขึนเรื อยๆ เห็นได้จากการเพิมขึ นของ
รายได้จาก 323.5 พันล้านบาท ในปี พ.ศ. 2545 เป็ น 547.8 พันล้านบาท ในปี พ.ศ. 2550 และ
592.8 พันล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553 นอกจากนี ยังส่ งผลให้ธุรกิ จการผลิตสิ นค้าและบริ การต่างๆ ที
เกียวข้องขยายตัว เพือรองรับนักท่องเทียวทังชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น ธุรกิจโรงแรมและ
เกสต์เฮาส์ ทีพัก อาหารและเครื องดืม เป็ นต้น (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2555)
เมือกล่าวถึงแหล่งท่ องเที ยวที นัก ท่ องเที ยวต่ างชาติ นิ ยมมาเที ยวหรื อแวะพัก ต้อง
กล่าวถึงถนนข้าวสารหรื อตรอกข้าวสาร ศูนย์รวมนักท่องเทียวต่างชาติทวโลก
ั
เนื องจากราคาที พัก
และสินค้าราคาถูกทีขายตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็ น กระเป๋ า รองเท้า เสื อผ้า กางเกง แผ่น
เพลง แผ่นหนัง นาฬิกา รวมไปถึงร้านอาหารและบริ การต่างๆ ทังบริ การทําผม ทําเล็บ โทรศัพท์
ทางไกลระหว่างประเทศ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านกาแฟ หรื อร้านเบียร์เพือนังจิบเบียร์ คุยกันและมอง
บรรยากาศรอบข้าง และด้วยวัฒนธรรมการดืมเบียร์ ข องชาวต่างชาติแบบทุ กช่ วงเวลา หรื อถึง
ขนาดดืมเบียร์ แทนนําเปล่า จึงไม่น่าแปลกใจเลยเมือสองข้างทางของถนนข้าวสารสามารถพบเห็ น
นักท่องเทียวต่างชาตินงดื
ั มเบียร์
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จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย เบียร์นบั เป็ นเครื องดืมประเภทแอลกอฮอล์ที
ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ตลาดเบียร์ ในประเทศในช่วงทีผ่านมา มี
อัตราการเติบโตเพิมขึนอย่างต่อเนื อง ดังเห็นได้จากส่วนแบ่งตลาดเครื องดืมแอลกอฮอล์ของไทย
ในปี พ.ศ. 2541 เบียร์มีส่วนแบ่งในตลาดอยูท่ ีร้อยละ 59 และในปี พ.ศ. 2546 ได้เพิมขึนถึง
ร้อยละ 67 ปริ มาณการผลิตเบียร์ในปี พ.ศ. 2548 อยูท่ ีระดับ 1,694.9 ล้านลิตร ต่ อมาเพิมขึนเป็ น
2,010.6 ล้านลิตรในปี พ.ศ. 2549 และได้เพิมขึ นอย่างต่ อเนื องเป็ น 2,161.2 ล้านลิตรในปี พ.ศ.
2552 โดยในช่วงตังแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2550 มีอตั ราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 18.6 ต่อปี ส่ งผลให้มี
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเบียร์มากขึน (สุภาพร ศรี สมบูรณ์, 2552)
ในแต่ละปี ทีผ่านมาสังเกตได้ว่า มีผลิตภัณฑ์เบียร์ ยีห้อต่างๆ เข้าสู่ตลาดผูบ้ ริ โภค
หลากหลายยีห้อ โดยจากเดิมก่อนปี พ.ศ. 2549 มีเบียร์ ทีอยู่ในตลาด ได้แก่ สิ งห์ คาล์สเบอร์ ก ช้าง
ไฮเนเกน คลอสเตอร์ เบ็ค ลีโอ แต่ในช่วง 2-3 ปี ทีผ่านมา พบว่ามีผลิตภัณฑ์เบียร์ ตราใหม่ๆ เข้าสู่
ตลาดมากขึน โดยสามารถแบ่งตลาดเบียร์ ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ เบียร์ ระดับสูง (Premium beer) เบียร์
มาตรฐาน (Standard beer) และเบียร์ ระดับล่าง (Economy beer) ตามสี บรรจุภณ
ั ฑ์และราคา ซึงมี
ส่วนแบ่งตลาดเป็ นร้อยละ 7 ร้อยละ 22 และร้อยละ 71 ตามลําดับ การเพิมและรักษาส่ วน
แบ่งตลาดเบียร์ส่งผลให้บริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่ายเบียร์ได้ทุ่มเทงบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในรู ปแบบต่างๆ อย่างต่อเนือง (สํานักงานวิจยั ธุรกิจธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน), 2548)
เนื องจากความต้องการยังคงเพิมขึนและผูผ้ ลิตเบียร์ รายเดิมทีเตรี ยมขยายกําลังการผลิต
ยิงส่ งผลให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมเบี ยร์ มากขึ น การสื อสารการตลาดเพือให้ผบู้ ริ โภคได้
รู ้จกั และเป็ นการกระตุน้ ยําเตือนสินค้าเบียร์ ของตนให้อยูใ่ นความทรงจําของผูบ้ ริ โภค และหันมา
นิ ยมบริ โภคสินค้าของตนมากยิงขึน หากสังเกตตามโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรื อสื ออืนๆ จะ
เห็ นว่าแต่ละบริ ษทั มีการซือเวลาเพือโฆษณาสิ นค้าของตนแทบทังสิ น จากการศึกษาของนายสุ
วิทย์ ยอดจรัส (2549) เรื อง ปั จจัยการสื อสารการตลาดในการตัดสิ นใจซื อเบี ยร์ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยการสื อสารการตลาดในการตัดสิ นใจซื อเบี ยร์
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยการสื อสาร
การตลาดในการตัดสินใจซือเบียร์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการขายรายบุคคลมี
นําหนักการตัดสินใจมากเป็ นอันดับหนึง ด้านการส่ งเสริ มการขายมีนาหนั
ํ กการตัดสิ นใจมากเป็ น
อันดับสอง รองลงมา ได้แก่ ด้านการโฆษณาและด้านการประชาสัมพันธ์ มีนาหนั
ํ กการตัดสิ นใจ
ในระดับปานกลาง และด้านการตลาดทางตรงเป็ นลําดับสุ ดท้ายมีนาหนั
ํ กการตัดสิ นใจอยู่ระดับ
น้อย การกระตุน้ ยําเตือนตราสินค้าจึงเข้ามามีบทบาทความสําคัญสําหรับการตลาด เพราะจะทํา
ให้ผบู้ ริ โภคจดจําและตระหนักถึงสินค้า
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แต่เป็ นทีทราบกันดีว่าธุรกิจประเภทเครื องดืมแอลกอฮอร์ มีขอ้ จํากัดในการโฆษณาสูง
กว่าธุรกิจอืน เนืองจากรัฐบาลได้มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื องดืมแอกอฮอร์ พ.ศ.
2551 ได้กาํ หนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื องดืมแอลกอฮอร์ ทังในส่ วนของการขาย การ
บริ โภค และการโฆษณาเครื องดืมแอลกอฮอร์ ตังแต่ วนั ที 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็ นต้นมา
บริ ษ ัทผูจ้ ัด จําหน่ ายเบียร์ ได้หาทางปรั บเปลียนวิธีก ารโฆษณาเพือไม่ให้ผิด ต่ อ พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื องดืมแอลกอฮอร์ โดยใช้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย เพือดําเนิ นธุรกิจอย่างถูกต้อง
ตามทีกฎหมายกําหนด (ราชกิจจานุเบกษา, 2551: 34-49)
การเปลียนแปลงลัก ษณะและพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคมี ลกั ษณะพิ เศษมากขึ น การใช้
เครื องมือการสือสารการตลาดอย่างใดอย่างหนึงจึงมีขอ้ จํากัด และไม่ได้ผลมากพอเนืองจากสภาวะ
การแข่งขันทีสูง การสือสารการตลาดต้องส่ งผลแรงพอทีจะทําให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจเปลียนแปลง
พฤติ กรรม ดังนัน กิจกรรมทางการตลาดที สามารถเห็นผลหรื อวัดผลได้ในระยะสัน กิจกรรมที
เข้าถึงตัวลูกค้าเป้ าหมาย สร้างความสนใจ และกระตุน้ การตอบสนองทันที
เช่น พนักงาน
ส่ งเสริ มการขาย ป้ ายโฆษณา ป้ ายตังโต๊ะ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ ายผ้า เป็ นต้น การสือสารการตลาด
ณ จุดขาย จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการทําตลาดสําหรับบริ ษทั ผูจ้ าํ หน่ายเบียร์ หากสามารถทราบ
ถึงพฤติกรรมการเลือกบริ โภคเบียร์ ของผูบ้ ริ โภคแล้วก็ จะทําให้มองเห็นถึงโอกาสและช่องทางใน
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มากขึน
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั มีความประสงค์จะศึกษา การรับรู้การสื อสารการตลาด ณ
จุ ดขาย รู ปแบบใดทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเบี ยร์ ของนักท่ องเที ยวต่างชาติมากหรื อน้อยแค่ไหน
และการสื อสารการตลาด ณ จุ ดขาย รู ปแบบใดทีส่ งผลได้มากทีสุ ด ผูว้ ิจยั จะศึกษา บริ เวณถนน
ข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เนื องจากเป็ นสถานที ที มีนัก ท่ องเที ยวต่ า งชาติ หลากหลายและมี
พฤติ กรรมการบริ โ ภคเบี ยร์ เป็ นประจํา การรั บรู้ การสื อสารการตลาด ณ จุ ด ขาย ทีมีผลต่อ การ
ตัดสิ นใจซือเบียร์ ของนักท่ องเทียวต่างชาติ เพือจะได้ทราบข้อมูลและนําเสนอข้อมูลทีจะเป็ น
ประโยชน์สาํ หรับผูจ้ ดั จําหน่ายเบียร์เพือใช้ในการวางแผนการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์เบียร์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือศึกษาการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ของผลิตภัณฑ์เบียร์ บริ เวณถนนข้าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
2. เพือศึกษาเรื อง การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือ
เบียร์ของนักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานของการวิจยั
1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์
2. การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื อหา
การศึกษาครังนี มุ่งเน้น การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซือเบียร์ ของนักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยอาศัยแนวคิดและ
ทฤษฎีทีเกียวข้อง เช่น แนวคิดเกียวกับการสือสารการตลาด ณ จุดขาย แนวคิดพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค แนวคิดเกียวกับการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค แนวคิดการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค และสภาวะ
อุตสาหกรรมเครื องดืมแอลกอฮอล์
2. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาครังนี มีดงั นี
2.1 ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
2.1.1 เพศ
2.1.2 อายุ
2.1.3 สถานะภาพ
2.1.4 ระดับการศึกษา
2.1.5 อาชีพ
2.1.6 รายได้
2.1.7 เชือชาติ
2.2 ตัวแปรด้านการรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย ได้แก่
2.2.1 การขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์
2.2.2 การแสดงสินค้า
2.2.3 การบรรจุภณ
ั ฑ์
2.2.4 การใช้ป้ายต่างๆ
2.3 ตัวแปรพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือเบียร์
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัว อย่าง ประชากรที ใช้ในการศึก ษา ได้แก่
ผูบ้ ริ โภคเบียร์ทีเป็ นนักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางขนาดตัวอย่างตามแนวทางของเทโร ยามาเน่
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4. ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษา ผูว้ จิ ยั กําหนดระยะเวลาการศึกษา ระหว่างเดือน
มิถุนายน 2555 ถึง มีนาคม 2556
5. ขอบเขตด้า นสถานที บริ เวณถนนข้า วสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผูศ้ ึกษากําหนดกรอบแนวคิด ในการศึกษาขึนจากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง โดยกําหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้การสื อสารการตลาด ณ จุดขาย ตัว
แปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซือเบียร์ ดังนี
แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานะภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลียต่อเดือน
- ชาติ

การรับรู้ การสือสารการตลาด ณ จุดขาย
- การขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ (PG)
- การแสดงสินค้า
- การบรรจุภณั ฑ์
- การใช้ป้ายต่างๆ

การตัดสินใจซือเบียร์
ของนักท่องเทียว
ต่างชาติ
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ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบการรับรู ้การสื อสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเบี ยร์
ของนักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เพือเป็ นแนวทางสําหรับการ
พัฒนาการสื อสารการตลาด ณ จุดขาย ในการตัด สิ นใจเลือกซื อเบี ยร์ ข องผูบ้ ริ โภค และบริ หาร
จัดการการสื อสารการตลาด ณ จุดขายทีเกียวข้องกับการซือเบียร์ของผูบ้ ริ โภค
2. ข้อมูลทีได้จากการศึกษา สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด สําหรับธุรกิจจําหน่ ายเบียร์ และผูท้ ีเกียวข้อง เพือปรับปรุ งด้านการตลาดให้
สอดคล้องเหมาะสม
สามารถตอบสนองพฤติก รรมการบริ โภคเบียร์ ของผูบ้ ริ โ ภคที เป็ น
นักท่องเทียวชาวต่างชาติและสร้างยอดขายให้ดียงขึ
ิ น
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นิยามศัพท์ในการศึกษา
1. การสื อสารการตลาด ณ จุด ขาย (Point of Purchase Communication: POP)
หมายถึง กระบวนการส่งข้อมูลข่าวสารของสินค้าไปยังผูร้ ับสาร ผูร้ ับสารคือผูบ้ ริ โภคชาวต่างชาติ
ณ ร้านอาหารบริ เวณถนนข้าวสาร ด้วยเจตนาจะจูงใจหรื อโน้มน้าวให้ผบู ้ ริ โภคซือผลิตภัณฑ์เบี ยร์
ประกอบด้วย
2. การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการทีผูบ้ ริ โภคเลือกสนใจหรื อเปิ ดรับ
ข่าวสารจากการสือสารการตลาด ณ จุดขาย รู ปแบบใดรู ปแบบหนึงตามความพอใจของผูบ้ ริ โภค ซึง
กระบวนการรับรู้ขอ้ มูลทีทําการศึกษาคือการรับรู้ต่อการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ของผลิตภัณฑ์
เบียร์ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
2.1 การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขายโดยการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์
(Personal Selling) หมายถึง กระบวนการทีผูบ้ ริ โภคเลือกสนใจหรื อเปิ ดรั บข่าวสารจากการ
สื อสารแบบเผชิ ญ หน้ากับผูบ้ ริ โ ภคที ประสงค์จ ะซือสิ น ค้าโดยสามารถนําเสนอสิ นค้า ตอบข้อ
ซักถาม และปิ ดการขาย บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
2.2 การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขายโดยการจัดแสดง (Display) หมายถึง
กระบวนการทีผูบ้ ริ โภคเลือกสนใจหรื อเปิ ดรั บข่าวสารจากวัตถุ 3 มิติ ทีมีค วามกว้าง ความยาว
และความลึก ทุกชนิ ดที ใช้ประกอบหรื อมีส่ว นช่ว ยส่ งเสริ มกิ จกรรมการขายรู ปแบบต่ างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์เบี ยร์ เช่น แท่น วางสิ นค้าขนาดเล็กทีใช้แสดงสิ นค้าตัวอย่าง การจัดตกแต่งร้ านค้าที
จําหน่ายเบียร์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพือให้เกิดบรรยากาศในการกระตุน้ ความน่าสนใจของผูบ้ ริ โภค
โดยอาจจะจัดในลักษณะตามเทศกาล หรื อจะจัดตามแนวคิด ของร้ านค้าแต่ละร้าน บริ เวณถนน
ข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
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2.3 การรั บรู้ ก ารสื อสารการตลาด ณ จุ ดขายโดยการบรรจุ ภ ัณ ฑ์ (Packaging)
หมายถึ ง กระบวนการที ผูบ้ ริ โ ภคเลือ กสนใจหรื อเปิ ดรั บข่ า วสารจากการใช้บรรจุ ภ ัณ ฑ์เป็ น
เครื องมื อ ในการสื อสารนอกเหนื อ จากสโลแกนตราสิ น ค้า หรื ออื นๆ บริ เวณถนนข้า วสาร
กรุ งเทพมหานคร
2.4 การรั บรู้ ก ารสื อสารการตลาด ณ จุ ด ขายโดยการใช้ป้ ายต่ างๆ (Signage)
หมายถึง กระบวนการทีผูบ้ ริ โภคเลือกสนใจหรื อเปิ ดรับข่าวสารจากแผ่นป้ ายขนาดเล็กและใหญ่ทีมี
การระบุถึงตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เบียร์ อาจทําด้วยผ้า กระดาษ หรื อ พลาสติ ก ที ติดตังภายนอก
หรื อภายในร้านค้า บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
3. การตัดสินใจซือ (Purchase Decision) หมายถึง การทีผูบ้ ริ โภคได้รับสารทีผูผ้ ลิต
และจัดจําหน่ายเบียร์ส่งผ่านเครื องมือการสื อสารการตลาด ณ จุดขาย ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การ
ขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ การแสดงสินค้า การบรรจุภณ
ั ฑ์ การใช้ป้ายต่างๆ จากนันได้นาํ
ข้อมูลมาพิจารณา ประเมิน วิเคราะห์ และตัดสิ นใจซือเบียร์ มาดืม
4. ผูบ้ ริ โภค (Consumer) หมายถึง นักท่องเทียวต่างชาติทีมีอายุ 20 ปี ขึ นไป มี
รายได้แน่ นอน มีอาชีพ ไม่จาํ กัดวุฒิการศึกษา ที เคยหรื อไม่เคยซื อเบี ยร์ มาดื ม แต่ได้รับรู้การ
สื อสารการตลาด ณ จุดขาย จากผูผ้ ลิต และจัดจําหน่ ายเบียร์ โดยเป็ นผูบ้ ริ โภคในบริ เวณถนน
ข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

บทที 2
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื องการรับรู้การสื อสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเบี ยร์
ของนักท่องเทียวต่างชาติบริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ผูศ้ ึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมที
เกียวข้องและได้นาํ เสนอตามลําดับต่อไปนี
1. แนวคิดเกียวกับการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค
3. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค
4. การท่องเทียวบริ เวณถนนข้าวสาร
5. สภาวะอุตสาหกรรมเครื องดืม
6. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
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1. แนวคิดเกียวกับการสื อสารการตลาด ณ จุดขาย
การสือสารการตลาด ณ จุดขาย เป็ นองค์ประกอบหนึงของการสือสารการตลาด เพือ
ช่วยกระตุน้ ความสนใจและเตือนความทรงจําของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายให้เกิ ดพฤติ กรรมการซื อ
สินค้า ณ จุดขาย เพราะเป็ นกิจกรรมการสื อสารการตลาดทีใช้กิจกรรมหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็ นการจัดแสดงสินค้า การติดโปสเตอร์ ธงราว การใช้พนักงานขายเบียร์ โดยรวมแล้วการ
สื อสารการตลาด ณ จุดขายทุกรู ปแบบ ต่างมุ่งหวังทีจะมีอิทธิพลเหนื อหรื อผลักดันให้ผบู้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายเกิดพฤติกรรมการซือ ณ จุดขายเร็ วขึ น แม้ว่าจะมีความตังใจที จะซื อสิ นค้าตราสิ นค้า
อืน ผูบ้ ริ โภคบางส่วนก็เปลียนใจมาซือสิ นค้าทีไม่ได้ตงใจมาก่
ั
อน ทังนี ก็เนื องมาจากอิทธิ พล
ของการสือสาร ณ จุดขาย
เบลช์ จี อี และ เบลช์ เอ็ม เอ (Belch G. E. and Belch M. A., 2004: 72-74) การ
สือสารการตลาด ณ จุดขาย เป็ นการจัดการสือสารเพือดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคให้เข้ามา ณ
จุดขาย เพือยําเตือนความทรงจําของผูบ้ ริ โภคเกียวกับการสื อสารของตราสิ นค้า และกระตุ น้ ให้
ผูบ้ ริ โภคให้เกิดการตัดสิ นใจซือได้ในทีสุ ด โดยอาจใช้การจัดแสดงสินค้า ป้ ายประกาศ หรื อ
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อาจใช้การสือแบบปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า
แบร์เดน อินแกรม และ ลาฟอร์ จ (Bearden, Ingram and LaForge, 2001: 433) การ
สือสารการตลาด ณ จุดขาย จะใช้ในร้านค้าปลีกเพือใช้เรี ยกความสนใจของลูกค้า เพือให้เกิดความ
สนใจในตัวสินค้าในระหว่างทีลูกค้าเดินซือของแล้วทําให้เกิดการซือ โดยนิ ยมใช้ในร้านขายของชํา
ร้านขายยา ร้านค้าลดราคา และในร้านอาหาร เป็ นต้น ปัจจุบนั การสือสารการตลาด ณ จุดขาย ได้
เป็ นส่วนสําคัญทีช่วยขายในร้านค้า โดยให้ขอ้ มูลแก่ลกู ค้าเพือให้เกิดทางเลือกและเกิดการตัดสิ นใจ
ซือ โดยแบ่งประเภทของการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ดังนี
1. แผ่นป้ ายทีตังระหว่างทางเดิน (Aisle Interrupter)
2. ภาพหรื อสัญลักษณ์ทีห้อยระหว่างทางเดิน (Dangler)
3. กล่องทีแสดงตราหรื อภาพสินค้าที (Dump Bin)
4. ชันวางแสดงสิ นค้าทีตกแต่งด้วยแสงไฟ (Glorifier)
5. แผ่นป้ านแสดงรายการส่ งเสริ มการขายทีติดกับชันวางสินค้า (Wobblers)
6. แผ่นพลาสติกทีเขียนข้อความโดยใช้สีเทียน (Lipstick Board)
7. ป้ ายห้อยขอขวด (Necker)
8. แผ่นป้ ายขนาดเท่าจริ ง (Y.E.S. Unit – “Your Extra Salesperson”)
ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา (2545: 33) แบ่งการสือสาร ณ จุดขาย เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี
1. การสื อสาร ณ จุดขาย ทีมีความถาวร (Permanent P-O-P Materials) มักจะมีการ
ออกแบบสําหรับการใช้งานประมาณ 6 เดือนหรื อมากกว่านัน
2. การสื อสาร ณ จุดขาย ทีใช้งานชัวคราว (Temporary P-O-P Materials) โดยปกติจะ
มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน
3. สื อภายในร้านค้า (In-store Media) ซึ งจะรวมทังสื อโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
อันได้แก่ สื อทีรถเข็นที ร้านค้า (Shopping-cart Advertising) แผ่น ป้ ายติ ด ที ชันวางของ (Shelf
Takers) หรื อโฆษณาคันรายการวิทยุทีจุดซือ (P-O-P Radio) เป็ นต้น
ทัง 3 กลุ่มก็มีหลายประเภทด้วยกัน ดังนี
แผ่นป้ ายขนาดใหญ่ทีมีการระบุถึงตราสินค้าอาจทําด้วยผ้าหรื อพลาสติกก็ได้ (Banner
Indoor and Outdoor) โดยสามารถติดตังได้ทงภายในและภายนอกร้
ั
านค้า
ป้ ายทีใช้ติดตังบริ เวณส่วนบนของชันวางสิ นค้า (Case Header) เพือบอกถึงบริ เวณหรื อ
ชันทีมีสินค้านันๆ วางจําหน่ายอยู่
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10
การติดตังคอมพิวเตอร์ ให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้ามากดดูขอ้ มูลของสิ นค้าที
ต้องการได้ดว้ ยตนเอง (Computerized Consumer Interactive Displays)
การจัด ตกแต่ งร้ านค้าหรื อสถานที จําหน่ า ยให้มีเอกลัก ษณ์เฉพาะ (Concept Shop)
เพือให้เกิดบรรยากาศในการกระตุน้ ความน่ าสนใจของผูบ้ ริ โภค โดยอาจจะจัด ในลัก ษณะตาม
เทศกาล หรื อจะจัดตามแนวคิดของร้านค้าแต่ละร้านตามอิสระก็ได้
การใช้สติ กเกอร์ แทนตราสิ น ค้า (Decals/Transfer) โดยอาจจะเป็ นการติ ด ตังตาม
ทางเดินต่างๆ ทีกระจก หรื อจะเป็ นทีชันวางสิ นค้าก็ได้
การจัดให้มีการสาธิตการใช้สินค้า (Demonstration) เพือให้ผบู ้ ริ โภคได้เห็ นถึงขันตอน
ต่างๆ อันเป็ นการกระตุน้ การรับรู้ถึงอรรถประโยชน์ของการใช้สินค้า และพฤติกรรมการซือได้ทาง
หนึง การสาธิตนี จะใช้พนักงานเป็ นผูส้ าธิตหรื อจะใช้อุปกรณ์อืน เช่น สือโทรทัศน์ ณ จุดขาย ก็ได้
เช่นกัน
การใช้การแต่งกายของพนักงานในร้านในการสือสารถึงตราสินค้า (Uniform) โดยอาจ
มีการใช้ตราสินค้าติดไปบนเครื องแต่งกายหรื อการใช้เครื องแต่งกายทีมีเอกลักษณ์เฉพาะ เพือเป็ น
การสร้างการจดจํากับผูบ้ ริ โภคให้ระลึกถึงตราสินค้า
การจัดตกแต่งประตูหน้าต่างของร้าน (Door and Window Interior) อาจจะด้วยการติด
โปสเตอร์ ห รื อตังโชว์ภ าพต่ า งๆ ที สามารถมองเห็ น ได้จ ากภายนอกร้ า น เพื อให้ ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายเกิดความสนใจและเดินเข้ามาในร้ าน
การติดป้ ายทีเป็ นลักษณะสองด้าน (Double Faced Headers) สามารถทีจะพลิกกลับมา
ดูดา้ นหลังได้ ใช้ติดตังได้หลายลักษณะ เช่น เพดานหรื อจุดให้บริ การต่ างๆ ข่าวสารที อยู่ในป้ าย
ทังสองด้านจะเหมือนกันหรื ออาจต่อเนืองกันก็ได้
การนําสิ น ค้ามาวางในกระบะทีแยกส่ ว นออกมาจากสิ น ค้าปกติอย่างชัดเจน (Dump
Bin) ส่วนใหญ่จะเป็ นของทีมีการลดราคาทีมักจะถูกกว่าปกติ
ภาพตังของสิ น ค้าหรื อตัว แสดง (Figures) ซึ งส่ วนใหญ่มกั จะพบเห็ นตามสถานที ที
ค่อนข้างมีพืนทีมากหรื อเป็ นการติดตังนอกสถานทีมักนิ ยมใช้กนั ตามโรงภาพยนตร์ ทวไป
ั
โดยทํา
จากวัสดุหลายประเภท ทังกระดาษ พลาสติก ไฟเบอร์ แล้วแต่ความเหมาะสม
ป้ ายทีทําการติดตังไว้บริ เวณชันวางสิ นค้า (Flagging Devices) ในส่ วนนี รวมถึงป้ ายติ ด
บริ เวณด้านหน้าทีวางสินค้า ป้ ายแขวนบริ เวณชันวางสินค้าและการจัดตกแต่งชันวางสิ นค้า โดยเป็ น
การแจ้งให้ผบู้ ริ โภคทราบถึงการส่งเสริ มการขายของทางร้านค้าหรื อตัวสินค้าเอง
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การทําตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) โดยทําสินค้าให้มีขนาดใหญ่และง่ายต่อการมองเห็น
ส่วนใหญ่เป็ นสือทีใช้ภายนอกสถานที มักจะทําตุ๊กตาสัญลักษณ์เป็ นตัวแทนของสินค้า
การจําลองสินค้าให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ (Product Jumbo) เพือให้ผบู้ ริ โภคมองเห็นได้
ง่ ายและยังสามารถดึงดูดความสนใจได้อีกด้วย นอกจากนี ยังช่ วยให้ผบู ้ ริ โภคทังภายในร้ านและ
ภายนอกร้านสามารถมองเห็นได้ว่ามีสินค้าดังกล่าววางจําหน่ายอยู่
การจําลองสินค้าให้มีขนาดเล็กลงกว่าความเป็ นจริ ง (Product Miniature) เพือให้เกิด
ความน่าสนใจต้องลดขนาดลง ตัวสิ นค้าจําลองนีเพือให้เหมาะสมกับสถานทีทีมีบริ เวณไม่กว้างนัก
การจัดตกแต่งด้วยการนําไฟเข้ามาประดับ (Sign Lighted Indoor and Outdoor) เพือให้
เกิดความแปลกใหม่และน่ าสนใจโดยใช้ตวั อักษรไฟวิง การใช้หลอดไฟเข้ามาตกแต่งเป็ นตราสิ นค้า
หรื อการจัดตกแต่งบริ เวณร้านค้าตามโอกาสในเทศกาลต่างๆ เป็ นต้น
การใช้รูปภาพขนาดใหญ่ในการตกแต่ง อาจจะใช้ติดฝาผนังหรื อกําแพง ซึงรู ปภาพ
ดังกล่าวอาจทําเป็ นตราสินค้า หรื อรู ปสินค้าก็ได้ (Super Graphic)
สิงทีใช้วางบนชันวางของหรื อบนโต๊ะ ทีมีขอ้ ความเชิญชวนให้ซือสิ นค้า (Table Tents)
ภาพของตัว สิ น ค้า (Wobbles) มัก ทํา ลงบนแผ่น ที มีก ารตัด เข้ารู ปและมี ข นาดบาง
สามารถติดตังตามทีต่างๆ ได้ตามความต้องการ ส่วนมากจะมีการติดตังบริ เวณทีสิ นค้าวางจําหน่ าย
อยู่ นิยมทําให้เคลือนไหวได้เพือให้เกิดความน่าสนใจมากขึน
การใช้ตวั สินค้าเป็ นสือในการสือสารกับผูบ้ ริ โภค (Merchandising) เช่น การนําสินค้า
มาเรี ยงต่อกันเป็ นยีห้อของสิ นค้าหรื อการจัดตกแต่งร้านให้มีลกั ษณะเดียวกันทังหมด โดยใช้สินค้า
มาเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการตกแต่งร้าน
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 200) สรุ ปไว้ว่าเป็ นการจัดชันแสดงและวัสดุ ทีใช้ ณ จุดขาย
(Display and Point of Purchase Materials) เป็ นวิธีการส่งเสริ มการขายทีสําคัญมากในระดับร้านค้า
ปลีก โดยเฉพาะอย่างยิงร้านค้าทีต้องบริ การตนเองหรื อร้านค้าทีขายสิ นค้าในราคาพิเศษ เนื องจาก
ผูผ้ ลิตเชือว่าการจัดชันแสดงตลอดการใช้วสั ดุ ณ จุดขายมีผลต่อยอดขายของสิ นค้า ผูผ้ ลิตจึงได้ให้
ความสําคัญต่อวิธีการส่งเสริ มการขายนี แต่ตอ้ งเสี ยค่ าใช้จ่ายเพิมเติ มเพราะถ้ามีสินค้าหลายยีห้อที
เป็ นทีนิยมพอๆ กันและให้ผลตอบแทนไล่เลียกัน ร้านค้าอาจตัดสิ นใจไม่ถกู ว่าควรตังแสดงยีห้อใด
ให้เด่นกว่ายีห้อใด ดังนันถ้าช่วงใดทีผูผ้ ลิตมีสินค้าใหม่หรื อคู่แข่งออกสิ นค้าตัวใหม่ ผูผ้ ลิตก็ควรจะ
ให้ค่าตังแสดง และให้วสั ดุแก่ร้านค้าเพือตังแสดงสิ นค้ายีห้อนันให้เด่ น เพือก่ อให้เกิ ดแรงจูงใจใน
การซือแบบการซือทีไม่ได้วางแผนการซือมาก่อน นอกจากนี การให้เงิ นรางวัลในการตังแสดงยัง
เป็ นการกี ดกันสิ น ค้าของคู่แข่งให้เข้าทางการจัด จําหน่ ายลําบากขึ น อีก ทังช่ วยยืดระยะเวลาการ
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ยอมรับสินค้าของคู่แข่งขันให้ยาวนานออกไป วัสดุทีใช้ ณ จุดขาย ได้แก่ สติกเกอร์ โปสเตอร์ ธง
ราว ธงริ ว กล่องตังแสดง เป็ นต้น
จากแนวคิดดังกล่าวสรุ ปได้ว่า การสื อสารการตลาด ณ จุ ดขาย จะช่ วยยําเตื อนความ
ทรงจําของผูบ้ ริ โภคเกียวกับตราสิ น ค้า และบ่งบอกคุณ สมบัติทีแตกต่างจากคู่แข่งของสิ นค้า
เนืองจากผูบ้ ริ โภคทีเป็ นนักท่องเทียวต่างชาติมีความภักดีต่อตราสินค้าตํา การสื อสารการตลาด ณ
จุดขายจะเป็ นแรงกระตุน้ สําคัญในการสร้างความดึงดูด ความสนใจ และส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อ
ของผูบ้ ริ โภคในทีสุด ทังนีผูศ้ ึกษาจะนําแนวคิ ดดังกล่าวไปใช้เพือออกแบบแบบสอบถามในส่ วน
ของลักษณะการสื อสารการตลาด ณ จุด ขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ โดยแบ่ งรู ปแบบของการสื อสาร
การตลาด ณ จุดขาย เป็ น 4 รู ปแบบ คือ 1) การขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ หมายถึง การสื อสาร
แบบเผชิญหน้า กับผูบ้ ริ โภคทีประสงค์จะซือสิ นค้าโดยสามารถนําเสนอสิ นค้า ตอบข้อซักถาม
และปิ ดการขาย 2) การจัดแสดง หมายถึง วัตถุ 3 มิติ ทีมีความกว้าง ความยาว และความลึกทุก
ชนิดทีใช้ประกอบหรื อมีส่วนช่วยส่งเสริ มกิจกรรมการขายรู ปแบบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เบียร์ เช่น
แท่ น วางสิ น ค้าขนาดเล็ก ที ใช้แ สดงสิ น ค้าตัว อย่าง การจัด ตกแต่ งร้ านค้าที จําหน่ ายเบี ยร์ ให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะ เพือให้เกิดบรรยากาศในการกระตุน้ ความน่าสนใจของผูบ้ ริ โภค โดยอาจจะจัดใน
ลักษณะตามเทศกาล หรื อจะจัดตามแนวคิดของร้านค้าแต่ละร้าน 3) การบรรจุภณ
ั ฑ์ หมายถึง การ
ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นเครื องมือในการสือสารนอกเหนือจากสโลแกนตราสินค้าหรื ออืนๆ และ 4) การ
ใช้ป้ายต่างๆ หมายถึง แผ่นป้ ายขนาดเล็กและใหญ่ ทีมีการระบุถึงตราสิ น ค้าของผลิตภัณฑ์เบี ยร์
อาจทําด้วยผ้า กระดาษ หรื อพลาสติก ทีติดตังภายนอกหรื อภายในร้านค้า
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2. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการรับรู้ ของผู้บริโภค
ความหมายของการรับรู้
อดุ ลย์ จาตุ รงคกุล (2550: 199) ได้ให้ค วามหมายของการเข้า ใจหรื อการรั บ รู้
(Comprehension or Perception) ว่าเป็ นการแปลความหมายข่าวสารทันทีทีผูบ้ ริ โภคทําการเลือกและ
มุ่งความสนใจไปทีตัวกระตุน้ กระบวนการรับรู้จะถูกรวมตัว มุ่งไปทีการจัดรู ปแบบ จัดรวมเป็ น
หมวดหมู่เป็ นจําพวก และทําการแปลความหมายข่าวสารทีเข้ามาสู่ความนึกคิด
สตีเฟน พี รอบบินส์ (Stephen P. Robbins อ้างอิงจาก สุ โขทัยธรรมาธิราช. 2538: 204)
การรั บรู้ หมายถึง กระบวนการซึ งบุค คลจัดรู ปแบบและตีความส่ งทีมากระทบประสาทสัมผัส
เพือทีจะให้ความหมายตามความเป็ นไปของสภาวะแวดล้อม
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ฮาโรลด์ ดับเบิ ลยู เบอร์ แมน (Harold W Berkman อ้างอิงจาก สุ โขทัยธรรมาธิราช,
2538: 204) การรับรู้ หมายถึง หนทางซึงบุคคล รวบรวม ดําเนิ นกระบวนการและตีความ
ข้อมูลจากสภาวะแวดล้อม
สุ ดาพร กุณฑลบุตร (2549: 83) การรับรู้ หมายถึง การทีบุคคลตอบสนองต่อข้อมูล
หรื อสิ งต่ างๆรอบตัวและตี ความหมายสิ งเหล่านันออกมา มนุ ษย์มีการรับรู้อย่างเป็ นกระบวนการ
กล่าวคือการสัมผัสสิ งรอบตัวโดยอวัยวะต่ างๆ เช่น ตา หู จมูก และอืนๆ แล้วสมอง
ตีความหมายออกมาจากประสบการณ์และการเรี ยนรู้ทีผ่านมาในชีวิต ทําให้การรับรู้ของมนุ ษย์
ในสิ งเดียวกันอาจแตกต่างกันได้
เคริ น, ฮาร์ ดเล่ย ์ และรู เดลรัส (Kerin, Hartley and Rudelius อ้างอิงจาก ปณิ ศา, 2548:
94) การรับรู้ เป็ นกระบวนการทีแต่ละบุคคลเลือกสรร จัดระเบียบและตีความ เกียวกับ
สิ งกระตุน้ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทังห้า เพือสร้างภาพทีมีความหมายออกมา
ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์ (2547: 80) การรับรู้ คือ วิธีการทีผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูล
หรื อเป็ นกระบวนการในการแปลความหมายของข้อมูลทีได้รับจากสิ งแวดล้อมภายนอก
ศรี สุภา สหชัยเสรี (2544: 52) การรับรู้ เป็ นสิ งที เกิ ดขึนจากการถูกกระตุ น้ โดย
แต่ละบุคคลนันจะมีระดับการรับรู้ทีแตกต่างกันตามประสบการณ์และความสนใจของแต่ ละบุ คคล
แม้ว่าจะถูกกระตุน้ ด้วยสิงเดียวกัน
ดารา ทีปะปาล (2541: 62) การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทีบุคคลเลือกรับ จัด
ระเบียบ และแปลความหมายข้อมูลข่าวสารทีได้รับ ออกมาเป็ นภาพทีมีความหมายอย่างใดอย่าง
หนึงของโลก
ประดินันท์ อุปรมัย (2523: 89) การรับรู้ คือ กระบวนการที บุ คคลรับสัมผัสสิ ง
เร้าแล้วใช้ประสบการณ์หรื อความรู้เดิมแปลความหมายของสิงเร้าทีรับสัมผัสนัน
จากความหมายข้างต้นพอจะสรุ ปได้ว่า การรับรู้ หมายถึง กระบวนการทีบุคคล
ตอบสนองต่อสิงทีเกิดจากการกระตุน้ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทังห้า ประกอบกับประสบการณ์
หรื อความรู้เดิม เพือใช้ในการเลือกรับ จัดระเบียบ และแปลความหมายของข้อมูลทีได้รับ
ตามความเข้าใจของแต่ละบุคคล แล้วเก็บไว้ในความทรงจํา
แนวคิดเกียวกับกระบวนการรับรู้
กระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลจะมีขอบเขตการรับรู้ และการตอบสนองต่ อสิ ง
เร้าทีต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ตามความสามารถและคุณภาพของอวัยวะรับ
สัมผัสในการรับรู้ได้รวมถึงความแรงของสิ งกระตุน้ ทีมากระทบประสาทสัมผัสนันซึงเป็ นผลมาจาก
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การมีพนั ธุกรรม การฝึ กฝนและสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกัน ทําให้แต่ละคนมีการสะสมการ
รับรู้ทีต่างกัน
เนืองจากคนเรามีการรับรู้ต่างกัน ความล้มเหลวของการสื อสารจึงอาจเกิดขึนได้ถา้
เราไม่ยอมรับความแตกต่างในเรื องการรับรู้ของแต่ละบุคคล การรับรู้เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรม
การสื อสาร ทัศนคติและความคาดหวังของผูส้ ื อสาร โดยทัวไปการรับรู้เป็ นกระบวนการที
เกิดขึนโดยไม่รู้ตวั หรื อตังใจ และมักเกิดตามประสบการณ์และการสังสมทางสังคม คนเราไม่
สามารถให้ความสนใจกับสิงต่างๆ รอบตัวได้ทงหมด
ั
แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่ วนเท่านัน โดย
ละคนมีความสนใจและรับรู้สิงต่างๆ รอบตัวต่างกัน ฉะนันเมือได้รับสารเดียวกันผูร้ ับสารสอง
คนอาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกันต่างกัน (กิงพร ทองใบ,ศิริโสภา เขตตานุ รักษ์ และ
กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ, 2538: 204)
แผนภาพที 2 กระบวนการรับรู้
สิ งกระตุน้ จาก
สภาพแวดล้อม

ประสาทสัมผัสทัง 5
(ตา หู จมูก ลิน ผิวหนัง)

สมอง
ตีความหมาย
โดยอาศัย

ความทรงจํา
พฤติกรรมตอบสนอง

ทีมา: กิงพร ทองใบ, ศิริโสภา เขตตานุรักษ์ และกฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
(2538) การส่ งเสริมการตลาด: 204.
ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์ (2547: 80) และปณิ ศา ลัญชานนท์ (2548: 94) ได้กล่าวว่า
กระบวนการในการเลือกสรรการรับรู้ (Selective perception) ประกอบไปด้วยขันตอนดังต่อไปนี
1. การเลือกเปิ ดรับสือ (Selective explosure) เกิดขึนขณะทีผูบ้ ริ โภคเลือกว่าจะค้นหา
ข้อมูลด้วยตนเองหรื อไม่ จากสิงกระตุน้ หรื อสือต่างๆทีมีอยูม่ ากมายหลายด้าน
2. การเลือกทีจะสนใจ (Selective attention) เกิดขึนเมือผูบ้ ริ โภคเลือกทีจะมุ่งความ
สนใจต่อสิงกระตุน้ โดยไม่สนใจสิงกระตุน้ อืนๆ
3. การเลือกทีจะเข้าใจ (Selective comprehensive) การแปลความหมายพืนฐาน
ทางด้านทัศนคติ ความเชือ การจูงใจ และประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคแต่ละคน ส่ วนใหญ่มกั จะแปล
สนับสนุนหรื อเข้าข้างตัวเอง
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การบิดเบือนข้อมูลทีได้เลือกสรร (Selective distortion) การส่งข้อมูลข่าวสารอาจจะไม่
สัมฤทธิผลตามทีผูส้ ่ งตังใจเนื องจากแต่ละบุค คลมีแนวโน้มทีจะตีค วามหมายของข่ าวสารโดยมี
ความสัมพันธ์กบั ความเชือทีตนมีอยู่ ซึงอาจทําให้ข่าวสารบิดเบือนไปจากความเป็ นจริ ง
4. การเลือกจดจําข้อมูล (Selective retention) ผูบ้ ริ โภคจะไม่จดจําข้อมูลทังหมดที
พวกเข้าได้เห็น ได้ยนิ หรื อได้อ่านมา แม้ว่าจะมีการสนใจและทําความเข้าใจอยูก่ ่อนแล้ว
แผนภาพที 3 กระบวนการในการเลือกสรรความรู้
การเลือก
เปิ ดรับสื อ

การเลือกที
จะสนใจ

การเลือก
จดจําข้อมูล

การเลือกที
จะเข้าใจ

ทีมา: ศิวฤทธิ พงศกรรังศิลป์ . (2547) หลักการตลาด: 80.
จากแนวคิ ด และกระบวนการเกี ยวกับการรั บรู้ สามารถสรุ ปได้ว่า การรั บรู้ เป็ น
กระบวนการทีเกิดขึนโดยไม่รู้ตวั หรื อตังใจ และมักเกิดตามประสบการณ์และการสังสมทาง
สังคม คนเราจะเลือกรับรู้เพียงบางส่ วนเท่านัน
เพราะไม่สามารถให้ความสนใจกับสิ งต่างๆ
รอบตัวได้ทงหมด
ั
แต่ละคนมีความสนใจและรับรู้สิงต่างๆ รอบตัวต่างกัน ฉะนันเมือได้รับสาร
เดียวกัน ผูร้ ับสารแต่ละคนอาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกันต่างกัน
จําเนียร ช่วงโชติ (2532: 34) กล่าวไว้ว่า กระบวนการรับรู้เป็ นกระบวนการระหว่างสิ ง
เร้ากับการตอบสนองของบุคคล ซึงสิงเร้าอาจได้แก่ เสียง ข่าวสาร ทีมากระทบโสตประสาท
ของคน ผ่านกระบวนการทางสมองรับรู้แล้วจึงตอบสนองออกมาในลักษณะต่างๆ
แผนภาพที 4 จิตวิทยาการรับรู้
สิงเร้า

การรับรู้

การตอบสนอง

(Stimulus)

(Perception)

(Response)

ทีมา: จําเนียร ช่วงโชติ. (2532) จิตวิทยาการรับรู้ : 34.
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ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนี ยา สมมิ (2545: 53-54) ได้ก ล่าวไว้ว่า การศึก ษา
กระบวนการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค ทําให้ทราบถึงขันตอนทีจะเกิ ดการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค และทราบถึง
แนวทางในการสร้างวิธีการกระตุน้ หรื อจูงใจผูบ้ ริ โภคให้เกิดการรับรู ้ขึน ซึงผูบ้ ริ โภคมีระบวนการ
ในการรับรู้ทีสามารถเป็ น 3 ขันตอนคือ
1. การถ่ายทอดความรู้สึก คื อ การนําความรู้ สึกทีได้รั บจากตัวกระตุน้ โดยผ่าน
ประสาทสัมผัสไปยังสมองและจิตใจ
2. การจําแนกรายละเอียดของความรู้สึก เป็ นการจําแนกรายละเอียดของความรู้สึกที
เกิดขึนตามความรู้สึกในจิตใจ ความรู้ และประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภค
3. ความเข้าใจทีเกิดขึนจากสิ งทีรับรู ้ คือ การประมวลความรู ้ สึกความเข้าใจที เกิ ดขึน
จากสิ งทีรับรู้
ศุภร เสรี รัตน์ (2544: 153-154) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคเป็ นที
เข้าใจแล้วว่า การรับรู้นนเป็
ั นเรื องทีเกียวข้องกับกระบวนการทางจิตใจ กระบวนการรับรู้จะ
เกิดขึนได้ตอ้ งมีองค์ประกอบทีสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การเปิ ดรับตัวกระตุน้ (conveyance) คือ การกระทําในการนําความรู้สึกทีได้รับ
จากตัวกระตุน้ หรื อสิ งทีได้รับรู้ไปยังสมองผ่านประสาทสัมผัสทังห้า เป็ นการนําเอาตัวกระตุน้
จากภายนอกไปยังจิตใจภายใน
2. การประมวลความรู ้สึกทีเกิดขึนจากการรับรู ้ (Elaborated) คือ เป็ นขันแรกของ
การรับรู้ทีเกิดขึนในจิตใจ เป็ นขันที เกียวกับการจําแนกรายละเอียดของความรู ้ สึกในจิตใจตาม
ความรู้ และประสบการณ์ของบุคคล ซึงก็คือการจัดเก็บข้อมูลทีรับเข้ามาให้เป็ นรู ปแบบทีจะสื อ
ความหมายได้ หลักในการจัดการประมวลข้อมูลถูกพัฒนาขึนโดยนักจิตวิทยาชาวเยอรมันชือเกส
ตอลด์ ได้กาํ หนดรู ปแบบหรื อหลักพืนฐาน 3 ประการของการประมวลการรับรู้ คือ
3. รู ปร่ างลักษณะและพืนหลัง (Figure and ground) ว่าภาพจะมีความโดดเด่นชัดกว่า
พืนหลังการจัดกลุ่ม เป็ นการอธิบายถึงการรั บรู ้ และการมองของมนุ ษย์ว่ามักจะมองสิ งต่างๆ เป็ น
กลุ่มมากกว่าทีจะมองสิ งต่างๆแยกจากกับสิ งทีจะสื อความหมายได้ใจความหรื อทีต้องการ
4. หลักการต่อเติมสิ งที ไม่สมบูรณ์ ให้สมบูรณ์ (Closure) เป็ นหลักเน้นถึงการจัด
ระเบียบแบบจิตใต้สาํ นึกของแต่ละบุคคลและการรับรู้ถึงตัวกระตุน้ ทีไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ตามที
บุคคลต้องการมักใช้ก ับโฆษณาแบบเว้นข้อความให้ผบู้ ริ โภคเติมเพือให้เกิดความสมบูร ณ์ ต้อง
สามารถเชือมโยงกับตัวกระตุน้ หรื อสิ งทีโฆษณาต้องการให้เป็ นได้
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5. ความเข้าใจทีเกิดขึนจากสิงทีได้รับรู ้ (Comprehension) จะเป็ นขันตอนอันหนึ งซึ ง
อยูภ่ ายในของกระบวนการรับรู้ แต่จะเป็ นผลที เกิดขึนมาจากขันของการประมวลความรู ้ สึกความ
เข้าใจทีเกิดขึนจากสิงทีได้รับรู้ เมือความเข้าใจของความรู ้สึกได้เกิดขึนในจิตใจ นันคือ ความรู้สึกได้
เริ มมีการรับรู้แล้วว่าสิงทีรับรู้นนมั
ั นคืออะไร
ศุภร เสรี รัตน์ (2544: 150-152) ได้กล่าวไว้ว่า แนวความคิดที สําคัญทีว่าด้ว ยการ
เลือกสรรสิ งทีได้รับรู้ (Important selective perception conception) ลักษณะการเลือกสรรการรับรู้
ผูบ้ ริ โภคอาจมีได้ 7 ลักษณะ ดังนี
1. การเลือกทีจะเปิ ดรับข้อมูล (Selective explosure) ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาข่าวสาร
ทีทําให้เขาสบายใจหรื อตรงกับความรู้สึก และหลีกเลียงข่าวสารทีจะทําให้ผบู้ ริ โภคเจ็บปวดหรื อ
เป็ นการคุกคาม
2. การเลือกทีจะสนใจข้อมูล (Selective attention) ผูบ้ ริ โภคจะมีแนวโน้มที จะเพิม
ปริ มาณการรู้ถึงตัวกระตุน้ ทีตรงกับความต้องการหรื อตรงกับทีเขาสนใจชอบ และในทางตรงกัน
ข้ามจะรู้นอ้ ยทีสุดถึงตัวกระตุน้ ทีไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. การเลือกทีจะต่อต้านข้อมูล (Perceptual defense) นอกจากผูบ้ ริ โภคจะเลือกที
จะสนใจรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารแล้ว ยังมีการเลือกทีจะต่อต้านข้อมูลจากตัวกระตุน้ ทีคุก คาม ทําให้
ผูบ้ ริ โภคไม่สบายใจ เจ็บปวดทีได้ผ่านเข้ามา ดังนันตัวกระตุน้ ที ทําร้ ายผูบ้ ริ โภค จะทําให้เกิดการ
รั บรู้ ทีน้อยกว่าตัว กระตุ ้น ที เป็ นกลาง ณ ระดับของการเปิ ดรั บข้อมูล ข่ าวสารระดับเดี ย วกัน
นอกจากนี บุคคลยังอาจทําลายข้อมูลข่าวสารทีไม่สอดคล้องกับความต้องการ ค่านิยม และความเชือ
ของบุคคลเองด้วย
4. การเลือกทีจะปิ ดกันข้อมูล (Perceptual blocking) ผูบ้ ริ โภคจะปกป้ องตนเองจาก
การถูกรุ มเร้าของตัวกระตุน้ ทีเขาไม่สนใจโดยการปิ ดกันตัวกระตุน้ ดังกล่าวนันเสี ยจากความรู ้ สึกที
รู้ตวั
5. การเลือกทีจะตีความข้อมูล (Selective interpretation) หลังจากผูบ้ ริ โภคมีการทีจะ
เปิ ดรั บข้อมูล สนใจข้อมูล หรื อแม้แต่ จ ะต่ อต้านข้อมูล และปิ ดกันข้อมูลแล้ว ก็ตอ้ งทําการ
ตีความหมายสิ งทีเปิ ดรับเข้ามา ตามพืนฐานความรู้ ความเข้าใจ หรื อทีสอดคล้องกับความเชือ และ
ประสบการณ์ทีเขามี
6. การเลือกทีจะจดจําข้อมูล (Selective retention) หลังการตีความหมายข้อมูล
ข่าวสารทีรับเข้ามา สิงทีตามมาก็คือ จะมีการเลือกทีจะจดจําสาระข่าวสารทีรับเข้ามาทีมีผลกระทบ
ต่อผูบ้ ริ โภคหรื อมีความสําคัญจําเป็ นต่อผูบ้ ริ โภค
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7. การเลือกทีจะบิดเบือนข้อมูล (Selective distortion) การบิดเบือนข้อมูลเนื องจาก
ข้อมูลทีได้รับขัดกับความรู้สึกหรื อความเชือของผูบ้ ริ โภค
ดังนัน การโฆษณาเพือดึงดูดความสนใจและสามารถทําให้ผบู้ ริ โภคจดจําโฆษณาของ
บริ ษทั ได้นนั หมายความว่า ขันตอนในการเลือกใช้สือเป็ นปั จจัยที สําคัญในการดึ งดูดความสนใจ
และสามารถทําให้ผบู้ ริ โภคจดจํา บริ ษทั ได้จากโฆษณา ซึงในปั จจุบนั รู ปแบบการดํา เนิ นชีวิตของ
คนในเขตกรุ งเทพมหานครนันมีรูปแบบที หลากหลายมากขึ นกว่าในอดี ต นันคื อ ต้องใช้เวลาส่ วน
ใหญ่จะอยูก่ บั การเดินทางเนืองจากสภาพการจราจรทีติดขัด ซึงกลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั จะเป็ นคน
ในวัยทํางานทีกําลังทํางานอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร แต่อาจไม่ได้มีภูมิลาํ เนาทีกรุ งเทพ ทําให้
บริ ษทั ต่างๆทีจําหน่ายทีอยูอ่ าศัยประเภทคอนโดมิเนี ยมเลือกใช้เทคนิ คการสื อถึงสิ นค้าของบริ ษทั
ผ่านการใช้สือกลางแจ้งประเภทต่างๆ ด้วยการสร้างการรับรู้ในผูบ้ ริ โภค
ระดับการรับรู้
ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนี ยา สมมิ (2545: 52-53) ได้กล่าวไว้ว่า ระดับการรับรู้ มี 3
ระดับ ดังนี
1. ระดับตําสุดทีผูบ้ ริ โภครับรู้ได้ คือ ระดับทีหากใส่ ตวั กระตุน้ ทางการตลาดตํากว่า
จุดนี ก็จะไม่มีพลังเพียงพอทีจะทําให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้
2. ระดับความแตกต่างตําสุ ดทีผูบ้ ริ โภครับรู้ได้ คือ ระดับทีหากมีการเปลียนแปลง
ตัวกระตุน้ ทางการตลาดเพียงเล็กน้อยก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้ถึงการเปลียนแปลงนี
3.
ระดับสูงสุ ดทีผูบ้ ริ โภคจะรับรู้ได้ คือ ระดับทีหากมีการเพิมตัวกระตุน้ ทาง
การตลาดสูงกว่าจุดนีก็จะไม่มีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคเพิมขึน
ขีดขันต่างๆ ของการรับเข้ามาทางประสาทสัมผัส (Sensory Thresholds)
กระบวนการรั บสิ งต่ างๆ เข้ามาโดยประสาทสัมผัส เช่น การมองเห็น และการได้ยิน
เสียง ฯลฯ ต่างก็มีขีดขันสูงและขีดขันตํา ของการรับการกระตุน้ ทีเกิดจากภายนอก ขี ดขันสู งจะอยู่
ในระดับตําข้างล่าง และขีดขันตําก็จะอยูใ่ นระดับทีสูงข้างบน ซึงทังสองขี ดขันดังกล่าวนี จะเป็ นจุ ด
ตําสุดและสูงสุดของตัวกระตุน้ ต่างๆ ทีจะรับได้นนเอง
ั
เช่น สุนขั จะมีความสามารถรับระดับเสี ยง
แหลมซึงอยู่ในระดับสูงทีเกินกว่าความสามารถของมนุ ษย์ทีจะรับได้ และเสี ยงสู งกว่านันแม้แต่
สุนขั เองก็รับไม่ได้เช่นกัน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวกระตุน้ ทางวัตถุ (เช่น ความสว่างจ้าของแสง
ความดังของเสี ยง) และความสามารถของคนในการรั บ สิ งดังกล่าวนี เรี ยกว่า จิ ตวิทยาฟิ สิ ก ส์
เรื องเหล่านีเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเรื องราวทางจิตวิทยาและสิงทีอยูใ่ นธรรมชาติ
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ธงชัย สันติวงษ์ (2540: 104) ความรู้สึกของประสาทสัมผัสแต่ละอย่างมีขีดขันอยู่
3 ขัน คือ
1. ขีดขันตํา (Lower Threshold) เป็ นจุดตําสุดซึงความเข้มข้นของตัวกระตุน้ (เช่น แสง
เสียง ฯลฯ) ทีตํากว่านีลงไปจะไม่ทาํ ให้คนสังเกตเห็นหรื อรู้สึกได้แต่อย่างใด
2. ขีดขันสูง (Terminal Threshold) เป็ นจุดสูงสุดซึงถึงแม้ว่าจะมีการเพิมความเข้มข้น
ของตัวกระตุน้ หรื อความถีให้มากเข้าไปอีก ก็จะไม่สามารถเพิมความรู้สึกได้มากขึนแต่อย่างใด
3. ขี ด ขันแตกต่ าง (Difference Threshold) หรื อส่ ว นที เรี ยกว่า “just noticeable
difference” (ทีสามารถรู้สึก หรื อสังเกตเห็นได้) หมายถึง ส่วนทีซึงถ้าได้มีการเพิมความเข้มข้นของ
ตัวกระตุน้ เข้าไปเพียงเล็กน้อย ก็จะทําให้ผรู้ ับสามารถสังเกตเห็นหรื อรู้สึกได้เสมอ ถ้าหากมีการเพิม
หรื อลดตัวกระตุน้ ต่างๆ ภายในช่วงนีแล้วคนย่อมจะรับได้เสมอ
แผนภาพที 5 ขีดขันต่างๆ ของการรับเข้ามาทางประสาทสัมผัส
ขีดขันตํา

ขีดขันแตกต่าง

ช่วงทีสามารถรับรู้ได้

ขนาดของความเข้มข้นทีเพิมขึน

ขีดขันสูง
ทีมา: ธงชัย สันติวงษ์. (2540) พฤติกรรมผู้บริโภค: 104.
ศุภร เสรี รัตน์ (2544: 156) ระดับขีดขันของการรับรู้ทีบุคคลจะได้รับรู้ หมายถึง
ระดับตําสุด สูงสุด และระดับทีแตกต่างของการรับรู้ทีบุคคลจะรับรู้ได้ ซึงมีดว้ ยกัน 3 ระดับ คือ
1. ขีดขันของการรับรู้ขนตํ
ั าทีบุคคลจะสามารถรับรู้ได้ หมายถึง จุดทีการรับรู้ถึง
ตัว กระตุ ้น ที อยู่เ หนื อ จุ ด นี จะไม่ มี ค วามรุ นแรงพอที จะสัง เกตหรื อรั บ รู้ ไ ด้โ ดยบุ ค คล หรื อ
ความสามารถในการรับรู้ของบุคคลมีนอ้ ยเกินจริ ง
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2. ขีดขันการรับรู้ขนสู
ั งทีบุคคลจะสามารถรับรู้ได้ หมายถึง จุดทีอยู่เหนื อจุดนี ถ้ามี
การเพิมการกระตุน้ เข้าไปจะไม่มีผลต่อการตอบสนองทีเพิมขึน คือความสามารถในการรับรู้ของ
บุคคลมีมากอยูแ่ ล้ว
3. ขีดขันการรับรู้ทีแตกต่างกับทีบุคคลจะสามารถรับรู้ได้ หมายถึง จํานวนการเพิม
ตัว กระตุ ้น ที น้อยที สุ ด ทีบุ ค คลจะสามารถสังเกตเห็ นได้ คือบุ ค คลที สามารถรั บรู้เรื องต่างๆได้
แตกต่างจากคนอืน
แผนภาพที 6 ระดับขีดขันต่างๆ ของการรับรู้
ขีดขันการรับรู้ขนตํ
ั า
ขีดขันการรับรู้ทีแตกต่างกันทีจะรับรู้ได้
ขีดขันการรับรู้ขนสู
ั ง
ทีมา: ศุภร เสรี รัตน์. (2544) พฤติกรรมผู้บริโภค: 158.
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุ ปได้ว่า การรับรู้เป็ นส่ วนหนึ งของการกระบวนการ
เกิดพฤติ กรรมได้ เริ มจากปั จจัยภายนอก ได้แก่ ผลิตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด จําหน่ าย การ
ส่งเสริ มการตลาด และปัจจัยอืนๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม ผ่านเข้าสู่
กล่องดําความรู้สึกนึกคิดทีอยูภ่ ายในของผูบ้ ริ โภค โดยถูกหล่อหลอมจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม
สังคมส่ ว นบุ ค คลและจิ ต วิทยา จากนันจะนําปั จ จัย กระตุ ้น เหล่านี มาประเมิณ และนําไปสู่ ก าร
ตอบสนองเป็ นพฤติกรรม ระดับการรับรู้ของบุคคลทีจะรับรู้ได้ หมายถึงถ้ามีการเพิมความเข้มข้น
ของตัวกระตุน้ หรื อความถีเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็จะทําให้ผรู้ ับสามารถสังเกตเห็นหรื อรู้สึกได้เสมอ
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3. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค
ชิฟฟแมนและคานุ ค (Schiffman and Kanuk, 1994: 560-561) ได้กล่าวถึงตัวแบบการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค (model of consumer decision making) เป็ นการรวมความคิดเกียวกับการ
ตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภคและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคซึงมีส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ
1. การนําเข้าข้อมูล (input) เป็ นอิทธิพลจากภายนอกทีมีผลต่อค่านิ ยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึงมาจากกิจกรรมส่วนผสมทางการตลาดทีพยายามสือสารไปยังผูบ้ ริ โภคที
มี ศักยภาพ ซึงแยกเป็ น
1.1 Marketing inputs คือ กิจกรรมทางการตลาดทีพยายามเข้าถึงกําหนดและจูงใจ
ผูบ้ ริ โภคให้ซือหรื อใช้ ผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น ใช้หีบห่ อ ขนาดการรับประกันและ
นโยบายด้านราคา เป็ นต้น
1.2 Socioculture inputs เป็ นการนําเข้าข้อมูลทีไม่เกียวข้องกับการค้า เช่น ความ
คิดเห็นของเพือน บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ วัฒนธรรม ชันทางสังคม ซึงเป็ นอิทธิพลภายในของ
บุคคล ทีมีผลต่อการประเมินผลและการยอมรับหรื อปฏิเสธผลิตภัณฑ์
2. กระบวนการ (process) เพือให้เข้าใจถึงกระบวนการนี เราจะพิจารณาถึงอิทธิพล
ของปัจจัยทางจิตวิทยาซึงจะเป็ นอิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรี ยนรู้หรื อทัศนคติ ) ทีมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค รวมถึงปัจจัยอีก 2 ประการ คือ
2.1 การรับรู้ถึงความเสียง (perceived risk) คือ ความไม่แน่ นอนทีผูบ้ ริ โภคเผชิญ
เขาไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ทีเกิดจากการ ตัดสินใจซือ ดังนัน ผูบ้ ริ โภคมักซือสิ นค้าหรื อบริ การใน
ทีเดิม ๆ เพือหลีกเลียงความเสี ยงทีอาจจะเกิ ดขึน ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่มีขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ เขาจะเชือถือใน
ชือเสี ยงของร้านค้านัน ๆ ถ้าเกิดความสงสัยผูบ้ ริ โภคจะซือของแพงไว้ก่อน เพือลดความเสี ยงเพราะ
เขาคิดว่าของแพงต้องเป็ นของดี
2.2 กลุ่มทียอมรั บได้ (evoked set) หมายถึง ตราสิ นค้าที ผูบ้ ริ โภคเลือกซื อซึ ง
ประกอบด้วยสิ นค้าจํานวนน้อยทีผูบ้ ริ โภค คุน้ เคย จําได้ และยอมรับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
2.2.1 ขันความรู ้ ความต้องการ (need recognition) ขันรั บรู ้ ความต้องการจะ
เกิดขึนเมือผูบ้ ริ โภคเผชิญกับปัญหา เช่น การซือของจากเครื องขายอัตโนมัติกบั ปั ญหาซับซ้อน คื อ
ปั ญหาทีมีการพัฒนาให้ซบั ซ้อนขึน เช่ น เมือใช้รถไปนาน ๆ ก็มีความคิด ทีจะเปลียนรถใหม่เพือ
หลีกเลียงค่าซ่อมรถเก่า เป็ นต้น
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2.2.2 การค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจซื อ (pre-purchase search) ขันตอนนี
จะเริ มต้นเมือผูบ้ ริ โภครู้ ว่าจะได้รับความพอใจจากการซื อหรื อ บริ โ ภคผลิต ภัณ ฑ์ ผูบ้ ริ โ ภคจะ
ต้องการข้อมูลเพือใช้เป็ นพืนฐานในการเลือก (ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนก็ใช้ได้เลย แต่ถา้ ไม่มีก็ตอ้ ง
ค้นหา)
2.2.3 การประเมินทางเลือก (evaluation of alternative) เป็ นขันตอนใน
กระบวนการตัดสิ น ใจซื อซึ งผูบ้ ริ โ ภคประเมิ นผลประโยชน์ ทีจะได้ รั บจากแต่ละทางเลือกของ
ผลิตภัณฑ์ทีกําลังพิจารณาจะใช้ 2 รู ปแบบ คือ ใช้รายชือตราทีเลือกไว้แล้ว (evoke set) และเลือกเอา
จากทังหมดทีมีในตลาด
Affect referral decision rules หมายถึง กฎการตัดสิ นใจทีง่ายทีสุ ดซีงผูบ้ ริ โภคเลือก
ผลิตภัณฑ์ให้คะแนนตราสิ นค้า จากประสบการณ์ทีผ่านมามากกว่าคุณสมบัติดา้ นอืน ๆ การแบ่ง
ส่ วนตลาดผูบ้ ริ โภคโดยอาศัยกฎการเลือกซือมี 4 แบบ (Schiffman & Kanuk, 1994: 566-567)
1. การปฏิบตั ิดว้ ยความซือสัตย์ (practical loyalists) ซือตราทีซือเป็ นตราประจํา
2. ผูซ้ ือทีนิยมราคาตําสุ ด (bottom line price shoppers) ซือราคาตําสุ ดโดยไม่สนใจตรา
3. ผูซ้ ือที เปลียนการซื อตามโอกาสหรื อผูฉ้ วยโอกาส (opportunistic switchers) ใช้
คูปองแลกซือหรื อซือทีลดราคา
4. นักล่าอย่างแท้จริ ง (deal hunters) ซื อที มีเงื อนไขที ดี ทีสุ ด ไม่มีความภักดีในตรา
สินค้า
3. การแสดงผลหรื อพฤติกรรมทีแสดงออก (output) คือ พฤติ กรรมการซือและการ
ประเมินหลังการซือ วัตถุประสงค์ทงสองกิ
ั
จกรรมนี เพือที จะเพิมความพอใจของผูบ้ ริ โภคในการ
ตัดสิ นใจซือของพวกเขา
3.1 พฤติ กรรมการซื อ (purchase behavior) ผูบ้ ริ โภคมีประเภทการซื ออยู่ 2
ประเภท คือ ทดลองซือ (trial purchase) และซือซํา (repeat purchase) ถ้าผูบ้ ริ โภคซื อสิ นค้าชนิ ด
หนึงหรื อตราหนึงเป็ นครังแรก และซือในปริ มาณน้อยกว่าปกติ การซือนี จะถูกพิจารณาว่า เป็ นการ
ทดลองซือ นันคือ การทดลอง คือ รู ปแบบพฤติกรรมการซือที ผูบ้ ริ โภคพยายามที จะประเมินสิ นค้า
โดยผ่านการใช้ โดยตรง ถ้าตราใหม่เป็ นสิ นค้าประเภทเดียวกับสิ นค้าทีมีอยู่แล้ว ถูกค้นพบจากการ
ทดลองใช้ว่าทําให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าตราสินค้าอืน หรื อตราเดิมทีใช้อยู่ผบู้ ริ โภคก็จะทําการ
ซือซําพฤติกรรม การซือซํานีใกล้เคียงกับแนวความคิดความภักดี ในตราสิ นค้ามาก (brand loyalty)
ซึงทุกบริ ษทั พยายามจะให้มีขึนกับตราสิ นค้าของตนเอง การซื อซํานันเป็ นการบ่งชี ว่ า ผูบ้ ริ โภค
พอใจในสินค้า
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3.2 การประเมิ นหลังการซื อ (post purchase evaluation) เมือผูบ้ ริ โ ภคใช้
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิงในระหว่างการทดลองใช้ พวกเขาก็จะทําการประเมินในด้านของสิ งที
พวกเขาคาดหวัง ซึงผลจากการประเมินนันเป็ นไปได้ทีจะออกมาใน 3 รู ปแบบ ดังนี
3.2.1 สินค้านันตรงกับความคาดหวัง ซึงจะนําไปสู่ความรู ้สึกทีเป็ นธรรมชาติ
3.2.2 สินค้านันดีเกินความคาดหมาย ซึงทําให้เกิดความรู ้สึกทีเป็ นบวก
3.2.3 สินค้านันไม่ดีเกินความคาดหมาย ซึงทําให้เกิดความ รู้สึกทีเป็ นลบ
สําหรับผลทีออกมาในแต่ละข้อของ 3 ข้อนี แสดงถึงความคาดหวังและความพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคเกียวข้องกับการทีผูบ้ ริ โภคมี แนวโน้มทีจะตัดสิ นประสบการณ์ของเขาเทียบกับความ
คาดหวังเมือพวกเขาทําการ ประเมินหลังการซือ
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กระบวนการตัดสินใจซือของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสิ นใจในการซื อ (Buying Decision Process) คื อ ขันตอนต่ างๆ ที
ผูบ้ ริ โภคต้องผ่านหรื อพิจารณาหรื อลงมือทําเป็ นลําดับและดําเนิ นต่อเนืองไปจนเกิดการตัดสิ นใจซือ
และลงมือซือสิ นค้าหรื อบริ การ ผูบ้ ริ โภคแต่ละรายจะมีขนตอนการตั
ั
ดสินใจซือทีคล้ายคลึงกันหรื อ
แตกต่างกันก็ได้
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อิทธิพลภายนอก

แผนภาพที 7 กระบวนการตัดสินใจซือของผูบ้ ริ โภค
ความพยายามทางการตลาด

Input ข้อมูล

สภาพแวดล้ อมทางสั งคมและวัฒนธรรม
1. ครอบครัว
2. แหล่งข้อมูลทีไม่เป็ นทางการ
3. แหล่งข้อมูลทีไม่ใช่เชิ งการค้า
4. ชนชันทางสังคม
5. วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย

1. ผลิตภัณฑ์
2 .การส่ งเสริ มการขาย
3. ราคา
4. ช่องทางการจัดจําหน่าย

การตัดสินใจของผู้บริโภค
การตระหนั กถึงความ
ต้ องการ

Process

การค้นข้ อมูลก่ อนซือ

ขอบเขตปัจจัยทางจิตวิทยา
1. แรงกระตุน้
2. การรับรู ้
3. การเรี ยนรู ้
4. บุคลิกภาพ
5. ทัศนคติ

การประเมินทางเลือก
ประสบการณ์

พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจ

Output ผลทีได้

การซือ
1. การซื อเพือทดลองใช้
2 .การซื อซํา

การประเมินค่าหลังการซือ

ทีมา: Shiffman Leon G., and Leslie Lazar Kanuk. (1994). Consumer
Behavior. 5th ed. New Jersey: Prentice Hall.
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การทีผูบ้ ริ โภคจะซื อสิ นค้าหนึ งนัน จะต้องมีกระบวนการตังแต่ จุดเริ มต้นไปจนถึ ง
ทัศนคติหลังจากทีได้ใช้สินค้าแล้ว สามารถพิจารณาเป็ นขันตอนดังนี
1. การมองเห็นปัญหา (Perceived problems)
การทีคนเรามีชีวิตสุ ขสบาย ไม่มีปัญหาใดๆ ก็ไม่คิดทีจะหาสิ นค้าใดๆ มาแก้ปัญหา
ชีวิตของตัวเอง ดังนัน การตลาดจึงต้องพยายามทีจะจีจุดปั ญหาให้ผบู ้ ริ โภคนันเกิดปัญหา ปัญหา
คืออะไร ปัญหาก็คือความแตกต่างระหว่างสภาพอันเป็ นอุดมคติ กับสภาพอันเป็ นจริ ง นักการตลาด
ทีเก่งจะทําให้การมองเห็นปัญหานันกลายเป็ นแรงจูงใจ ขึนมาในตัวของผูบ้ ริ โภค ว่าแรงจูงใจ นัน
เป็ นความเครี ยด ทีทําให้มนุ ษย์เราต้องดินรนหาหนทางลดความเครี ยดดังกล่าวให้ได้ ขันตอนการ
ตัดสิ นใจจึงดําเนินไปสู่ขนตอนที
ั
สอง
2. การแสวงหาภายใน (Internal search)
เมือคนเราเกิดปัญหา ก็จะต้องแสดงหาหนทางแก้ไขภายในเสียก่อน นันก็คือ การล้วง
ลึกเข้าไปในความทรงจําของตัวเอง ขันตอนนี ทําให้นกั การตลาดทีจะต้องพยายามทําให้สินค้าของ
ตัวเองประทับอยูใ่ นความทรงจําของผูบ้ ริ โภค แล้วจะต้องเป็ นสิ งทีผูบ้ ริ โภคระลึกได้เป็ นยีห้อต้นๆ
(Top of mind brand) หมายถึง ยีห้อทีผูบ้ ริ โภคระลึกได้ก่อนยีห้ออืนๆ ตามความเป็ นจริ งแล้วคน
ส่วนใหญ่จะจําสินค้าในแต่ละประเภทได้ประมาณ 5±2 นันหมายความว่า คนโดยเฉลียจะรู ้จกั สิ นค้า
แต่ละประเภทประมาณ 5 ยีห้อ คนทีไม่ค่อยสนใจใยดีนักจะจําได้ประมาณ 3 ยีห้อ แต่คนทีสนใจ
เรื องการซือสิ นค้าประเภทนันจะรู้จกั ประมาณถึง 7 ยีห้อ ถ้าหากสิ นค้าใดไม่อยู่ในความทรงจําของ
ผูบ้ ริ โภคที ฉลาดและสนใจเรื องการซื อ จะต้องรอจนกว่าสิ นค้า 7 ยีห้อที ลูกค้าจําได้ไม่มีขาย
ผูบ้ ริ โภคจึงจะถามว่าแล้วคุณมี ยีห้ออะไร นันหมายความว่ายีห้อทีไม่อยู่ในความทรงจําจึ งจะมี
โอกาส โดยเฉลียแล้วผูบ้ ริ โภคจะสามารถถามหายีห้อทีตัวเองรู้จกั ได้ประมาณ 5 ยีห้อ ยีห้อทีไม่อยู่
ในความทรงจําต้องรอให้ 5 ยีห้อดังกล่าวนันไม่มีขาย จึงจะมีโอกาสได้ขายให้กบั ผูบ้ ริ โภค แม้แต่
ผูบ้ ริ โภคซึงไม่เคยสนใจใยดีนกั ก็จะจําได้ประมาณ 3 ยีห้อ ดังนันถ้าเกิดยีห้อทีไม่อยูใ่ นความทรงจํา
จะขายได้ก็ตอ้ งรอให้ 3 ยีห้อนันไม่มีขายเสี ยก่ อน เมือเป็ นเช่ นนี แล้วนักการตลาดจึ งต้องสร้ าง
ความถีในการโฆษณาของตนเอง จะต้องมีโฆษณาทีประทับใจ มีข่าวประชาสัมพันธ์ส มําเสมอ
เพือให้ชือยีห้อนันติดหูติดตาผูบ้ ริ โภคเป็ นยีห้อต้นๆ ถ้าหากว่าผูบ้ ริ โภคจดจํายีห้อหนึ งได้แล้วระลึก
ถึงด้วยความพึงพอใจก็จะตัดสินใจซือ ถ้าหากผูบ้ ริ โภคจดจําได้แต่ ไม่พอใจสิ งที จําได้และปั ญหาที
เกิดขึนนันดูเหมือนจะไม่รุนแรง แก้ไขก็ได้ ไม่แก้ไขก็ได้ กระบวนการตัดสิ นใจนันก็จะหยุดลง
การเปลียนปรากฏการณ์อย่างทีสองนี เกิดขึนจากการที นักการตลาดไม่สามารถสร้าง
ปั ญหาอย่างรุ นแรงให้เกิดขึนในใจของผูบ้ ริ โภคได้ เช่น ถ้าเกิดมีคนเจ็บคอ นึ กถึงยาได้ 5 ยีห้อ แต่
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บางยีห้อก็เผ็ดไป บางยีห้อก็ขมไป บางยีห้อก็มีนาตาลมากไป
ํ
ผูบ้ ริ โภคจึงไม่ตดั สิ นใจซือแล้วก็คิด
ว่าไม่จาํ เป็ นต้องอมยาอม กลับไปบ้านนอนพักผ่อน ดืมนํามากๆ ก็หายแล้ว กระบวนการตัดสินใจ
ซือยาแก้เจ็บคอจึงไม่เกิดขึน อย่างไรก็ตามถ้าผูบ้ ริ โภคไม่ได้ตดั สิ นใจซือเนืองจากไม่พอใจยีห้อที จํา
ได้ และขณะเดียวกันปั ญหาทีเกิดขึนนันรุ นแรงไม่อาจจะยกเลิกการหาซือได้ ก็จะเกิดขันตอนที 3
ต่อไป นันคือ การแสวงหาภายนอก
3. การแสวงหาภายนอก (External search)
เมือผูบ้ ริ โภคต้องการใช้สินค้าทีตัวเองจําได้ หรื อมีรายละเอียดเกียวกับสินค้าทีจําได้ไม่
เพียงพอ ผูบ้ ริ โภคก็จะเริ มแสดงหาข้อมูลเกียวกับสิ นค้าจากภายนอก ด้วยวิธีการต่อไปนี
3.1 การหาข้อมูลจากการไปดูโฆษณา เมือผูบ้ ริ โภคอยากจะรู ้ ว่าสิ นค้าอะไรน่ าซือ
ก็จะไปดูโฆษณา ดังนันนักการตลาดทีดีควรเลือกโฆษณาในเวลาและสถานทีทีเหมาะสม เช่น ใน
หน้าฝนก็จะต้องมีการโฆษณายาแก้หวัด ยาแก้เท้าเปื อย หน้าร้ อนก็จะต้องมีการโฆษณานําอัดลม
เครื องปรับอากาศ ในเดือนพฤษภาคมก็จะต้องโฆษณาเครื องเขียน ชุดนักเรี ยน เป็ นต้น ถ้าหาก
นักการตลาดไม่รู้ว่าช่วงใดควรโฆษณาสิ นค้าตน สื อใดทีควรจะใช้ในการโฆษณาสิ นค้าตน ก็
อาจจะล้มเหลวทีจะเข้าถึงผูบ้ ริ โภคทีแสวงหาข้อมูลภายนอกด้วยวิธีการโฆษณา
3.2 การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนัน หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคนันไม่พอใจ
สิ งที ตัวเองจําได้ เลยลองไปหาซือดู สิ งที สําคัญในจุดนี ก็คือ สิ นค้าจะต้องมีวางขาย ณ จุดขาย
เพราะผูบ้ ริ โภคได้ให้โอกาสกับสินค้าอืนด้วยการไปแสวงหา ณ จุดขาย แต่ถา้ ไม่มีสินค้าทีจะขายก็
เท่ากับหมดโอกาสทีจะขาย นอกจากนันการจัดวางนําเสนอสิ นค้า ก็ตอ้ งเด่นชัด พนักงานขายเบียร์
จะต้องมีมารยาท มีบริ การทีดี มีความสามารถ จึงจะทําให้การแสวงหาภายนอกในครั งนี เป็ น
ประโยชน์แก่สินค้า
3.3 การโทรศัพท์พูดคุยกับบริ ษทั หรื อร้านค้า การทีผูบ้ ริ โภคแสวงหาข้อมูล
ภายนอกโดยวิธีนี สิงทีนักการตลาดควรทําก็คือการโฆษณาอยู่ในสมุดหน้าเหลือง เพราะถ้าหาก
ผูบ้ ริ โภคต้องการแสวงหาด้วยการโทรศัพท์ไปตรวจสอบ แต่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ในสมุด
หน้าเหลืองก็หมดโอกาสในเรื องนี ขณะเดี ยวกัน ทางบริ ษ ัทก็ต ้องฝึ กฝนพนักงานรั บโทรศัพท์
พนักงานฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์ การตอบคําถามต่างๆ เหล่านี จะต้องชัดเจน แจ่มแจ้ง
3.4 การขอพบพนักงานขาย เมือผูบ้ ริ โภคไม่พอใจสิ นค้าทีตวั เองจําได้ก็อยากจะ
ได้ขอ้ มูลจากสินค้าอืนๆ ทีตัวเองไม่เคยรู้จกั อาจจะติดต่อพนักงานเพือให้มาพบ ให้มานําเสนอขาย
สินค้า พนักงานขายต้องมีอย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ สามารถจะตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคในการทีจะเรี ยนรู้เกียวกับสินค้าได้ทนั ท่วงที
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3.5 การไต่ถามจากผูอ้ ืนเคยใช้สินค้าแล้ว ในกรณี ดงั กล่าวนีนันจะต้องมีสินค้าทีดี
เป็ นทีประทับใจของผูท้ ีเคยใช้เพราะเมือมีผบู้ ริ โภคทีต้องการอยากจะใช้สินค้าไปสอบถามผูท้ ีเคยใช้
แล้ว หวังว่าจะได้คาํ ชมทีดีจากผูท้ ีเคยใช้สินค้านันแล้วเพือเป็ นการแนะนําให้ผทู ้ ี กําลังแสวงหาทาง
เลือกใช้สินค้าอืน หลังจากทีผูบ้ ริ โภคได้แสวงหาด้วยวิธี การใดวิธีการหนึ ง หรื อหลายวิธีขา้ งต้น
ผูบ้ ริ โภคก็จะดําเนิ นการขันตอนต่อไปในกระบวนการการตัดสินใจ นันก็คือการประเมินทางเลือก
4. การประเมินทางเลือก (Evaluation)
ผูบ้ ริ โภคได้รับรู้สินค้ายีห้อต่างๆ แล้วจะนํามาประเมินว่า สิ นค้าใดดีกว่ากันในแง่ใด
ความสําคัญในขันตอนนี ก็คือ ต้องให้จุดเด่นของสิ นค้า ตรงกับมาตรการ ในการเลือกซื อของ
ผูบ้ ริ โภค ถ้าหากจุดเด่นของสิ นค้านันไม่ใช่ จุดที ผูบ้ ริ โภคต้องการหรื อใช้เป็ นมาตรการในการ
ตัดสินใจ สินค้าย่อมขายไม่ได้ แต่ถา้ เกิดจุดทีเด่นสอดคล้องกับมาตรการทีเขาใช้ในการตัดสิ นใจ
เลือกซื อ สิ นค้าก็มีโอกาสทีจะขายได้ นักการตลาดที ดี จึงควรต้องเรี ยนรู ้ ก่อนว่าผูบ้ ริ โภคนันใช้
มาตรการอะไรในการตัดสินใจซือสิ นค้าแต่ละประเภท
การที ไม่ศึก ษามาตรการในการตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โ ภค แล้ว สร้ างจุด เด่ นตามใจนัน
โอกาสในการจะได้รับเลือกก็จะยากขึน การขายก็จะยากขึนเพราะจะต้องไปเปลียนใจผูบ้ ริ โภคให้
เปลียนมาตรการในการเลือกซือเพือสอดคล้องกับจุ ดเด่นที มี เมือผูบ้ ริ โภคได้พิจารณาแล้วก็จะถึง
ขันตอนถัดไป ก็คือการตัดสิ นใจซือ
5. การตัดสินใจซือ (Decision making)
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มีความเฉือยในการตัดสินใจ เพราะในการที ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื อ
นันต้องเสี ยงว่าสิ นค้าที เขาซื อจะดี เหมือนคําโฆษณาหรื อไม่ จะมีคุณภาพคุม้ ค่าราคาทีเขาจ่ายไป
หรื อไม่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะติดอยู่กบั สิ นค้าทีตัวเองมีความเคยชิน สิ นค้าใหม่ๆ ทีจะนําเสนอ
ตัวเองแก่ผบู้ ริ โภคนันต้องหาหนทางในการจะเร่ งรัดให้ผบู ้ ริ โภคเปลียนใจและตัดสิ นใจซื อสิ นค้า
ของตัวเอง วิธีการเร่ งรัดการตัดสินใจซือสินค้าของผูบ้ ริ โภคนันมีมากมายหลายวิธี
วิธีการกระตุน้ การตัดสิ นใจ มีดงั นี
1. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ถ้าสินค้าไม่มีความแตกต่างจากสิ นค้าอืน
ผูบ้ ริ โภคย่อมตัดสินใจลําบาก แต่ถา้ สิ นค้าของเรานันมีความเด่นชัด มีลกั ษณะเฉพาะตัวไม่เหมือน
ใคร การตัดสินใจก็จะเร็ วขึน หน้าทีของนักการตลาดก็คือ ทําให้สินค้าของตัวเองแตกต่างจากคู่
แข่งขันได้ชดั เจนทีสุ ด ถ้าสร้างความแตกต่างได้ชดั เจนเท่าไร โอกาสในการทีจะเร่ ง รัดในการ
ตัดสิ นใจจะดีขึนเท่านัน
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2. ลดอัตราการเสี ยงในความรู้สึกของผูบ้ ริ โภค (Reduced perceived risk) ในการซื อ
สิ นค้าแต่ละครังผูบ้ ริ โภคนันจะรู้สึกมีความเสี ยงอยูเ่ สมอ เสียงว่าจะเสี ยเงินเปล่า เสี ยงว่าจะไม่คุม้
เสี ยงว่าคุณภาพจะไม่ดี ดังนันในการทีจะเร่ งรัดการตัดสินใจ ต้องทําให้ผบู้ ริ โภครู้สึกว่าความเสี ยง
ไม่สูงนัก วิธีการทีจะลดความเสียงก็มีดงั ต่อไปนี
2.1 ชือเสียงบริ ษทั เมือยืนยันว่าบริ ษทั มีชือเสียงดี ผูบ้ ริ โภคก็จะสบายใจขึนระดับ
หนึงว่าบริ ษทั ทีมีชือเสียงดีไม่เอาของทีมีคุณภาพไม่ดีมาขาย
2.2 จํานวนปี ของบริ ษทั บริ ษทั ทีตังมาหลายปี แล้วย่อมมีประสบการณ์ในการผลิต
สินค้า ดังนันก็น่าจะทําสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ
2.3 ภาพพจน์ ของตราสิ น ค้า สิ น ค้าที มี ภ าพพจน์ดี ผูบ้ ริ โ ภคก็สบายใจที จะซื อ
เพราะคิดว่าสินค้าทีมีภาพพจน์ดีคงไม่ทาํ ลายตัวเอง
2.4 ภาพพจน์ของพนักงานขาย เวลาทีผูบ้ ริ โภคจะซือสิ นค้าจากใคร ต้องดูดว้ ยว่าผู้
ทีมาขายกับเรานันบุคลิกเป็ นอย่างไร แต่งตัวเป็ นอย่างไร พูดจาเป็ นอย่างไร ดังนันนักการตลาด
จึงต้องเอาใจใส่พนักงานขายของตนทีจะต้องพบปะเจอะเจอกับผูบ้ ริ โภคด้วย
2.5 ภาพพจน์ของกลุ่มเป้ าหมาย การทีผูบ้ ริ โภคจะซือสิ นค้าอะไรนัน ต้องดูดว้ ย
ว่าคนทีเป็ นผูซ้ ือสิ นค้านันมาก่อนเป็ นใคร ถ้าเขามองเห็นว่าคนทีซือสิ นค้านันมาก่อนเป็ นบุคคลทีมี
วิจารณญาณทีดี เป็ นคนทีรู้จกั คิดและเป็ นคนทีมีภาพพจน์ทีดี ผูบ้ ริ ดภคก็สบายใจที จะซือตามคน
เหล่านัน
2.6 จํานวนของกลุ่มเป้ าหมาย สิ นค้าทีขายดีคนมักจะเชือมันว่าต้องดีจริ ง จึงมีคน
นิ ยม แต่สินค้าที ขายไม่ดีมีคนซื อน้อยผูบ้ ริ โภคก็ไม่สบายใจ เพราะคิดว่าคงไม่ดีไม่มีคนนิ ยม
เหมือนอย่างร้านอาหาร ร้านใดมีคนแน่ น ผูบ้ ริ โภคยินดี ยืนเพราะมันใจว่าอร่ อย ส่ วนร้านทีมีคน
น้อยสามารถสังอาหารและรั บประทานได้ทนั ที แต่ ผบู ้ ริ โภคกลับไม่กล้ารั บประทานเพราะเห็ นคน
น้อยจึงไม่แน่ใจในเรื องของความอร่ อย
2.7 สินค้าบางอย่างนันถ้าเกิดคุณภาพไม่ดีหรื อมีการเสี ยจะต้องใช้เงิ นจํานวนมาก
ในการซ่อม เช่น ตูเ้ ย็น โทรทัศน์ ไมโครเวฟ คอมพิวเตอร์ วีดีโอ นาฬิกา สินค้าเหล่านี ถ้าเกิ ดมี
การรับประกันประกอบการขาย ผูบ้ ริ โภคก็จะรู ้ สึกสบายใจขึน รู ้ สึกไม่เสี ยงมากนักในการซื อ
เพราะเห็นว่าผูข้ ายยินดีรับประกันซ่อมให้ฟรี
ทังหมดเหล่ านี คื อวิธีการในการที จะลดอัตราความเสี ยงที จะเกิ ด ขึ นในสายตาของ
ผูบ้ ริ โภค ถ้าลดสิงเหล่านี ได้ การตัดสิ นใจซือก็จะเร็ วขึน
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3. การสร้างสิ งล่อใจ (Incentives) ในทีนีหมายถึง การลด แลก แจก แถม ทีจัดทําขึน
เป็ นการส่งเสริ มการขายนันเอง ถ้าหากว่าลดหมดเขตภายในสินเดือนนี ย่อมเร่ งคนให้ตดั สิ นใจซื อ
ได้ ถ้าหากว่ามีการขายในราคาพิเศษหรื อลดดอกเบียให้ในช่วงเวลาจํากัดผูบ้ ริ โภคจะลังเลใจไม่ได้
เพราะเกรงว่าจะหมดเขตของการให้สิงล่อใจเหล่านัน ดังนันในบางครั งต้องอาศัยการส่ งเสริ มการ
ขาย เป็ นส่ วนในการเร่ งรัดการตัดสินใจซือของผูบ้ ริ โภค
สิทธิชยั ฝรังทอง (2549: 20) กล่าวว่า การรับรู้ถึงความต้องการหรื อปั ญญา เป็ นขัน
กระบวนการตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค (Consumer Decision Process) ประกอบด้วย 5 ขันตอน คือ
1. ขันแรกของกระบวนการตัดสิ นใจซือ ถ้าไม่มีปัญหาไม่จาํ เป็ นต้องมีการตัดสินใจ
2. การค้นหาข้อมูล เมือความต้องการถูกกระตุน้
ผูบ้ ริ โภคต้องการมีขอ้ มูล
เกียวกับตัวสินค้าสําหรับนํามาประกอบการตัดสินใจ
3. การประเมินผลทางเลือก
เมื อผูบ้ ริ โ ภคได้ข ้อมูลของสิ นค้ามาแล้ว จากนัน
ผูบ้ ริ โภคจะประเมินทางเลือกตามคุณค่า คุณประโยชน์ตามทีต้องการ
4. การตัดสินใจเลือกซือ จะมี 3 รู ปแบบ คือ
4.1 เลือกตราสินค้าเป็ นอันดับแรก เลือกร้านค้าเป็ นอันดับสอง
4.2 เลือกร้านค้าเป็ นอันดับแรก เลือกตราสินค้าเป็ นอันดับสอง
4.3 เ ลือกพร้อมๆ กันทังร้านค้าและตราสิ นค้าทีต้องการ
5. พฤติกรรมภายหลังการซือ หลังจากทีผูบ้ ริ โภคซือสิ นค้าไปแล้ว ถ้าผลิตภัณฑ์มี
คุณสมบัติตามทีคาดหวังผูบ้ ริ โภคย่อมมีความพอใจ แต่ถา้ ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็ นไปตามีคาดหวัง
ผูบ้ ริ โภคอาจเกิดความไม่พอใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2541: 125-151) กล่าวว่าประสบการณ์เกียวกับตราสิ นค้า
มีผลกระทบทีสําคัญเกียวกับความขอบตราสิ นค้า ถ้าตราสิ นค้าที ซือไม่สร้ างความพอใจให้แก่ ผู ้
ซือ ผูซ้ ือจะมีทศั นคติไม่ดีต่อตราสินค้าและอาจเลิกซือผลิตภัณฑ์เลย ในทางตรงกันข้าม ผูซ้ ือมี
ความพึงพอใจภายหลังการซือสินค้าจะทําให้เกิดการซือผลิตภัณฑ์อีก
จากแนวคิ ดดังกล่าวสรุ ปได้ว่า พฤติ กรรมการซื อสิ นค้าของผูบ้ ริ โ ภคมีลกั ษณะเป็ น
กระบวนการทีต้องผ่านหรื อพิจารณาหรื อลงมือทําอย่างเป็ นลําดับและดําเนิ นต่อเนื องไปจนกระทัง
เกิดการตัดสินใจซือ การตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค คื อ อิทธิพลจากภายนอก เช่ น ค่ านิ ยม ทัศนคติ
และพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค อิ ท ธิ พ ลภายใน เช่ น แรงจู ง ใจ การรั บ รู้ การเรี ย นรู้ ที มี ผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ทังนีผูศ้ ึกษาจะนําแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาการสื อ
การตลาด ณ จุดขาย ทีกระตุน้ การตัดสิ นใจซือโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า
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4. การท่ องเทียวบริเวณถนนข้ าวสาร
ถนนข้าวสาร (Thanon Khao San หรื อ Khao San Road) เป็ นถนนในท้องทีแขวง
ตลาดยอด เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร มีระยะทางเริ มตังแต่ ถนนจักรพงษ์หน้าวัดชนะ
สงคราม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงถนนตะนาวใกล้สีแยกคอกวัว ระยะทางประมาณ 400
เมตร เดิมเป็ นตรอกทีขายข้าวสาร เป็ นแหล่งค้าขายข้าวสารทีใหญ่ทีสุ ดของเขตพระนครต่อมา
ความเป็ นอยู่ข องชุมชนแห่ งนี เริ มเปลียนไป เมื อมีนัก ท่ องเที ยวต่ างประเทศเข้า มาในช่วงปี พ.ศ.
2525 ซึงเป็ นปี แห่งการเฉลิมฉลองกรุ งเทพมหานครครบรอบ 200 ปี ได้เข้ามาเช่าห้องพักอาศัยเพือ
เทียวชมเมืองหลวงของไทยในช่วงเทศกาลสําคัญนี และเริ มมีฝรั งเข้ามามาถ่ายภาพยนตร์ ฮอลลีวดู้
โดยมีทีมงานกองถ่ายมาอยู่กนั จํานวนมาก ทีมาเช่าทีเช่า เกสเฮาส์ ตอนนันยังไม่มี ก็ตอ้ งเช่ าจาก
บ้านทีอยูแ่ ถวนันซึ งใช้แบ่งเช่า เป็ นทีมาของเกสเฮาส์ เกสต์เฮ้าส์ของชาวต่างชาติเริ มมีมาตังแต่ ปี
พ.ศ. 2528-2529 ระยะหลังเริ มมีคนเข้ามาเรื อยๆ จนกลายเป็ นศูนย์รวมของพวกแบ็คแพ็กเกอร์ ทีมา
ท่องเทียวประเทศไทย จนเป็ นทีโด่งดังในทีสุด ก่อนทีจะมาปรับเปลียนรู ปแบบอีกทีในช่วงไม่กีปี ที
ผ่านมากลายเป็ นย่าน บันเทิงยามราตรี ทีสําคัญของกรุ งเทพฯ (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2555)
ถนนข้าวสารถือเป็ นถนนทีได้รับความนิ ยมในการเล่นนําในวันสงกรานต์ทีคราครําไป
ด้วยนักท่องเทียวต่างชาติจากทัวทุกมุมโลก การเล่นสงกรานต์บนถนนข้าวสารเริ มเมือประมาณปี
พ.ศ. 2533 เนืองจากทีถนนข้าวสารนี เป็ นแหล่งทีพักอาศัยชัวคราว หรื อทีเรี ยกว่าเกสต์เฮ้าส์ ดังนัน
ประเพณี การเล่ นนําสงกรานต์ข องคนไทยจึ งถูก ใจนัก ท่ องเที ยวชาวต่ างประเทศที มาพักในถนน
ข้าวสารเป็ นอย่างมาก โดยการเล่นสงกรานต์ถนนข้าวสารในช่วงแรกๆ เป็ นแต่เพียงเล่นสาดนํากัน
ธรรมดาเท่านัน แต่เทศกาลสงกรานต์นีมาโด่งดังในช่วงปี พ.ศ. 2542-2543 โดยนอกจากการเล่น
สาดนําเป็ นปกติแล้ว ก็ยงั มีทงการจั
ั
ดกิจกรรม มีเวทีการแสดง และมีนาเตรี
ํ ยมไว้ให้เล่นตามจุดต่างๆ
ด้วย ความแรงของกิจกรรมสงกรานต์ทีถนนข้าวสารเพิมขึ นทุ กปี ๆ ชาวไทยและต่างชาตินับพัน
ร่ วมเล่นนําสงกรานต์กนั อย่างเนื องแน่ น การจราจรแถบนี ติดขัดแบบไม่ขยับ จากสงกรานต์ตาม
ประเพณี ก็กลายเป็ นแหล่งกิจกรรมความบันเทิงตืนตาตืนใจมากมาย
ถนนข้าวสารเป็ นย่านการค้าทังกลางวันและกลางคืนทีมีสินค้ามากมาย เช่ น ร้านขาย
อาหารพร้อมกิน กิจการบริ การทีพัก ร้านอาหาร โทรศัพท์ทางไกล ไปจนถึงการให้บริ การรับ
แลกเปลียนสกุลเงินต่างประเทศ ร้านอินเทอร์ เน็ต บาร์ เบียร์ ร้านเช่า-ขายหนังสื อมือสอง ร้าน
เสื อผ้า รับบริ การถักผม และร้ านขายของพืนเมือง ส่ งผลให้นักท่องเทียวต่างชาติทีเดินทางมา
ท่องเทียวบริ เวณถนนข้าวสาร
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จากการศึกษาการท่องเทียวบริ เวณถนนข้าวสาร พบว่าบริ เวณถนนข้าวสารสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี
และมีนักท่ องเทียวต่ างชาติ หลากหลาย ผูว้ ิจยั จึ งได้ใช้บริ เวณถนนข้าวสารเป็ นพืนที ในการแจก
แบบสอบถามเพือใช้ในการศึกษางานวิจยั ชินนี
5. สภาวะอุตสาหกรรมเครืองดืม
โครงสร้ างอุตสาหกรรมเครืองดืม
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีโรงงานเครื องดืมทีจดทะเบี ยนไว้กบั กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประมาณ 168 โรง แบ่งเป็ น โรงงานเครื องดืมไม่มีแอลกอฮอล์ 99 โรง หรื อร้อยละ 59 และทีเหลือ
อีก 69 โรง หรื อร้อยละ 41 เป็ นโรงงานเครื องดืมแอลกอฮอล์ โรงงานส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการ
ขนาดเล็กคิดเป็ นร้อยละ 72 ของจํานวนโรงงานทังหมด รองลงมาเป็ นโรงงานขนาดกลางร้อยละ 20
ส่วนทีเหลืออีกร้อยละ 8 เป็ นโรงงานขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมเครื องดืมมีการจ้างงานทีแจ้งไว้ขณะ
จดทะเบียนโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ นปี พ.ศ. 2551 ประมาณ 20,000 คน โดย
แรงงานเหล่านี กระจายอยู่ใน 3 อุ ตสาหกรรมสําคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมเบี ยร์ สุ รากลัน และ
นําอัดลม ในสัดส่วนใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 25 หรื ออุตสาหกรรมละ 5,000 คน และแรงงาน
ที เหลือกระจายอยู่ในอุ ตสาหกรรมนําดืมชู กาํ ลัง ไวน์หรื อสุ ราแช่ นําหวาน และอุต สาหกรรม
เครื องดืมอืนๆ ในสัดส่วนร้อยละ 5, 3, 2 และ 17 ตามลําดับ (สุภาพร ศรี สมบูรณ์, 2552)
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แผนภาพที 8 แสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมเครื องดืมไทย ณ สิ นปี 2551

ทีมา: สุภาพร ศรี สมบูรณ์. (2552). “เบียร์ : เข้มข้นทังรสชาติและการแข่งขัน.” สาร
วิจยั ธุรกิจ 13, 25 (กันยายน).
สิ นค้าเครื องดืมโดยทัวไปมักแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ เครื องดืมแอลกอฮอล์
และเครื องดืมไม่มีแอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมเครื องดืมแอลกอฮอล์ทีสําคัญของไทย เช่น การผลิต
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เบี ยร์ สุ รากลัน ไวน์ สุ ร าจากผลไม้ รวมทังเครื องดื มสุ ราผสมพร้ อมดื ม (RTD) ซึงเป็ นเครื องดื ม
แอลกอฮอล์ทีกําลังมาแรง เป็ นต้น ส่ วนอุตสาหกรรมเครื องดืมไม่มีแอลกอฮอล์ทีสําคัญของไทย
เช่ น นําอัดลม โซดา นําหวาน เครื องดื มชูกาํ ลัง และเครื องดืมเกลือแร่ เป็ นต้น (สุ ภาพร ศรี
สมบูรณ์, 2552)
อุตสาหกรรมเครื องดื มเป็ นอุตสาหกรรมที ต้องใช้เงิ น ลงทุ น จํา นวนมากในการซื อ
เครื องจักรทีมีประสิทธิภาพรวมทังเทคโนโลยีการผลิตทีทันสมัย ทําให้มีผปู ้ ระกอบการจํานวนไม่
มากเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเครื องดืม ปั จจุบนั อุตสาหกรรมเครื องดืมในประเทศไทยจัดเป็ น
ตลาดทีมีผขู้ ายน้อยราย มีผปู้ ระกอบการเพียงไม่กีรายเท่านันทีมีอิทธิพลในการกําหนดทิศทางของ
ตลาด อุตสาหกรรมเครื องดืมเป็ นอุตสาหกรรมการผลิตเพือทดแทนการนําเข้า จึงมีตลาดส่ วนใหญ่
อยูใ่ นประเทศและเป็ นอุตสาหกรรมทีก่อให้เกิดการจ้างงานโดยตรงรวมทังอุตสาหกรรมต่อเนื องอีก
เป็ นจํานวนมาก
อุตสาหกรรมเบียร์
ปั จจุบนั ธุรกิจเบียร์ ไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากแนวโน้มการแข่ งขันในตลาดทังจาก
ผูป้ ระกอบการในประเทศ และ เบียร์นาํ เข้า รวมทังการเติบโตของตลาดในประเทศที มีการขยายตัว
ไม่มากนักในช่วงทีผ่านมา และความเข้มงวดของมาตรการควบคุมเครื องดืมแอลกอฮอล์ในประเทศ
นับว่าเป็ นปัจจัยสําคัญทีช่วยผลักดันให้ธุรกิจเบียร์ ไทยมุ่งรุ กขยายตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ตลาดอาเซียน ซึงเป็ นตลาดทีมีการขยายตัวทังทางด้านของประชาชนและกําลังซื อที จะเพิมสู งขึ น
ภายหลัง จากการรวมตัว เข้า สู่ ก ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ในปี พ.ศ. 2558
นอกจากนี ตลาดเบียร์ในอาเซียนก็นบั ว่ายังเป็ นตลาดทีมีการบริ โภคต่อหัวเติบโตในอัตรา ทีสูงเมือ
เทียบกับภูมิภาคอืนๆ จึงยิงเป็ นปัจจัยช่ วยเสริ มให้ตลาดเบียร์ อาเซี ยนมีศกั ยภาพ ในการขยายตลาด
และการลงทุนในมุมมองของผูป้ ระกอบการทังไทยและต่ างชาติ ตลาดเบียร์ ปี พ.ศ. 2555 ขยายตัว
ร้อยละ 4.2 จากกําลังซือของประชาชนทีเพิมสูงขึน (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2555)
เบียร์ ทีผลิตในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นเบียร์ ประเภทเดียวกับเบียร์ ทีมีแหล่งกําเนิ ด
จากประเทศเยอรมนี เรี ยกว่า ลาเกอร์ เบียร์ (Lager Beer) โดยลาเกอร์ เบี ยร์ มีทงรสหวานจนถึ
ั
งรส
ขม มี ทังสี อ่ อ นจนถึ ง สี เ ข้ม แต่ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว จะมี สี แ ละรสชาติ ค่ อ นข้า งอ่ อ น และมี ร ะดับ
แอลกอฮอล์ตาประมาณร้
ํ
อยละ 3-5 โดยปริ มาตร ทําให้ลาเกอร์ เบียร์ เป็ นเบียร์ ทีดืมง่ายและได้รับ
ความนิยมจากผูบ้ ริ โภคชาวไทยรวมทังผูค้ นทัวโลก อุตสาหกรรมเบี ยร์ ในประเทศไทยเติ บโตขึ น
อย่างรวดเร็ ว ภายหลังจากทางภาครัฐมีนโยบายเปิ ดเสรี ก ารค้าในช่ว งปี พ.ศ. 2535 โดยปรับลด
เงือนไขให้ผปู้ ระกอบการทีต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ เพียงแค่มีบุคคลสัญชาติไทย
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หรื อ นิ ติ บุค คลสัญ ชาติ ไ ทยเป็ นผูถ้ ือ หุ ้น ใหญ่ อย่างไรก็ต าม การลงทุ น ในอุต สาหกรรมเบี ย ร์
จําเป็ นต้องใช้เงิ น ทุนรวมทังเครื องจักรที มีราคาสูง ส่ งผลทําให้ประเทศไทยมีผปู้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมเบียร์ประมาณ 13 รายทัวประเทศ และมีเพียงผูผ้ ลิตรายใหญ่ 2 รายเท่านันทีเป็ นผูน้ าํ
ตลาด
ในช่วง 3 ปี ทีผ่านมาประเทศไทยผลิตเบียร์เฉลียปี ละกว่า 2,000 ล้านลิตร มีอตั ราการใช้
กําลังการผลิตประมาณร้อยละ 70 ปริ มาณการผลิตเพิมขึนจากค่าเฉลียกว่า 1,600 ล้านลิตรในช่วง 2
ปี ก่อนหน้า เนืองจากความต้องการบริ โภคเบียร์ภายในประเทศเพิมสูงขึน ทดแทนการบริ โภคสุ รา
ทีมีราคาสูงขึน ภายหลังจากการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตตามปริ มาณแอลกอฮอล์ในเครื องดื ม
รวมทังรองรับความต้องการของตลาดส่งออก แม้อุตสาหกรรมเบียร์ ของไทยจะเติบโตดีเมือเทียบ
กับอุต สาหกรรมเครื องดื มแอลกอฮอล์อืนๆ แต่ ในช่ ว ง 1-2 ปี หลังพบว่าอุต สาหกรรมเบี ยร์ มี
แนวโน้มชะลอตัวลงเล็กน้อย เป็ นผลจากปั ญหาค่ าครองชีพทีปรั บตัวสูงขึนตามต้นทุนพลังงาน
ความไม่สงบทางการเมืองทีเกิดขึน ประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื องดืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ประชาชนลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่ มเฟื อยลง
ตารางที 1 รายชือและตราสินค้าของผูผ้ ลิตและจําหน่ายเบียร์ในประเทศไทย
ตราสิ นค้ าทีวางจําหน่ ายในตลาด
สแตนดาร์ ด
พรี เมียม
อีโคโนมี
กลุ่ม บจก. บุญรอดบริ วเวอรี
อาซาฮี, มิดไวด้า, คลอ
สิ งห์
ลีโอ, ไทเบียร์ , อีสาน
สเตอร์
เบียร์
กลุ่ม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
ช้างไลท์, เฟดเดอร์ บรอย ช้างดราฟ ช้าง, อาชา
บจก. ไทยเอเชียแปซิ ฟิค บริ วเวอรี ไฮเนเก้น
ไทเกอร์
เชียร์ , เชียร์ เอ็กตร้ า
บจก. ซานมิเกลเบียร์ (ประเทศไทย) ซานมิเกล เพล พิลเซ็น
บลูไอซ์
เรดฮอสส์
บจก. ชิงเต่ามาร์ เก็ตติง (ไทยแลนด์) ชิงเต่า (นําเข้า)
บริ ษัทผู้ผลิต/จัดจําหน่ าย

ทีมา: สุภาพร ศรี สมบูรณ์. (2552). “เบียร์ : เข้มข้นทังรสชาติและการแข่งขัน.” สาร
วิจยั ธุรกิจ 13, 25 (กันยายน).
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ตารางที 2 ปริ มาณการผลิตและการจําหน่ายเบียร์ในประเทศ
เครืองชีทีสําคัญ
ปริ มาณการผลิต1/ (ล้านลิตร)
อัตราการเปลียนแปลง (%)
ปริ มารการจําหน่ายในประเทศ1/ (ล้าน
ลิตร)
อัตราการเปลียนแปลง (%)
มูลค่าการส่งออก2/ (ล้านบาท)
อัตราการเปลียนแปลง (%)
มูลค่านําเข้า2/ (ล้านบาท)
อัตราการเปลียนแปลง (%)

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552
1,694.9 2,010.6 2,161.2 2,160.1 2,100.0
3.9
18.6
7.5
-0.05
-2.8
1,654.7 1,961.4 2,079.1 1,989.9
1,750
3.5
1,658.9
43.8
338.2
25.4

18.5
2,067.1
24.6
717.5
112.1

6.0
2,295.5
11.0
635.8
-11.3

-4.3
3,561.7
55.2
601.9
-5.3

-12.1
3,750
5.3
400
-33.5

ทีมา: สุภาพร ศรี สมบูรณ์. (2552). “เบียร์ : เข้มข้นทังรสชาติและการแข่งขัน.” สาร
วิจยั ธุรกิจ 13, 25 (กันยายน).
ภาพรวมของตลาดเบียร์ในประเทศปี พ.ศ. 2555 คาดว่าจะมีแนวโน้มสดใสกว่าในช่วง
4 ปี ทีผ่านมา โดยศูนย์วิจยั กสิกรไทย คาดว่าปริ มาณจําหนํายเบียร์ ในปี พ.ศ. 2555 จะเพิมขึนสูงถึง
ประมาณ 2,000 ล้านลิตร หรื อขยายตัวร้อยละ 14.5 และมีมูลค่าตลาดอยู่ทีประมาณ 125,000 ล้าน
บาท หรื อขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยมีปัจจัยหนุ นมาจากกําลังซือทีคาดว่าจะเพิมขึนทังจากภาวะ
เศรษฐกิจ การปรับขึนเงินเดือนข้าราชการและค่าแรง 300 บาท ตลอดจนแรงหนุนจากการแข่งขัน
ฟุ ต บอลยูโ รในปี พ.ศ. 2555 ช่ ว ยเพิ มโอกาสในการทํา การตลาดเพื อกระตุ ้น ยอดขายของ
ผูป้ ระกอบการ และเพิมโอกาสในการดืมเบี ยร์ ในช่ วงระหว่างทีติดตามชมและเชียร์ ก ารแข่ งขัน
แนวโน้มการเติบโตของตลาดเบียร์ในประเทศ จะมีรูปแบบทีขยายตัวไปในกลุ่มเบียร์ระดับอีโคโนมี
ซึงเป็ นกลุ่มทีมีราคาขายถูกกว่ากลุ่มอืน โดยสัดส่ วนของมูลค่าตลาดเบียร์ ในกลุ่มอีโคโนมีเพิมขึน
จากเดิมร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2548 เป็ นร้อยละ 85 ในปี พ.ศ. 2555 (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2555)
จากการศึกษาเรื องอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศ ผูว้ ิจยั นําข้อมูลไปใช้ในการออกแบบ
แบบสอบถามและตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลหลังจากการดําเนินการวิจยั
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6. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
พีโอพีเอไอ (POPAI., 1995) ศึกษาเรื อง P-O-P Effectiveness in Mass Merchandising
Stores: A Study of the Sales Impact Power of Point-of-Purchase Advertising ผลการศึกษาพบว่า
สิ นค้าทุกรุ่ นทุกยีห้อทีมีการจัดแสดงส่งผลให้มียอดขายเพิมมากขึนกว่าสิ นค้าที ไม่ได้จดั แสดงอย่าง
มีนยั สําคัญ การส่ งเสริ มการขายในการกําหนดราคาไม่ได้เพิมยอดขายขึน โดยยอดขายทีเพิมขึนนัน
แตกต่างกันมากตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ผลการศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ทีเกียวข้องดังกล่าว ผูว้ ิจยั จะได้นาํ มาใช้กาํ หนดกรอบ
ในการศึกษาเรื องการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ที มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื อเบี ยร์ ของนักท่องเทียว
ต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาด้านการสื อสารการตลาด ณ จุดขาย
ลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพือเป็ นแนวทางในการสร้างเครื องมือการ
วิจยั และสร้างแบบสอบถามได้ต่อไป
กฤษดากร เศรษฐเสถีย ร (2554) ศึ กษาปั จ จัย ที มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ น ใจซื อของที
ระลึกของนัก ท่องเทียวต่างชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึก ษาพบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มี
อิทธิพลในการซือของทีระลึกของนักท่องเทียวต่างชาติมากทีสุ ด ด้านราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย
และด้านส่งเสริ มการตลาด รองลงมา ตามลําดับ
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามงานวิจยั ชินนี เป็ นเครื องมือในการออกแบบสอบถามและได้
ปรับปรุ งเนื อหาบางส่ วนเพือให้สอดคล้องกับเรื องการสือสารการตลาด ณ จุ ดขาย ทีจะใช้สอบถาม
นักท่องเทียวต่างชาติ
สุ วทิ ย์ ยอดจรัส (2549) ศึกษาปัจจัยการสื อสารการตลาดในการตัดสิ นใจซื อเบียร์ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยการตลาดในการตัดสิ นใจซื อเบียร์ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าปั จจัยการสื อสารการตลาดในการ
ตัดสินใจซือเบียร์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อันดับแรกคือ ด้านการขายรายบุคคล อันดับ
2 คือการส่งเสริ มการขาย อันดับ 3 ด้านการโฆษณา อันดับ 4 ด้านการประชาสัมพันธ์ อันดับ 5 คือ
ด้านการตลาดทางตรง
งานวิจยั ชินนี ทําให้ทราบถึงปั จจัยการสื อสารการตลาดทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อเบี ยร์
ของผูบ้ ริ โ ภค นํามาประยุก ต์ใช้ในการกําหนดเครื องมือการสื อสารการตลาด ณ จุ ด ขาย เพือ
ออกแบบงานวิจ ัยและออกแบบแบบสอบถามในส่ วนของการสื อสารการตลาด ณ จุ ดขาย ของ
ผลิตภัณฑ์เบียร์
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ชนาธิป เพ็ญกิตติ (2548) ศึกษาปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื อสาร ณ จุ ดซื อที มีผล
ต่อพฤติ กรรมการบริ โ ภคเครื องดืมแอลกอฮอล์พร้ อมดืมในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่บริ โภคสินค้ายีห้อวอดก้าครุ ยเซอร์ (Vodka Cruiser) มากทีสุ ด และบาร์
คาดี บรี เซอร์ (Bacardi Breezer) และสปาย ไวน์คูลเลอร์ (Spy Wine Cooler) ตามลําดับ โดยมี
เหตุผลในการบริ โภคคือ หาซือได้ง่าย รองลงมาคือ ชืนชอบในรสชาติ ปัจจัยด้านการสื อสาร ณ จุ ด
ซือ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากด้านการวางขายสินค้าต้องมีการส่ งเสริ มการขาย ด้านสื อโฆษณา
ต้องมีรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ด้านการแนะนําสินค้าควรมีสินค้าให้ลองชิมสินค้าตัวอย่าง สําหรับปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์สินค้าของผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญมากด้านประโยชน์หลักช่วยผ่อนคลายความเครี ยด
ด้านรู ปลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์สวยงาม และด้านความคาดหวังต้องการรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่
งานวิจยั ชินนี ทําให้ทราบถึงปั จจัยด้านการสื อสาร ณ จุ ดซื อ ที ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลือก
ดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์พร้อมดืม นํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดระดับความสําคัญของเครื องมือ
การสือสารการตลาด ณ จุดขาย เพือออกแบบงานวิจยั ต่อไป
สมกมล พวงพรหม (2546) ศึกษาปัจจัยจูงใจทีมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการ
ท่องเทียวของนักท่องเทียวต่างชาติ ในชุมชนถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยจูงใจในการท่องเทียวมากทีสุดสามอันดับแรก คือ เพือความสนุกสนานบันเทิง ทีพักราคาถูก
และเพือความสะดวกในการซือสินค้า มีทศั นคติเกียวกับราคาทีพัก รู ปแบบดนตรี ในสถานบันเทิ ง
อยูใ่ นระดับดี ส่วนทัศนคติเกียวกับความหลากหลายของบริ การ ราคาค่าบริ การและการให้บริ การ
ของธุ ร กิ จ นํา เที ยว อยู่ในระดับ ปานกลาง พฤติ ก รรมในการท่ อ งเที ยวในถนนข้า วสารของ
นักท่องเทียวต่างชาติ พบว่าผูท้ ีมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเทียวในชุมชนถนน
ข้าวสารในครั งนี มากทีสุ ด คือ เพือนและตัวเอง และการเดิ นทางมาเทียวในถนนข้าวสารพบว่า
นักท่องเทียวต่างชาติเดินทางมาท่องเทียวเป็ นครังที 2 จํานวนเงินทีใช้จ่ายโดยเฉลียคือ 43.29 ดอลล่า
สหรัฐ
งานวิจยั ชินนีทําให้ทราบถึงทัศนคติและพฤติ กรรมในการท่ องเทียวของนักท่ องเที ยว
ต่างชาติทีเดินทางมาเทียวในถนนข้าวสารนันเพือความสนุ กสนานบันเทิ งเป็ นส่ วนใหญ่ ศึกษาเพือ
เป็ นข้อมูลในการจัดทําแบบสอบในส่วนของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกียวกับการบริ โภคเบียร์
ปิ ยาณี สมคิด (2544) ศึก ษาเรื องอุตสาหกรรมเบี ยร์ ไทยและทางเลือกทางกลยุทธ์
กรณี ศึกษา : กลยุทธ์การโฆษณา ผลการศึกษาพบว่าความยืดหยุ่นต่อการโฆษณาของเบียร์ แต่ละ
ยีห้อ มีค่าน้อยมากเมือเทียบกับความยืดหยุน่ ต่อราคาเบียร์ สัดส่วนของการโฆษณาต่อยอดขายมีค่า
ตํา แสดงว่าในภาวะปั จ จุ บนั ปริ มาณขายจากการโฆษณามีปริ มาณน้อย ผูบ้ ริ โ ภคจะสนใจซื อ
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เนื องจากราคาของเบียร์ มากกว่าการโฆษณา สัดส่ วนการใช้งบโฆษณาของผูผ้ ลิตรายเก่าทีครอง
ตลาดมาก่ อนจะมีอตั ราส่ ว นการโฆษณาต่ อยอดขายตํา ในขณะที เบี ย ร์ ยีห้อใหม่ ทีเพิ งเข้าตลาด
จําเป็ นต้องใช้การโฆษณาทีมีความถีมากกว่า และครอบคลุมผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เพือแทรกตลาดและ
ต้องทําให้ผบู้ ริ โภคยอมรับตราสิ นค้าของตนได้เร็ วขึ น จึงมีสัดส่ วนการโฆษณาต่อยอดขายสูงกว่า
ผูผ้ ลิตรายเดิม
งานวิจ ัยชินนี ทําให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการแข่ งขัน ของผูผ้ ลิตเบี ยร์ ผูผ้ ลิตแต่ ละราย
พยายามช่วงชิงส่ วนแบ่งตลาดให้ได้มากทีสุ ด ผูผ้ ลิตจึงใช้กลยุทธ์ในการแข่ งขันในลักษณะต่างๆ
กันตามสภาวะของธุรกิจ หลังจากการเปิ ดเสรี ธุรกิจเบียร์ การแข่ งขันเริ มสู งขึ นโดยเฉพาะกลยุทธ์
ทางด้านการโฆษณาทีผูผ้ ลิตรายใหม่ใช้แนะนําสินค้าเข้าสู่ตลาด นํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
แบบสอบถามและเป็ นแนวทางในการดําเนินการวิจยั
รืนฤดี เดชะอินทราวงศ์ (2541) ศึกษาเรื องการสื อสารการตลาด ณ จุดขาย และ
พฤติกรรมการซือของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การสื อสารการตลาด
ณ จุดขายมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือของผูบ้ ริ โภค คื อ เมือผูบ้ ริ โภคได้เห็นเครื องมือการ
สื อสารการตลาด ณ จุดขายแล้ว สามารถทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดพฤติ กรรมการซือสิ นค้าได้ โดยส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการซือในรู ปแบบของการซือสิ นค้าโดยไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า เพราะไม่มีความ
ผูกพันธ์หรื อความภักดีต่อตราสิ นค้าหรื อยีห้อ นอกจากจะกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคเกิด ความต้องการ
สิ นค้าโดยเฉียบพลันแล้ว ยังสามารถทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการสิ นค้าได้มากขึนเรื อยๆ ไม่มี
สิ นสุด
งานวิจยั ชินนี นํามาประยุกต์ใช้ในการกําหนดเครื องมือการสือสารการตลาด ณ จุ ดขาย
เพือออกแบบงานวิจยั และออกแบบแบบสอบถามในส่ วนของการสื อสารการตลาด ณ จุดขาย ของ
ผลิตภัณฑ์เบียร์
ผลการศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ทีเกียวข้องดังกล่าว ผูว้ ิจยั จะได้นาํ มาใช้กาํ หนดกรอบ
ในการศึกษาเรื องการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ที มีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเบี ยร์ ของนักท่ องเที ยว
ต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยศึ กษาด้านการสื อสารการตลาด ณ จุดขาย
ลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพือเป็ นแนวทางในการสร้างเครื องมือการ
วิจยั และสร้างแบบสอบถามได้ต่อไป
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บทที 3
วิธีการดําเนินการวิจยั
ในการวิจ ัยเรื อง การรับรู้ก ารสื อสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อ การตัดสิ นใจซื อ
เบียร์ของนักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูล เครื องมือทีใช้ในการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้และระยะเวลาการศึกษาดังนี
1. ระเบียบวิธีการวิจยั
2. ประชากรทีใช้ในการวิจยั
3. ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
4. เครื องมือทีใช้ในการทําวิจยั
5. การสร้างและพัฒนาเครื องมือวิจยั
6. แหล่งทีมาของข้อมูล
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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1. ระเบียบวิธีการวิจยั
การวิจ ัย ครั งนี เป็ นการวิ จ ัยเชิ งปริ มาณเชิ งการสํารวจ รวบรวมข้อมูลที ได้รั บจาก
แบบสอบถาม เพือศึกษาการรับรู้การสื อสารการตลาด ณ จุ ดขาย ที ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อเบี ยร์
ของนักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร นํามาใช้เป็ นแนวทางแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สําหรับธุรกิจจําหน่ายเบียร์ และผูท้ ีเกียวข้อง ผูว้ ิจยั นําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ในรู ปแบบตารางประกอบคําอธิบาย
2. ประชากรทีใช้ ในการวิจยั
ประชากรทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคเบียร์ ทีเป็ นนักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณ
ถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการโดยใช้ตารางขนาด
ตัวอย่างตามแนวทางของเทโร ยามาเน่ (ประสพชัย พสุนนท์, 2553: 395)
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3. ขนาดตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ นั ก ท่ อ งเที ยวต่ า งชาติ ที บริ โภคเบี ย ร์ บริ เวณถนนข้ า วสาร
กรุ งเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มแบบสะดวกโดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างตามแนวทางของเทโร ยา
มาเน่ (แสดงในภาคผนวก) ทีระดับความเชือมันที 0.95 ความคลาดเคลือนร้อยละ 0.05 และเลือก
จากประชากรไม่ทราบจํานวนเพราะประชากรมีข นาดใหญ่ (N∞) จึงสามารถกําหนดขนาด
ตัวอย่างได้เท่ากับ 400
4. เครืองมือทีใช้ ในการทําวิจยั
การวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื องมือในการเก็บข้อมูล
เพือที จะได้ข ้อมูลที เป็ นจริ งและครอบคลุ มตามวัต ถุ ประสงค์ข องการวิจ ัย แบ่ งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 4 ส่วน (แสดงในภาคผนวก ก) ดังนี
ส่วนที 1 แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ เชือชาติ โดยเป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist)
ส่วนที 2 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมเกียวกับการบริ โภคเบียร์ ประกอบด้วย ยีห้อ
เบียร์ทีดืมเป็ นประจํา ความถีในการดืม ปริ มาณการดื มต่อครั ง และค่ าใช้จ่ายในการดื มแต่ ละครั ง
และสาเหตุทีดืมเบียร์ โดยเป็ นแบบเลือกตอบ
ส่วนที 3 แบบสอบถามด้านการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสินใจบริ โภคเบียร์ ประกอบด้วย
1. การขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ มีคาํ ถาม 4 ข้อ
2. การแสดงสินค้า มีคาํ ถาม 4 ข้อ
3. การบรรจุภณ
ั ฑ์ มีคาํ ถาม 4 ข้อ
4. การใช้ป้ายต่างๆ มีคาํ ถาม 4 ข้อ
โดยเป็ นแบบสอบถามประเมิณค่า (Rating Scale) ซึงเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด โดย
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน (Interval Scale) ซึงจัดแบ่งระดับของคําตอบเป็ น 5
ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี
คะแนน
5
หมายถึง
ระดับความสําคัญมากทีสุด
4
หมายถึง
ระดับความสําคัญมาก
3
หมายถึง
ระดับความสําคัญปานกลาง
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2
หมายถึง
ระดับความสําคัญน้อย
1
หมายถึง
ระดับความสําคัญน้อยทีสุด
โดยให้การแปลความหมายของระดับค่าเฉลียระดับความสําคัญ (บุญชม ศรี สะอาด
2545: 100) ดังนี
ค่าเฉลีย 4.51-5.00 เท่ากับ ระดับความสําคัญมากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.51-4.50 เท่ากับ ระดับความสําคัญมาก
ค่าเฉลีย 2.51-3.50 เท่ากับ ระดับความสําคัญปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51-2.50 เท่ากับ ระดับความสําคัญน้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.50 เท่ากับ ระดับความสําคัญน้อยทีสุด
ส่วนที 4 ข้อเสนอแนะเพิมเติม ใช้แบบสอบถามปลายเปิ ดเพือให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นเกียวกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ในประเทศไทย
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5. การสร้ างและพัฒนาเครืองมือวิจยั
ในการวิจยั ครังนี มีการลําดับขันตอนการสร้างแบบสอบถามดังนี
1. ศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวิจยั ทีเกียวข้องจาก
กรอบแนวคิด หลักการ เพือนํามากําหนดจุดหมายและวางแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ดําเนินการสร้างแบบสอบถาม เพือใช้สอบถามนักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนน
ข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
3. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามทีพัฒนาและปรับปรุ งไปขอคําแนะนําจากอาจารย์ที
ปรึ กษางานวิจยั เพือปรับปรุ งข้อคําถามให้เหมาะสมและครอบคลุมเนื อหา หลังปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว
นําแบบสอบถามให้ผเู้ ชี ยวชาญตรวจสอบความเที ยงตรงของเนื อหาและความถูกต้องของภาษา
รวมทังให้ขอ้ เสนอแนะเพือปรับปรุ งแก้ไข
4. นําแบบสอบถามที ปรั บปรุ งแก้ไขไปทดลองใช้ก ับนักท่ องเที ยวต่างชาติ บริ เวณ
ถนนสีลม กรุ งเทพมหานคร จํานวน 30 คน แล้วนํามาหาค่ าความเชื อมันของแบบสอบถาม โดย
ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิอัลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach) ค่าความเชื อมันของแบบสอบถามทัง
ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.896
5. นําแบบสอบถามทีผ่านการทดลองใช้แล้วมาตรวจแก้ไข ปรับปรุ งให้สมบูรณ์ แล้ว
นําไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั
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6. แหล่งทีมาของข้ อมูล
ข้อมูลทีนํามาวิเคราะห์สาํ หรับการศึกษาครังนี จะใช้ขอ้ มูลทีจําแนกตามแหล่งทีมาของ
ข้อมูลได้ 2 ชนิด คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลทีเก็บรวบรวมขึนเองโดยการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม
กับกลุ่มตัว อย่างที ไม่เป็ นไปตามโอกาสทางสถิติ ใช้วิธีก ารสุ่ มตัว อย่างแบบบังเอิญ
จาก
นักท่องเทียวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวบริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร ทีสามารถพูด
อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามโดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบด้วยตนเอง ทังหมด 400 ตัวอย่าง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลทีเก็บรวบรวมจากหนังสื อ ตํารา บทความ ผลงานวิจยั
และเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเทียว พฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียว
ต่างชาติ จากหน่วยงานต่างๆ ทีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว เพือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
ครังนีและใช้อา้ งอิงในการเขียนรายงานผลการวิจยั

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามทีรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาดําเนิ นการประมวลผลข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขันตอนดังนี
1. การตรวจสอบข้อ มูล (Editing) ผูว้ ิ จ ัย ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามทีไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามทีสมบูรณ์แล้ว มาลงรหัสตามทีได้กาํ หนด
เพือสําหรับประมวลผลข้อมูลด้วยเครื องคอมพิวเตอร์
3. นํา ข้อ มูล ที ลงรหัส แล้ว ไปบัน ทึ ก ในเครื องคอมพิ ว เตอร์ เพือประมวลผลโดย
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ เพือทําการประมวลผลตามสถิติต่ างๆ โดยกําหนดการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
รู ปแบบตาราง โดยใช้สถิติ อย่างง่ ายเปรี ยบเที ยบเป็ นค่ า ร้ อยละ ค่ าเฉลีย และส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน เป็ นแต่ละรู ปแบบและโดยรวม จากนันนําค่ าเฉลียที ได้มาแปลความหมายโดยใช้สูตร
การคํานวนความกว้างของอันตรภาคชันมีดงั นี
จากสูตรความกว้างของแต่ละอันตรภาคชัน ใช้มาตรวัดแบบ Liker Scale ทีมีคาํ ตอบให้
เลือก 5 ระดับ กําหนดเกณฑ์ในการประเมินค่าคะแนนทีได้จากคําตอบตามสัดส่ วนการประมาณ
โดยมีระดับการตัดข้อมูลเป็ นแบบมาตรวัดอันตรภาค หรื อช่วง (Interval Scale) ทีมีคาํ ถามเชิงนิ ยม
หรื อมีความหมายในเชิงบวก (Positive) โดยมีสูตร ดังนี
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Interval (I)
เมือ

=

Rang ( R)
Class (C )

R แทน คะแนนสูงสุด – คะแนนตําสุด
C แทน จํานวนชัน
5-1
Interval (I)
5

=
=
=

5-1
5
0.8

การแปลผลความหมายคะแนนเฉลียทีได้มาจัดระดับความสําคัญเป็ น 5 ระดับ คือ
คะแนน
ระดับการให้ความสําคัญ
1.00 – 1.79
มีผลต่อการตัดสินใจน้อยทีสุด
1.80 – 2.59
มีผลต่อการตัดสินใจน้อย
2.60 – 3.39
มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง
3.40 – 4.19
มีผลต่อการตัดสินใจมาก
4.20 – 5.00
มีผลต่อการตัดสินใจมากทีสุด
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7.1 สถิตใิ นการวิเคราะห์
7.1.1 วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) ได้ แ ก่ ความถี
(Frequency), ร้ อยละ (Percentage),ค่าเฉลียทางเลขคณิ ต (Arithmetic mean) และค่ าเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
7.1.2 วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics ) ทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปร 2 กลุ่มทีเป็ นการวัดค่าแบบนามบัญญัติโดยใช้สถิติ Chi - Square test และทดสอบค่าความ
เข้มข้นความสัมพันธ์ใช้สถิติ Contingency Coefficient(C) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 และ
เมือทดสอบค่ าสถิต ซึ งเป็ นสถิติ ทีใช้วดั ความสัมพันธ์ข องตัว แปร โดย ทดสอบค่าความเข้มข้น
ความสัมพันธ์ใช้สถิติ Contingency Coefficient(C) และ 0 < C < 1
ถ้า C = 0 แสดงว่าตัวแปร 2 ตัว เป็ นอิสระต่อกัน หรื อไม่มีความสัมพันธ์กนั
ถ้า C เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กนั มาก

บทที 4
ผลการวิจยั
การศึกษาเรื องการรับรู ้การสื อสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซื อเบียร์
ของนักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey
research) รวบรวมข้ อ มู ล ที ได้ รั บ จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ
นักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง
สําหรับการวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพืออธิบายผลการศึกษา ได้แก่ การ
แจงความถี ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ย และ ค่ า เบี ยงเบนมาตรฐาน และวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ มาณ
(Quantitative Analysis) ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสถิติทดสอบแบบ Chi – Square และ
ทดสอบค่าความเข้มข้นความสัมพันธ์ใช้สถิติ Contingency Coefficient(C) ทีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยมีสญ
ั ลักษณ์ยอ่ ดังต่อไปนี
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n
x
X2
C.
S.D.
Sig.
*
Ho
H1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลีย
ค่าสถิติทดสอบแบบ Chi – Square
ค่าสถิติทดสอบความเข้มข้นความสัมพันธ์แบบ Contingency Coefficient
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ค่าความน่าจะเป็ น (probability) สําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
ผลทดสอบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
สมมติฐานหลัก
สมมติฐานรอง
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การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครัง
นี ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และนําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบคําอธิบาย โดยเรี ยงลําดับเป็ น 4 ส่ วน
ดังต่อไปนี
สวนที 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเกียวกับการบริ โภคเบียร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที 3 การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ที
มีผลต่อการตัดสินใจบริ โภคเบียร์
ส่วนที 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที 1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงผลการศึกษาเกียวกับข้อมูลด้านปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ เชือชาติ มีผลการศึกษาดังนี
ตารางที 3 จํานวนและร้อยละด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
(n = 400)
ลักษณะส่วนบุคคล
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ
ตํากว่า 31 ปี
อายุ 31-40 ปี
อายุ 41-50 ปี
50 ปี ขึนไป
สถานภาพสมรส โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่

จํานวน

ร้อยละ

274
126
27
105
218
50
204
169
27

68.5
31.5
6.7
26.3
54.5
12.5
51
42.3
6.7
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ตารางที 3 จํานวนและร้อยละด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ลักษณะส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

เชือชาติ

ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สูงกว่าปริ ญญาตรี
นักเรี ยน / นักศึกษา
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง/อาชีพอิสระ
น้อยกว่า 60,000 บาท
60,000 -90,000 บาท
90,001-120,000 บาท
มากกว่า 120,000 บาท
อเมริ กา
เอเชีย
ยุโรป
ตะวันออกกลาง
ออสเตรเลีย
อืนๆ

จํานวน

ร้อยละ

126
196
78
96
70
178
28
28
59
120
151
70
36
142
93
61
45
23

31.5
49
19.5
24
17.5
44.5
7
7
14.8
30
37.8
17.4
9
35.4
23.3
15.3
11.3
5.7

ผลการศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง ในด้านเพศ
พบว่า เป็ นเพศชาย จํานวน 274 คน คิดเป็ น ร้อยละ 68.5 และ เป็ นเพศหญิง จํานวน 126 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 31.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จํานวน 218 คน คิดเป็ น ร้อยละ 54.5 รองลงมา อายุ
31 – 40 ปี จํานวน 105 คน คิดเป็ น ร้อยละ 26.3 และ อายุ 50 ปี ขึนไป จํานวน 50 คน คิดเป็ น ร้อยละ
12.5 น้อยสุด อายุตากว่
ํ า 31 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็ น ร้อยละ 6.7 โดยมีสถานภาพโสด จํานวน 204
คน คิดเป็ น ร้อยละ 51.0 รองลงมา สถานภาพสมรส จํานวน 169 คน คิดเป็ น ร้อยละ 42.3 น้อยสุ ด
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน อยู่ จํานวน 27 คน คิ ด เป็ น ร้อยละ 6.7
กลุ่มตัวอย่างส่ ว นใหญ่ร ะดับ
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การศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จํานวน 196 คน คิดเป็ น ร้อยละ 49.0 รองลงมา ตํากว่าปริ ญญาตรี
จํานวน 126 คน คิดเป็ น ร้อยละ 31.5 และ สูงกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 78 คน คิดเป็ น ร้อยละ 19.5
กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มากทีสุด จํานวน 178 คน คิดเป็ น ร้อย
ละ 44.5 รองลงมา นัก เรี ยน / นัก ศึก ษา จํานวน 96 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 24.0 และ ข้าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 70 คน คิดเป็ น ร้อยละ 17.5 ส่วนน้อย ประกอบธุรกิจส่วนตัว และ รับจ้าง/อาชีพ
อิสระ จํานวน 28 คน คิดเป็ น ร้อยละ 7.0 และมีรายได้ต่อเดือน 90,001-120,000 บาท จํานวน 151
คน คิดเป็ น ร้อยละ 37.8 รองลงมา 60,000 -90,000 บาท จํานวน 120 คน คิดเป็ น ร้อยละ 30.0 และ
มากกว่า 120,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเป็ น ร้อยละ 17.4 น้อยสุด น้อยกว่า 60,000 บาท จํานวน 59
คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 14.8 โดยส่ ว นใหญ่ มีเชื อชาติ เอเชี ย จํา นวน 142 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 35.4
รองลงมา ยุโรป จํานวน 93 คน คิดเป็ น ร้อยละ 23.3 และ ตะวันออกกลาง จํานวน 61 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 15.3 ส่วนน้อย อเมริ กา จํานวน 36 คน คิดเป็ น ร้อยละ 9.0 และ น้อยสุด อืนๆ จํานวน 23 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 5.7
ส่ วนที 2 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมเกียวกับการบริโภคเบียร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
แสดงผลการศึก ษาเกียวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมเกียวกับการบริ โภคเบียร์ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ยีห้อเบียร์ทีดืม ความถีในการดืมเบียร์ ปริ มาณในการดืมเบียร์ ค่าใช้จ่ายในการดืม
เบียร์ และเหตุผลในการดืมมีผลการศึกษาดังนี
ตารางที 4 จํานวนและร้อยละพฤติกรรมเกียวกับการบริ โภคเบียร์ของกลุ่มตัวอย่าง
(n = 400)
พฤติกรรมเกียวกับการบริ โภคเบียร์
จํานวน
ร้อยละ
ยีห้อเบียร์ทีดืม

เบียร์ชา้ ง
เบียร์สิงห์
เบียร์ไทเกอร์
เบียร์ลีโอ
เบียร์ไฮเนเก้น
เบียร์ยห้ี ออืนๆ

57
116
92
63
50
22

14.3
29
23
15.7
12.5
5.5
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ตารางที 4 และร้อยละพฤติกรรมเกียวกับการบริ โภคเบียร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
พฤติกรรมเกียวกับการบริ โภคเบียร์
ความถีในการดืมเบียร์ 1 วันต่อสัปดาห์
2-3 วันต่อสัปดาห์
4-6 วันต่อสัปดาห์
ทุกวัน
เดือนละครัง
หลายเดือนต่อครัง
ปริ มาณในการดืมเบียร์ 1-3 ขวด /กระป๋ อง
4-6 ขวดกระป๋ อง
7-12 ขวด/กระป๋ อง
มากกว่า 12 ขวด/กระป๋ อง
ค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์ ตํากว่า 300 บาท
300 - 600 บาท
601-1,000 บาท
มากกว่า 1,000 บาท
เหตุผลในการดืม
เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ
เพือการผ่อนคลายความตึงเครี ยด
โอกาสพิเศษ/เข้าสังคม/สังสรรค์
เพือความอร่ อยและเจริ ญอาหาร
อืนๆ

จํานวน
113
75
73
66
49
24
142
106
83
69
100
119
99
82
47
43
224
76
10

ร้อยละ
28.3
18.7
18.3
16.4
12.3
6
35.5
26.5
20.7
17.3
25
29.8
24.8
20.4
11.8
10.8
56
19
2.4

ผลการศึกษาพฤติกรรมเกียวกับการบริ โภคเบียร์ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่
บริ โภคยีห้อเบียร์สิงห์ จํานวน 116 คน คิดเป็ น ร้อยละ 29.0 รองลงมา เบียร์ ไทเกอร์ จํานวน 92 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 23.0 และ เบียร์ลีโอ จํานวน 63 คน คิดเป็ น ร้อยละ 15.7 เป็ นเบียร์ชา้ ง จํานวน 57 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 14.3 น้อยสุด เบียร์ยห้ี ออืนๆ จํานวน 22 คน คิดเป็ น ร้อยละ 5.5 ส่ วนใหญ่มีความถี
ในการดืม 1 วันต่อสัปดาห์ มากทีสุ ด จํานวน 113 คน คิดเป็ น ร้อยละ 28.3 รองลงมา 2 - 3วันต่อ
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สัปดาห์ จํานวน 75 คน คิดเป็ น ร้อยละ 18.7 และ จํานวน 4 – 6 วันต่อสัปดาห์ จํานวน 73 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 18.3 น้อยสุ ดหลายเดือนต่อครัง จํานวน 24 คน คิดเป็ น ร้อยละ 6.0
กลุ่มตัวอย่างมีปริ มาณในการดืมเบียร์ จํานวน 1-3 ขวด /กระป๋ อง มากทีสุด จํานวน 142
คน คิดเป็ น ร้อยละ 35.5 รองลงมา จํานวน 4-6 ขวดกระป๋ อง มีจาํ นวน 106 คน คิดเป็ น ร้อยละ 26.5
และ จํานวน 7 - 12 ขวด/กระป๋ อง มีจาํ นวน 83 คน คิดเป็ น ร้อยละ 20.7 น้อยสุ ด มากกว่า 12 ขวด/
กระป๋ อง จํานวน 69 คน คิดเป็ น ร้อยละ 17.3 กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการดื มเบี ยร์ ต่อครั ง 300 600 บาท จํานวน 119 คน คิดเป็ น ร้อยละ 29.8 รองลงมา ตํากว่า 300 บาท จํานวน 100 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 25.0 และ 601-1,000 บาท จํานวน 99 คน คิดเป็ น ร้อยละ 24.8 น้อยสุ ด และ มากกว่า 1,000
บาท จํานวน 82 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 20.4 โดยส่ วนใหญ่ มีเหตุผลในการดืมเพือโอกาสพิเศษ/เข้า
สังคม/สังสรรค์ จํานวน 224 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 56.0 รองลงมา เพือความอร่ อยและเจริ ญอาหาร
จํานวน 76 คน คิดเป็ น ร้อยละ 19.0 และ เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ จํานวน 47 คน คิดเป็ น ร้อยละ
11.8 และ เพือการผ่อนคลายความตึงเครี ยด จํานวน 43 คน คิดเป็ น ร้อยละ 10.8
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ส่ วนที 3 การรับรู้ของผู้บริโภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์ เบียร์ ทีมีผลต่ อการ
ตัดสินใจซือเบียร์
แสดงผลการศึกษาเกียวกับข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการ
สือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสินใจบริ โภคเบี ยร์ ได้แก่ ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ ด้านการแสดงสินค้า ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ และด้านการใช้ป้ายต่างๆ
มีผลการศึกษาดังนี
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ตารางที 5 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการ
สือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเบียร์ ในภาพรวม
การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด
ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจบริ โภคเบียร์

x

SD.

แปลค่า

อันดับ

การขายโดยใช้พนักงานขาย
การแสดงสินค้า
การบรรจุภณ
ั ฑ์
การใช้ป้ายต่างๆ

3.69
3.61
3.63
3.72

0.53
0.54
0.53
0.53

2
4
3
1

ภาพรวม

3.66

0.43

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษา ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสินใจบริ โภคเบียร์ ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นในระดับ
มาก มีค่าเฉลีย 3.66 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.43 ในรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก ทัง 4
ด้าน โดยสูงสุ ด คือ การใช้ป้ายต่างๆ รองลงมา การขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ การบรรจุภณ
ั ฑ์
และ การแสดงสินค้าตามลําดับ ดังตาราง ที 4 – 7
ตารางที 6 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการ
สือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเบียร์ ด้านการขายโดยใช้
พนักงานขายเบียร์
(n = 400)
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์
การแต่งกายของพนักงานขายเบียร์
พนักงานขายเบียร์หน้าตาดี
การให้พนักงานขายเบียร์แนะนําสินค้า
พนักงานขายเบียร์พดู จาไพเราะน่าดึงดูดใจ
ภาพรวม

x

SD.

แปลค่า

3.86
3.57
3.49
3.84
3.69

0.5
0.57
0.74
0.52
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ผลการศึกษา ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสินใจบริ โภคเบียร์ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ ใน
ภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.69 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53 ในแต่ละ
รู ปแบบ พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก ทัง 4 ด้านโดยสูงสุ ด คือ การแต่งกายของพนักงานขาย
เบียร์ มีค่าเฉลีย 3.86 รองลงมา พนักงานขายเบียร์ ไพเราะน่ าดึงดูดใจ ( x = 3.84) พนักงานขาย
เบียร์หน้าตาดี ( x = 3.57) และการให้พนักงานขายเบียร์แนะนําสินค้า ( x = 3.49)
ตารางที 7 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการ
สือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเบียร์ ด้านการแสดงสินค้า
(n = 400)
ด้านการแสดงสินค้า
การจัดตกแต่งประตูหน้าต่างของร้านด้วยการติดโปสเตอร์
การจัดตกแต่งด้วยการนําไฟเข้ามาประดับ
การจําลองสินค้าให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ
การใส่ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot)
ภาพรวม

x

SD.

แปลค่า

3.42
3.86
3.62
3.54
3.61

0.75
0.49
0.59
0.72
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษา ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคเบียร์ ด้านการแสดงสิ นค้า ในภาพรวม พบว่า
ความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.61 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.54 ในแต่ละรู ปแบบ พบว่า มี
ความคิดเห็นในระดับมาก ทัง 4 ด้านโดยสูงสุ ด คือ การจัดตกแต่งด้วยการนําไฟเข้ามาประดับ มี
ค่าเฉลีย 3.86 รองลงมา การจําลองสิ นค้าให้มีข นาดใหญ่กว่าปกติ ( x = 3.62), การใส่ ตุ๊กตา
สัญลักษณ์ (Mascot) ( x = 3.54) และ การจัดตกแต่งประตูหน้าต่างของร้านด้วยการติดโปสเตอร์ (
x = 3.42)
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ตารางที 8 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการ
สือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเบียร์ ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์
(n = 400)
ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์
รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีสีสดใส
การบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถหยิบจับสะดวกและเปิ ดได้ง่าย
บรรจุภณั ฑ์มีลายลักษณ์อกั ษรอ่านเข้าใจง่าย
บรรจุภณั ฑ์และฉลากมีความทนทาน เหมาะสม
ภาพรวม

x

SD.

แปลค่า

3.86
3.4
3.86
3.42
3.63

0.49
0.73
0.49
0.75
0.53

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษา ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคเบียร์ ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ ในภาพรวม พบว่า
ความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.63 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53 ในแต่ละรู ปแบบ พบว่า มี
ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 3 ด้านโดยสูงสุ ด คือ รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีสีสดใส และ บรรจุ
ภัณ ฑ์มีลายลัก ษณ์ อกั ษรอ่านเข้าใจง่ าย มีค่ าเฉลีย 3.86 รองลงมา บรรจุ ภ ัณ ฑ์และฉลากมีค วาม
ทนทาน เหมาะสม ( x = 3.42) และ ระดับปานกลาง จํานวน 1 ด้าน คือ บรรจุภ ณ
ั ฑ์และฉลากมี
ความทนทาน เหมาะสม( x = 3.40)
ตารางที 9 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการ
สื อสารการตลาด ณ จุ ดขายของผลิตภัณ ฑ์เบี ยร์ ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเบียร์ ด้านการใช้ป้าย
ต่างๆ
(n = 400)
ด้านการใช้ป้ายต่างๆ
ป้ ายประชาสัมพันธ์ อ่านเข้าใจได้ง่าย
ขนาดของป้ ายประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม
ป้ ายไฟมีสีสดใส น่าดึงดูดใจ
ป้ ายต่างๆมีจาํ นวนเหมาะสม เห็นได้ง่าย
ภาพรวม

x

SD.

แปลค่า

3.85
3.62
3.54
3.86
3.72

0.52
0.59
0.72
0.49
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ผลการศึกษา ความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคเบียร์ ด้านการใช้ป้ายต่างๆ ในภาพรวม พบว่า
ความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.72 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53 ในแต่ละรู ปแบบ พบว่า มี
ความคิด เห็ นในระดับมาก ทัง 4 ด้านโดยสู งสุ ด คื อ ป้ ายต่างๆมีจาํ นวนเหมาะสม เห็ นได้ง่าย มี
ค่าเฉลีย 3.86 รองลงมา ป้ ายประชาสัมพัน ธ์ อ่านเข้าใจได้ง่าย ( x = 3.85), ขนาดของป้ าย
ประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม( x = 3.62) และ ป้ ายไฟมีสีสดใส น่าดึงดูดใจ ( x = 3.54)
ส่ วนที 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการบริโภคเบียร์
H0 = ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์
H1 = ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยลัก ษณะส่ ว นบุค คล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และเชือชาติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ประกอบด้วย ยีห้อเบียร์ ทีดืม ความถี
ในการดืมเบียร์ ปริ มาณในการดืมเบียร์ ค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์ และเหตุผลในการดืมเบียร์
ตารางที 10 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริ โภคเบียร์ ด้านยีห้อเบียร์ทีดืม
(n = 400)
พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านยีห้อเบียร์ทีดืม
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
Chi–Square (X2)
df.
Sig.
C.
ด้านเพศ
2.819
5
0.728
0.084
ด้านอายุ
24.702
15
0.054
0.301
ด้านสถานภาพสมรส
8.972
10
0.535
0.148
ด้านระดับการศึกษา
18.876
10
0.042*
0.212
ด้านอาชีพ
16.692
20
0.673
0.200
ด้านรายได้ต่อเดือน
14.874
15
0.461
0.189
ด้านเชือชาติ
1534.67
25
0.000*
0.891
* อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
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ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่างปั จ จัยลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลกับพฤติ ก รรมการ
บริ โภคเบียร์ ด้านยีห้อเบียร์ทีดืม พบว่า มีปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ทีมีค่า Sig. < 0.05 จํานวน 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านระดับการศึกษา และ ด้านเชือชาติ
สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาและด้านเชือ
ชาติ มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ พฤติ ก รรมการบริ โภคเบี ย ร์ ด้า นยีห้อ เบี ย ร์ ที ดื ม โดยด้า นเชื อชาติ มี
ความสัมพันธ์ สูงสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
ตารางที 11 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริ โภคเบียร์ ด้านความถีในการดืมเบียร์
(n = 400)
พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านความถีในการดืมเบียร์
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
Chi–Square (X2)
df.
Sig.
C.
ด้านเพศ
ด้านอายุ
ด้านสถานภาพสมรส
ด้านระดับการศึกษา
ด้านอาชีพ
ด้านรายได้ต่อเดือน
ด้านเชือชาติ
* อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05

0.398
42.293
10.315
27.868
14.13
40.543
1224.669

5
15
10
10
20
15
25

0.995
0.000*
0.413
0.002*
0.824
0.000*
0.000*

0.032
0.309
0.159
0.255
0.185
0.303
0.868

ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่างปั จ จัยลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลกับพฤติ ก รรมการ
บริ โ ภคเบียร์ ด้านความถีในการดืมเบียร์ พบว่า มีปัจ จัยลักษณะส่ วนบุค คล ทีมีค่า Sig. < 0.05
จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ต่อเดือน และด้านเชือชาติ
สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้าน
รายได้ต่อเดือน และด้านเชือชาติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านความถีในการ
ดืมเบียร์ โดยด้านเชือชาติมีความสัมพันธ์ สูงสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
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ตารางที 12 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริ โภคเบียร์ ด้านปริ มาณในการดืมเบียร์
(n = 400)
พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านปริ มาณในการดืมเบียร์
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
Chi–Square (X2)
df.
Sig.
C.
ด้านเพศ
ด้านอายุ
ด้านสถานภาพสมรส
ด้านระดับการศึกษา
ด้านอาชีพ
ด้านรายได้ต่อเดือน
ด้านเชือชาติ
* อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05

1.177
27.161
2.739
43.818
8.265
39.415
478.916

3
9
6
6
12
9
15

0.758
0.001*
0.841
0.000*
0.764
0.000*
0.000*

0.054
0.252
0.082
0.341
0.142
0.299
0.738

ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่างปั จ จัยลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลกับพฤติ ก รรมการ
บริ โ ภคเบียร์ ด้านปริ มาณในการดื มเบียร์ พบว่า มีปัจ จัยลักษณะส่ วนบุค คล ทีมีค่า Sig. < 0.05
จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอายุ ด้านรายได้ต่อเดือน ด้านระดับการศึกษา และด้านเชือชาติ
สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านรายได้ต่อเดือน ด้าน
ระดับการศึกษา และด้านเชือชาติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านปริ มาณใน
การดืมเบียร์ โดยด้านเชือชาติมีความสัมพันธ์ สูงสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
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ตารางที 13 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริ โภคเบียร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์
(n = 400)
พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
Chi–Square (X2)
df.
Sig.
C.
ด้านเพศ
ด้านอายุ
ด้านสถานภาพสมรส
ด้านระดับการศึกษา
ด้านอาชีพ
ด้านรายได้ต่อเดือน
ด้านเชือชาติ
* อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05

0.49
15.537
3.826
44.212
10.653
15.82
395.031

3
9
6
6
12
9
15

0.921
0.077
0.7
0.000*
0.559
0.071
0.000*

0.035
0.363
0.097
0.315
0.161
0.195
0.705

ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่างปั จ จัยลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลกับพฤติ ก รรมการ
บริ โภคเบียร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์ พบว่า มีปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล ทีมีค่า Sig. < 0.05
จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านระดับการศึกษา และด้านเชือชาติ
สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา และด้านเชือ
ชาติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์ โดยด้านเชือชาติมี
ความสัมพันธ์ สูงสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05

56
ตารางที 14 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริ โภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์
(n = 400)
พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
Chi–Square (X2)
df.
Sig.
C.
ด้านเพศ
ด้านอายุ
ด้านสถานภาพสมรส
ด้านระดับการศึกษา
ด้านอาชีพ
ด้านรายได้ต่อเดือน
ด้านเชือชาติ
* อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05

1.848
15.784
7.251
38.664
11.879
17.738
344.977

4
12
8
8
16
12
20

0.764
0.201
0.51
0.000*
0.752
0.124
0.000*

0.068
0.308
0.133
0.297
0.170
0.206
0.680

ผลการทดสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่างปั จ จัยลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลกับพฤติ ก รรมการ
บริ โภคเบี ยร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบี ยร์ พบว่า มีปัจ จัยลักษณะส่ วนบุ คคล ที มีค่ า Sig. < 0.05
จํานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านระดับการศึกษา และ ด้านเชือชาติ
สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา และ ด้านเชือ
ชาติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์ โดยด้านเชือชาติมี
ความสัมพันธ์ สูงสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05

57
สมมติฐานที 2 การรับรู้ของผู้บริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์ เบียร์ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคเบียร์
H0 = การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ไม่
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์
H1 = การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์
ตัว แปรอิสระ ได้แก่ การรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โ ภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุ ด ขายของ
ผลิตภัณฑ์เบียร์ ประกอบด้วย ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ ด้านการแสดงสิ นค้า ด้าน
การบรรจุภณ
ั ฑ์ และด้านการใช้ป้ายต่างๆ
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ประกอบด้วย ยีห้อเบียร์ ทีดืม ความถี
ในการดืมเบียร์ ปริ มาณในการดืมเบียร์ ค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์ และเหตุผลในการดืมเบียร์
ตารางที 15 ทดสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างการรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคกับการสื อสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับพฤติ กรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านยีห้อเบียร์ทีดืม
(n = 400)
พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านยีห้อเบียร์ทีดืม
การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์
Chi–Square (X2)
df.
Sig.
C.
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์
ด้านการแสดงสินค้า
ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้านการใช้ป้ายต่างๆ
ภาพรวม

21.245
16.24
16.199
18.441

15
15
15
15

0.129
0.366
0.369
0.240

0.225
0.198
0.197
0.210

11.836

10

0.296

0.170

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ
จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านยีห้อเบียร์ทีดืม ในแต่ละรู ปแบบ และ
ภาพรวม พบว่า การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ มีค่า
Sig. > 0.05
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สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า การรับรู้ ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุด ขายของ
ผลิตภัณฑ์เบียร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05
ตารางที 16 ทดสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างการรั บรู้ ข องผู้บริ โภคกับการสื อสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านความถีในการดืมเบียร์
(n = 400)
การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์

พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านความถีในการดืมเบียร์
Chi–Square (X2)

df.

Sig.

C.

ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์
ด้านการแสดงสินค้า
ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้านการใช้ป้ายต่างๆ

36.375
22.335
22.458
25.877

15
15
15
15

0.002*
0.010*
0.096
0.039*

0.289
0.230
0.231
0.246

ภาพรวม
* อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05

20.666

10

0.024*

0.222

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ
จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านความถีในการดืมเบียร์ ในแต่ละ
รู ปแบบ พบว่า การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ มีค่ า
Sig. < 0.05 จํานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ ด้านการแสดงสิ นค้า
และด้านการใช้ป้ายต่างๆ
สรุ ปผลการทดสอบ ในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 หรื อสรุ ปได้ว่า การรับรู้ของ
ผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์ เบียร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
บริ โภคเบียร์ ด้านความถีในการดืมเบียร์ โดยด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ มีความสัมพันธ์
สูงสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
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ตารางที 17 ทดสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างการรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคกับการสื อสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านปริ มาณในการดืมเบียร์
(n = 400)
การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์
ด้านการแสดงสินค้า
ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้านการใช้ป้ายต่างๆ
ภาพรวม

พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านปริ มาณในการดืมเบียร์
Chi–Square (X2)

df.

Sig.

C.

13.395
8.694
9.309
8.415

9
9
9
9

0.146
0.466
0.409
0.493

0.180
0.146
0.151
0.144

7.804

6

0.253

0.138

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ
จุดขายของผลิตภัณฑ์เบี ยร์ กับพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านปริ มาณในการดืมเบียร์ ในแต่ละ
รู ป แบบ และ ภาพรวม พบว่ า การรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคกับ การสื อสารการตลาด ณ จุ ด ขายของ
ผลิตภัณฑ์เบียร์ มีค่า Sig. > 0.05
สรุ ปผลการทดสอบได้ว่า การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของ
ผลิตภัณฑ์เบียร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านปริ มาณในการดืมเบียร์ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
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ตารางที 18 ทดสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างการรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคกับการสื อสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์
(n = 400)
การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์
ด้านการแสดงสินค้า
ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้านการใช้ป้ายต่างๆ
ภาพรวม
* อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05

พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์
Chi–Square (X2)

df.

Sig.

C.

24.172
27.844
28.598
27.313

9
9
9
9

0.004*
0.001*
0.001*
0.001*

0.239
0.255
0.258
0.253

27.549

6

0.000*

0.254

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ
จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์ ในแต่ละ
รู ป แบบ และ ภาพรวม พบว่ า การรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคกับ การสื อสารการตลาด ณ จุ ด ขายของ
ผลิตภัณฑ์เบียร์ มีค่า Sig. < 0.05 จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ ด้าน
การแสดงสินค้า ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ และด้านการใช้ป้ายต่างๆ
สรุ ปผลการทดสอบ ในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 หรื อสรุ ปได้ว่า การรับรู้ของ
ผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์ เบียร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
บริ โภคเบียร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์ โดยด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความสัมพันธ์สูงสุ ด อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05
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ตารางที 19 ทดสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างการรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคกับการสื อสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ กับพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์
(n = 400)
การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์
ด้านการแสดงสินค้า
ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์
ด้านการใช้ป้ายต่างๆ
ภาพรวม
* อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05

พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์
Chi–Square (X2)

df.

Sig.

C.

22.093
23.355
24.339
26.207

12
12
12
12

0.036*
0.025*
0.018*
0.010*

0.229
0.235
0.239
0.248

22.735

8

0.004*

0.232

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ
จุดขายของผลิต ภัณฑ์เบี ยร์ กับพฤติก รรมการบริ โภคเบี ยร์ ด้านเหตุ ผลในการดื มเบี ยร์ ในแต่ละ
รู ป แบบ และ ภาพรวม พบว่ า การรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคกับ การสื อสารการตลาด ณ จุ ด ขายของ
ผลิตภัณฑ์เบียร์ มีค่า Sig. < 0.05 จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ ด้าน
การแสดงสินค้า ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ และด้านการใช้ป้ายต่างๆ
สรุ ปผลการทดสอบ ในภาพรวม พบว่า ค่า Sig. < 0.05 หรื อสรุ ปได้ว่า การรับรู้ของ
ผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
บริ โภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์ โดยด้านการใช้ป้ายต่างๆ มีความสัมพันธ์สูงสุ ด อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05

บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื องการรับรู ้การสื อสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือเบียร์
ของนักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์
1. เพือศึกษาการสือสารการตลาด ณ จุดขาย ของผลิตภัณฑ์เบียร์ บริ เวณถนนข้าวสาร
กรุ งเทพมหานคร
2. เพือศึกษาเรื อง การรับรู ้การสื อสารการตลาด ณ จุ ดขาย ที มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื อ
เบียร์ของนักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร
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ระเบี ย บวิ ธีวิ จ ัย เป็ นการศึก ษาเชิ งสํารวจ (Survey research) ใช้ก ลุ่ม ตัว อย่าง คื อ
นักท่องเทียวต่างชาติ บริ เวณถนนข้าวสาร กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) ประเภทกลุ่มตัว อย่างกรอกเอง เป็ นเครื องมือในการเก็บข้อมูล ทดสอบความ
น่าเชือถือของเครื องมือ ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จํานวน 30 ตัวอย่าง
ผลทดสอบความน่าเชือถือเครื องมือว่ามีความเชือถือในระดับสูงมีค่าการทดสอบที 0.880 วิเคราะห์
ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพืออธิบายผลการศึกษา ได้แก่ การแจงความถี ร้อย
ละ ค่าเฉลีย และ ค่ าเบี ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis)
ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสถิติ ทดสอบแบบ Chi – Square และทดสอบค่าความเข้มข้น
ความสัมพันธ์ใช้สถิติ Contingency Coefficient(C) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สรุ ปผลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
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สรุ ปผลการวิจยั
1. ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง ในด้านเพศ
พบว่า เป็ นเพศชาย ร้อยละ 68.5 และ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 31.5 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี
ร้อยละ 54.5 รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 26.3 และ อายุ 50 ปี ขึ นไป ร้ อยละ 12.5 น้อยสุ ด อายุ
ตํากว่า 31 ปี โดยมีสถานภาพโสด ร้อยละ 51.0 รองลงมา สถานภาพสมรส ร้ อยละ 42.3 น้อยสุ ด
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ร้อยละ 6.7 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า ร้อยละ 49.0 รองลงมา ตํากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 31.5 และ สูงกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 19.5
โดยมีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มากทีสุด ร้อยละ 44.5 รองลงมา นักเรี ยน / นักศึกษา ร้อยละ
24.0 และ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.5 ส่วนน้อย ประกอบธุรกิจส่วนตัว และ รับจ้าง/อาชีพ
อิสระ ร้ อยละ 7.0 และมี รายได้ต่ อเดื อน 90,001-120,000 บาท ร้ อยละ 37.8 รองลงมา 60,000
-90,000 บาท ร้อยละ 30.0 น้อยสุ ด น้อยกว่า 60,000 บาท โดยส่ วนใหญ่มีเชือชาติเอเชี ย ร้ อยละ 35.4
รองลงมา ยุโรป ร้อยละ 23.3 และ ตะวันออกกลาง ร้อยละ 15.3 ส่วนน้อย อเมริ กา และ อืนๆ
2. พฤติกรรมเกียวกับการบริโภคเบียร์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการศึกษาพฤติกรรมเกียวกับการบริ โภคเบียร์ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่
บริ โภคยีห้อเบียร์สิงห์ ร้อยละ 29.0 รองลงมา เบียร์ไทเกอร์ ร้อยละ 23.0 และ เบียร์ ลีโอ ร้อยละ 15.7
เป็ นเบียร์ ชา้ ง ร้อยละ 14.3 น้อยสุ ด เบียร์ ยีห้ออืนๆ ส่ วนใหญ่มีความถีในการดืม 1 วันต่อสัปดาห์
มากทีสุด ร้อยละ 28.3 รองลงมา 2 - 3วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 18.7 และ จํานวน 4 – 6 วันต่อสัปดาห์
ร้อยละ 18.3 น้อยสุ ดหลายเดือนต่ อครั ง ส่ วนใหญ่ มีปริ มาณในการดื มเบี ย ร์ จํานวน 1-3 ขวด /
กระป๋ อง มากทีสุ ด ร้อยละ 35.5 รองลงมา จํานวน 4-6 ขวดกระป๋ อง น้อยสุ ด มากกว่า 12 ขวด/
กระป๋ อง มีค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์ต่อครัง 300 - 600 บาท ร้อยละ 29.8 รองลงมา ตํากว่า 300 บาท
ร้อยละ 25.0 และ 601-1,000 บาท ละ 24.8 น้อยสุด และ มากกว่า 1,000 บาท ส่ วนใหญ่มีเหตุผลใน
การดืมเพือโอกาสพิเศษ/เข้าสังคม/สังสรรค์ ร้อยละ 56.0 รองลงมา เพือความอร่ อยและเจริ ญอาหาร
ร้อยละ 19.0 และ เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ ร้อยละ 11.8 และ เพือการผ่อนคลายความตึงเครี ยด
3. การรับรู้ของผู้บริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผล
ต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคเบียร์ ในภาพรวม มีความ
คิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.66 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.43 ในแต่ละรู ปแบบ พบว่า มีความ
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คิดเห็นในระดับมาก ทัง 4 ด้าน โดยสูงสุด คือ การใช้ป้ายต่างๆ รองลงมา การขายโดยใช้พนักงาน
ขายเบียร์ การบรรจุภณ
ั ฑ์ และ การแสดงสินค้าตามลําดับ
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ พบว่า มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ของผูบ้ ริ โภค
กับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสินใจบริ โภคเบียร์ ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.69 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53 ในแต่ละ
รู ปแบบ พบว่า มีความคิดเห็ นในระดับมาก ทัง 4 ด้านโดยสูงสุ ด คือ การแต่งกายของพนักงานใน
ร้าน รองลงมา คือ พนักงานขายเบียร์พดู จาไพเราะน่าดึงดูดใจ พนักงานขายเบียร์หน้าตาดี และการ
ให้พนักงานขายเบียร์แนะนําสิ นค้า
ด้านการแสดงสิ น ค้า พบว่า มีความคิ ดเห็ นต่ อการรั บรู้ข องผูบ้ ริ โ ภคกับการสื อสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคเบียร์ ด้านการแสดงสิ นค้า
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.61 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.54 ในแต่ละรู ปแบบ พบว่า มีความคิดเห็น ใน
ระดับมาก ทัง 4 ด้านโดยสูงสุ ด คือ การจัดตกแต่งด้วยการนําไฟเข้ามาประดับ รองลงมา คือ การ
จําลองสินค้าให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ การใส่ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) และการจัดตกแต่งประตู
หน้าต่างของร้านด้วยการติดโปสเตอร์
ด้านการบรรจุ ภ ัณฑ์ พบว่า มีค วามคิ ด เห็น ต่ อการรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โ ภคกับการสื อสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสินใจบริ โภคเบียร์ ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.63 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53 ในแต่ละรู ปแบบ พบว่า มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก จํานวน 3 ด้านโดยสูงสุด คือ รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีสีสดใส และ บรรจุภณ
ั ฑ์มีลายลักษณ์
อักษรอ่านเข้าใจง่าย มี รองลงมา บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากมีความทนทาน เหมาะสม และ ระดับปาน
กลาง จํานวน 1 ด้าน คือ บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากมีความทนทาน เหมาะสม
ด้านการใช้ป้ายต่างๆ พบว่า มีค วามคิ ดเห็น ต่อการรั บรู้ ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสาร
การตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคเบียร์ ด้านการใช้ป้ายต่างๆ
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.72 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 0.53 ในแต่ละรู ปแบบ พบว่า มีความคิดเห็นใน
ระดับมาก ทัง 4 ด้านโดยสูงสุ ด คื อ ป้ ายต่างๆ มีจาํ นวนเหมาะสม เห็นได้ง่าย รองลงมา คือ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์อ่านเข้าใจได้ง่าย ขนาดของป้ ายประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม และป้ ายไฟมีสี
สดใสน่าดึงดูดใจ
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคลมีความสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการบริโภคเบียร์
ปั จ จัยลัก ษณะส่ วนบุค คลกับพฤติก รรมการบริ โภคเบียร์ ด้านยีห้อเบี ยร์ ทีดื ม พบว่า
ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา และ ด้านเชื อชาติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการ
บริ โภคเบียร์ ด้านยีห้อเบียร์ทีดืม โดยด้านเชือชาติมีความสัมพันธ์ สูงสุ ด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
0.05
ปั จจัยลักษณะส่ วนบุค คลกับพฤติ กรรมการบริ โภคเบี ยร์ ด้านความถีในการดืมเบียร์
พบว่า ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้ต่อเดื อน และด้านเชื อ
ชาติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านความถีในการดืมเบียร์ โดยด้ านเชือชาติ มี
ความสัมพันธ์ สูงสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านปริ มาณในการดืมเบียร์
พบว่า ปั จจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านรายได้ต่อเดือน ด้านระดับการศึกษา และด้านเชื อ
ชาติ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านปริ มาณในการดื มเบี ยร์ โดยด้านเชื อชาติ มี
ความสัมพันธ์ สูงสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์
พบว่า ปั จ จัย ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ด้านระดับ การศึ ก ษา และด้า นเชื อชาติ มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ
พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านค่ าใช้จ่ายในการดื มเบี ยร์ โดยด้านเชื อชาติ มีความสัมพันธ์ สู งสุ ด
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
ปั จจัยลัก ษณะส่ ว นบุคคลกับพฤติ กรรมการบริ โ ภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์
พบว่า ปั จ จัยลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ด้านระดับ การศึ ก ษา และ ด้า นเชื อชาติ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์ โดยด้านเชือชาติมีความสัมพันธ์ สูงสุ ด อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
สมมติฐานที 2 การรับรู้ ของผู้บริโภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์
เบียร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคเบียร์
การรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุ ดขายของผลิต ภัณ ฑ์เบี ย ร์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านยีห้อเบียร์ทีดืม พบว่า การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด
ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการ
ดืมเบียร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
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การรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุ ดขายของผลิต ภัณ ฑ์เบี ย ร์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านความถีในการดืมเบียร์ สรุ ปผลแต่ละรู ปแบบ พบว่า มีความสัมพันธ์
ได้แก่ ด้านการขายโดยใช้พ นักงานขายเบียร์ ด้านการแสดงสิ นค้า และด้านการใช้ป้ายต่างๆ
สรุ ปผลภาพรวม พบว่า การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านความถีในการดืมเบียร์ โดยด้านการขายโดยใช้
พนักงานขายเบียร์ มีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
การรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุ ดขายของผลิต ภัณ ฑ์เบี ย ร์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านปริ มาณในการดืมเบียร์ พบว่า การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสาร
การตลาด ณ จุ ดขายของผลิต ภัณฑ์เบี ยร์ ไม่มีความสั มพัน ธ์ก ับพฤติก รรมการบริ โภคเบียร์ ด้าน
ปริ มาณในการดืมเบียร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
การรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุ ดขายของผลิต ภัณ ฑ์เบี ย ร์ กับ
พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์ สรุ ปผลรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์
ได้แก่ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ ด้านการแสดงสินค้า ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ และด้าน
การใช้ป้ายต่างๆ สรุ ปผลภาพรวม ได้ว่า การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภัณฑ์เบี ยร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบี ยร์
โดยด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
การรั บรู้ ข องผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุ ดขายของผลิต ภัณ ฑ์เบี ย ร์ กับ
พฤติก รรมการบริ โ ภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบี ยร์ สรุ ปผลรายด้าน พบว่า มีความสัมพัน ธ์
ได้แก่ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ ด้านการแสดงสินค้า ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์ และด้าน
การใช้ป้ายต่างๆ สรุ ปผลภาพรวม พบว่า การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุดขาย
ของผลิตภัณฑ์เบียร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์ โดย
ด้านการใช้ป้ายต่างๆ มีความสัมพันธ์สูงสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที 0.05
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อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับความคิดเห็นต่อการรับรู้ของนักท่องเทียวต่างชาติกบั
การสื อสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณ ฑ์เบียร์ ทีส่ งผลต่อการตัด สิ นใจบริ โภคเบี ยร์ พบว่า
ระดับความสําคัญของการรับรู้การสื อสารการตลาด ณ จุดขายที ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซือเบียร์ ของ
นักท่องเทียวต่างชาติทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ การแสดงสิ นค้า
การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ และ การใช้ป้ ายต่ า งๆ ทัง 4 ด้า น อยู่ใ นระดับ ความสํา คัญ มาก ซึ งตรงกับ
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ผลการวิจยั ของ POPAI (Point of Purchase Advertising Institute.; K-Mart Corporation.; and
Procter & Gamble Company., 1993) ทีกล่าวไว้ว่า การสือสาร ณ จุดขายจะช่วยยําเตือนความทรงจํา
ของผูบ้ ริ โภคเกียวกับยีห้อของสิ นค้าและคุณสมบัติทีแตกต่างจากคู่แข่งขันของสิ นค้า อีกทังเป็ น
แรงกระตุน้ ทีสําคัญในการตัดสิ นใจซือของผูบ้ ริ โภค พบว่า ประมาณร้ อยละ 53 ของผูท้ ีตัดสิ นใจ
ซือสินค้ามาจากการกระตุน้ จากการสือสาร ณ จุดขาย
2. การรั บ รู้ ก ารสื อสารการตลาด ณ จุ ด ขายที มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อเบี ย ร์ ข อง
นัก ท่ องเที ยวต่ างชาติ บริ เวณถนนข้าวสารสู งสุ ด ในแต่ ละลัก ษณะ ได้แก่ ด้านการขายโดยใช้
พนักงานขายเบียร์ คือ การแต่งกายของพนักงานขายเบียร์ ด้านการแสดงสิ นค้า คือ การจัดตกแต่ง
ด้วยการนําไฟเข้ามาประดับ ด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์คือ รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีสีสดใส ด้านการใช้ป้าย
ต่างๆ คือ ป้ ายต่างๆ มีจาํ นวนเหมาะสม เห็นได้ง่าย
ดังนันการสื อสารการตลาด ณ จุดขายจึงเป็ นการสือสารทีทําให้ผบู ้ ริ โภค เกิดการซือได้
โดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า การใช้การสือสารการตลาด ณ จุดขายทีมีความโดดเด่น โดยการใช้
สี ขนาดตัวอักษร และรู ปแบบทีน่ าสนใจ ซึงตรงกับแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมการซือโดยไม่ได้
วางแผน ของรื นฤดี เดชะอินทราวงศ์ (2541) ทีกล่าวว่า สินค้าทีผูบ้ ริ โภคมีความผูกพันกับสินค้าตํา
จึงไม่มีการหาข้อมูลหรื อวางแผนในการซือล่วงหน้า หรื อผูบ้ ริ โภคต้องการความแปลกใหม่ให้ชีวิต
จึงเกิดการซือโดยไม่มีการวางแผนขึน
3. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด
ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ ด้านการแสดงสิ นค้า ด้าน
การบรรจุภณ
ั ฑ์ และ ด้านการใช้ป้ายต่างๆ ทีส่ งผลต่อกับพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ ได้แก่ ด้าน
ความถีในการดืมเบียร์ ด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์ และด้านเหตุผลในการดืมเบียร์
โดย
พฤติกรรมด้านความถีในการดืมเบียร์มีความสัมพันธ์กบั ด้านการขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์สูงสุด
พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการดืมเบียร์ มีความสัมพันธ์กบั ด้านการแสดงสิ นค้า ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์
และด้านการใช้ป้ายต่างๆ สูงสุด ด้านเหตุผลในการดืมเบียร์มีความสัมพันธ์กบั ด้านการใช้ป้ายต่างๆ
สูงสุด
จากการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับ ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา (2544) ทีกล่าวไว้ว่า การ
วางแผนกลยุทธ์การสือสารการตลาดและการโฆษณามีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องเข้าใจพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคและต้องพยายามทําให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความสนใจในตัวสิ นค้าด้วยวิธีการทีหลากหลาย
รู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นข้อความโฆษณาทีดึงดูด หี บห่ อทีสะดุดตา ชือยีห้อ พนักงานขายเบียร์ อีก
ทังกิจกรรมการสือสารการตลาดทีจะช่วยกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมในการซือและใช้สินค้า
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ดังนันจะเห็นว่า ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อเครื องมือการสื อสารการตลาด ณ จุด
ขาย แต่ละประเภทนัน จะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันแล้วแต่ละเครื องมือ
ซึงสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา (2542) ทีกล่าวว่า หัวใจสําคัญของการใช้เครื องมือสื อสาร
ทางการตลาด คือ การมุ่งเน้นทีสร้างให้ลกู ค้าเกิดพฤติกรรม ไม่ใช่เพียงแต่การรับรู้และการยอมรับ
เท่ านัน และเครื องมือสื อสารการตลาดต้องใช้หลายเครื องมือร่ วมกัน (ไม่ใช่ทุกเครื องมือ) โดย
นําหนักตามความสําคัญของแต่ละเครื องมือ แต่ละเครื องมือไม่ได้ใช้พร้อมกันตลอดเวลา จึงต้อง
เลือกว่าจะใช้เครื องมือใดมากทีสุด ตําทีสุด โดยให้การใช้แต่เครื องมือเหมาะสมทีสุด
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ข้ อเสนอแนะการวิจยั
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังนี
ในการศึกษาครังนี ผูศ้ ึกษาของนําเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษาครังนี ดังนี
1. การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ทีส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซือเบียร์ของนักท่องเทียวต่างชาติในระดับมาก ดังนัน บริ ษทั ธุ รกิ จเบียร์ จึงควรมีการขยายช่องการ
สือสารการตลาด ณ จุดขาย ให้เกิดความครอบคลุมและมีการพัฒนาช่องการการจัดจําหน่ ายให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ ควรให้ค วามสําคัญกับกิจกรรมทีเข้าถึงตัว ลูกค้าเป้ าหมาย สร้างความสนใจ และ
กระตุน้ การตอบสนองทันที เช่น พนักงานส่งเสริ มการขาย ป้ ายโฆษณา การแสดงสิ นค้า เป็ น
ต้น
2. การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ดา้ นการ
ขายโดยใช้พนักงานขายเบียร์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ดา้ นความถีในการดืมเบียร์ สูงสุ ด
ดังนันเพือเป็ นการกระตุน้ ให้ผบู้ ริ โภคตัดสินใจซื อสิ นค้าง่ายขึนและซื อปริ มาณที มากขึ นกว่าการที
สิ นค้าต้องขาย บริ ษทั ธุรกิจเบียร์ ควรจัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานขายเบียร์ ในทักษะด้านต่างๆ
เช่น การกล่าวต้อนรับ การนําเสนอขาย เทคนิ คการขาย การเจรจาต่อรอง และการปิ ดการขาย
จะทําให้สามารถเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการขายได้อย่างเป็ นระบบและสร้ างความมันใจให้ก ับ
พนักงานเพิมขึน ซึงจะส่งผลต่อการขายอย่างมีประสิ ทธิผล ทังการพัฒนาทัศนคติ เชิ งบวกต่ องาน
ขาย การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และการกระตุน้ ตัวเองให้มีความกระตือรื อร้นให้กบั
พนักงานขายเบียร์ก็นบั ว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เพราะจะทําให้พนักงานขายเบียร์ มีความรัก
ในงานขายและสนุกสนานในการทีได้พดู คุยกับลูกค้า
3. การรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์เบียร์ดา้ นการ
ใช้ป้ายต่างๆ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคเบียร์ดา้ นเหตุผลในการดืมเบียร์สูงสุ ด ดังนัน
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ควรให้ความสําคัญกับการนําเสนอข้อมูลสิ นค้าผ่านป้ ายโฆษณา เพราะสื อประเภทนี สามารถ
เผยแพร่ ได้สะดวกและกว้างขวาง สามาระเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา มี
ความยืดหยุ่น ในตัวสื อได้เป็ นอย่างดี ในการออกแบบสามารถสร้างรู ปภาพประกอบ ตลอดจน
แนวทางการออกแบบกราฟิ กได้อย่างอิสระและสวยงาม จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการ
บริ โภคเบียร์มากยิงขึน
ข้ อเสนอแนะการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาดเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างยีห้อผลิตภัณฑ์เบียร์ ผล
เพือศึกษาความคิดเห็นทีแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์เบียร์ ซึงผลการศึกษาจะทําให้สามารถพัฒนา
ส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจะคู่แข่งขันได้
2. ควรศึ ก ษาในพื นที อื นๆ เพิ มเติ ม หรื อศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บ ผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครหรื อปริ มณฑล เพือเปรี ยบเทียบกับผูบ้ ริ โภคในพืนทีอืนๆ เพือทราบถึงพฤติ กรรม
การบริ โภคของผูบ้ ริ โภคทีมีสิงแวดล้อมและสภาวการณ์ ต่างกันออกไปว่ามีพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เบียร์ ต่างกันในลักษณะใด ซึงจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนิ นธุรกิจ ของผลิตภัณฑ์เบียร์
มากยิงขึน
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ภาคผนวก ก
(แบบสอบถามภาษาไทย)
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เลขที ……………..

แบบสอบถาม
เรือง การรับรู้การสือสารการตลาด ณ จุดขาย ทีมีผลต่ อการตัดสิ นใจซือเบียร์ ของนักท่ องเทียว
ต่างชาติ บริเวณถนนข้ าวสาร กรุงเทพมหานคร
คําชีแจง ข้อมูลทังหมดทีได้จากแบบสอบถาม จะนําไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโดยเฉพาะ และ
ไม่มีผลใด ๆ ต่อตัวท่านและองค์การของท่านแต่อย่างใด จึงขอความกรุ ณาตอบคําถามตามความ
เป็ นจริ ง
แบบสอบถามฉบับนี มีส่วนประกอบทีสําคัญ 3 ตอน คือ
ตอนที 1 คําถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 คําถามเกียวกับพฤติกรรมเกียวกับการบริ โภคเบียร์
ตอนที 3 คําถามเกียวกับการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสือสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์
เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสินใจบริ โภคเบียร์
ตอนที 4 ข้อเสนอแนะเพิมเติม
________________________________________________
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ตอนที 1
คําชีแจง

ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
โปรดทําเครื องหมาย 3 ลงใน  หน้าคําตอบทีตรงความเป็ นจริ ง

1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. อายุ
 1. ตํากว่า 31 ปี
 3. 41-50 ปี

 2. 31-40 ปี
 4. 50 ปี ขึนไป

3. สถานภาพสมรส
 1. โสด
 3. หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่

 2. สมรส

4. ระดับการศึกษา
 1. ตํากว่าปริ ญญาตรี
 3. สูงกว่าปริ ญญาตรี

 2. ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า

5. อาชีพ
 1. นักเรี ยน / นักศึกษา
 3. พนักงานบริ ษทั เอกชน
 5. อืน ๆ โปรดระบุ........................

 2. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

6. รายได้ต่อเดือน
 1. น้อยกว่า 60,000 บาท
 3. 90,001-120,000 บาท
7. เชือชาติ
 1. อเมริ กา
 3. ยุโรป
 5. อืน ๆ

 2. 60,001-90,000 บาท
 4. มากกว่า 120,000 บาท
 2. เอเชีย
 4. ออสเตรเลีย
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ตอนที 2
คําชีแจง

คําถามเกียวกับพฤติกรรมเกียวกับการบริ โภคเบียร์
โปรดทําเครื องหมาย 3 ลงใน  หน้าคําตอบทีตรงความเป็ นจริ ง

8. ท่านนิยมดืมเบียร์ยห้ี อใดเป็ นประจํา
 1. เบียร์ชา้ ง
 3. เบียร์ไทเกอร์
 5. เบียร์ไฮเนเก้น

 2. เบียร์สิงห์
 4. เบียร์ลีโอ
 6. อืน ๆ โปรดระบุ........................

9. ท่านดืมเบียร์บ่อยแค่ไหน
 1. 1 วันต่อสัปดาห์
 3. 4-6 วันต่อสัปดาห์
 5. เดือนละครัง

 2. 2-3 วันต่อสัปดาห์
 4. ทุกวัน
 6. หลายเดือนต่อครัง

10.ท่านดืมเบียร์ปริ มาณการดืมต่อครัง
 1. 1-3 ขวด /กระป๋ อง
 3. 7-12 ขวด/กระป๋ อง

 2. 4-6 ขวดกระป๋ อง
 4. อืน ๆ โปรดระบุ........................

11.ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการดืมแต่ละครัง
 1. ตํากว่า 300 บาท
 3. 601-1,000 บาท

 2. 300 – 600 บาท
 4. มากกว่า 1,000 บาท

12.สาเหตุทีท่านดืมเบียร์
 1. เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ
 3. โอกาสพิเศษ/เข้าสังคม/สังสรรค์
 5. อืน ๆ โปรดระบุ........................

 2. เพือการผ่อนคลายความตึงเครี ยด
 4. เพือความอร่ อยและเจริ ญอาหาร
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ตอนที 3 คําถามเกียวกับการรับรู้ของผูบ้ ริ โภคกับการสื อสารการตลาด ณ จุดขายของผลิตภัณฑ์
เบียร์ ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเบียร์
คําชีแจง โปรดทําเครื องหมาย 3 ลงใน  ลงในช่องทีตรงกับข้อมูลของท่านมากทีสุด
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความสําคัญมากทีสุ ด
ระดับความสําคัญมาก
ระดับความสําคัญปานกลาง
ระดับความสําคัญน้อย
ระดับความสําคัญน้อยทีสุ ด

รายการ
1.การขายโดยใช้ พนักงานขายเบียร์
การแต่งกายของพนักงานขายเบียร์
พนักงานขายเบียร์หน้าตาดี
การให้พนักงานขายเบียร์แนะนําสินค้า
พนักงานขายเบียร์พดู จาไพเราะน่าดึงดูดใจ
2.การแสดงสินค้า
การจัดตกแต่งประตูหน้าต่างของร้านด้วยการติดโปสเตอร์
การจัดตกแต่งด้วยการนําไฟเข้ามาประดับ
การจําลองสินค้าให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติ
การใส่ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot)
3.การบรรจุภัณฑ์
รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีสีสดใส
การบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถหยิบจับสะดวกและเปิ ดได้ง่าย
บรรจุภณ
ั ฑ์มีลายลักษณ์อกั ษรอ่านเข้าใจง่าย
บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากมีความทนทาน เหมาะสม
4.การใช้ ป้ายต่างๆ
ป้ ายประชาสัมพันธ์ อ่านเข้าใจได้ง่าย
ขนาดของป้ ายประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม
ป้ ายไฟมีสีสดใส น่าดึงดูดใจ
ป้ ายต่างๆมีจาํ นวนเหมาะสม เห็นได้ง่าย

ระดับความสําคัญ
5 4 3 2 1
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ตอนที 4 ข้อเสนอแนะเพิมเติม
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณอย่างสูงทีให้ความร่ วมมือ

ภาคผนวก ข
(แบบสอบถามภาษาอังกฤษ)
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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
 3. Tiger Beer
 5. Heineken beer

 2. Singha Beer
 4. Leo Beer
 6. Others (Please Specify)………….

9. How often do you drink beer
 1. 1 day/week
 3. 4-6 days/week
 5. Once a month.

 2. 2-3 days/week
 4. Everyday
 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
 3. 21 -30 us dollar

 2. 10 – 20 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
4 = Important
3 = Neither

2 = Not Important
1 = Not Very Important
Subject

1. Personal Selling
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.

Level of importance.
5 4 3 2 1
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Part 4: Suggestion
…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………

Thank you for your participation.

ภาคผนวก ค
(ตารางสําเร็จของทาโร ยามาเน่ )

88
ตารางที 20 ขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน เมือ z = 2

 כหมายถึง ขนาดตัวอย่างไม่เหมาะสมทีจะ assume ให้เป็ นการกระจายแบบปกติจึงไม่สามารถใช้
สูตรคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้
ทีมา : (Yamane, 1967 อ้างใน ประสพชัย พสุนนท์ 2555)

ภาคผนวก ง
(เอกสารการตรวจสอบเครืองมือจากผู้เชียวชาญ)
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชือ-สกุล
ทีอยู่
สถานทีทํางาน

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2554

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบนั

นางสาวฐาปนี อ่วมชีพ
127/36 หมู่ที 13 ตําบลป่ าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
บริ ษทั บุญรอดเทรดดิง จํากัด
1003 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร 10300
สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หัวหน้าหน่วยวางแผนการตลาด ฝ่ ายส่งเสริ มการตลาด 2
บริ ษทั บุญรอดเทรดดิง จํากัด

