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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  2)  เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจําแนกตามปัจจัยด้านประชากร 3)  เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีมีปัจจัยด้านประชากร 
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันทําให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทเบียร์ต่างกันและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ท่ีมีปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วยอายุ  
เพศและรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทําให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ต่างกัน ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด  มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง   
คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are 1) to study the process to buy alcoholic beer of 

employees in Laemchabang Industrial estate. 2) to study the process Decided to buy 
alcoholic beer of employees in Laemchabang Industrial estate by demographic factors.  3) to 
study the marketing mix factors (4P) that affects the decision to alcoholic beer of employees 
in Laemchabang Industrial estate 

The sample group used in this research was 400 consumers in Bangkok by using 
questionnaires as a tool to collect data. The statistics used in the analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. Test the hypothesis by using the t-test statistic, 
one-way ANOVA. If differences are found, they are compared on a double basis using LSD 
methods and multiple regression statistics.  

The hypothesis test found that employees in Laemchabang Industrial estate  with 
population factors consisting of gender, occupation and average monthly income. Making the 
decision to buy alcoholic beer of employees in Laemchabang Industrial estate is no different.  
And employees in Laemchabang Industrial estate with population factors consisting of age, 
occupation and average monthly income is different. Making the decision to to buy alcoholic 
beer of employees in Laemchabang Industrial estate differently. Marketing mix factors 
products, price, distribution channels and marketing promotion affecting the decision to  buy 
alcoholic beer of employees in Laemchabang Industrial estate. 

 
Keywords : Buying decision process to buy alcoholic beer 

 

บทนํา 

เบียร์  เป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ชนิดหน่ึงท่ีใช้กระบวนการหมักจากธัญพืชและนํ้าโดยประวัติศาสตร์
ของเบียร์น้ันมีมาแต่สมัยโบราณ 6,000 ปีก่อนคริสตกาล  ทําให้เบียร์เป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ชนิดแรกของโลก  
โดยชนชาติบาบิโลเนียน  นอกจากนี้เบียร์ยังเป็นท่ีรู้จักในสมัยอียิปต์และเมโสโปเตเมียท่ีมีหลักฐานย้อนไป
ยาวนานถึง 4,000 ปีก่อนคริสตกาล  ด้วยการใช้ข้าวบาร์เลย์เป็นวัตถุดิบ  ต่อมาราว 1,000 ปีก่อนคริสตกาลได้
มีการผสมพืชอีกหน่ึงชนิดเข้าไป  คือ  ฮอปส์  ทําให้เบียร์มีกลิ่นหอม  รสชาติขมและสามารถรักษาคุณภาพของ
เบียร์ให้เก็บได้นานข้ึนแต่เบียร์เหล่าน้ีแตกต่างจากเบียร์ในปัจจุบัน  เน่ืองจากเครื่องปรุงและกรรมวิธีในการผลิต
เบียร์แตกต่างกันไปตามสถานท่ี  ลักษณะของเบียร์ ชนิดของเบียร์  รสชาติและสีจึงมีความแตกต่างกันได้มาก  
ซ่ึงเม่ือเวลาผ่านไปเบียร์ยังคงเป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมบริโภคมากท่ีสุดใน
หมวดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพราะเบียร์  นอกจากจะสร้างความผ่อนคลายให้กับสมองและร่างกาย  เบียร์
ยังให้ประโยชน์อื่นๆ  เมื่อบริโภคในปริมาณท่ีเหมาะสมเพราะส่วนประกอบหลักของเบียร์มาจากนํ้าและพืช  ซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการวิจัยเกี่ยวกับการด่ืมเบียร์ในปริมาณท่ีเหมาะสมส่งผลต่อสุขภาพของผู้ด่ืมในทิศทางท่ีดีหรืออาจ
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กล่าวโดยสรุปได้ว่าการดื่มเบียร์วันละ 1 กระป๋องสามารถเสริมสร้างสุขภาพได้โดยการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
Montreal ค้นพบว่า คนทํางานท่ีได้ด่ืมเบียร์บ้างเป็นคร้ังคราวจะมีความเครียดน้อยกว่า 
ผู้ท่ีไม่ด่ืมเบียร์  อีกท้ังเบียร์ยังป้องกันนิ่วในถุงนํ้าดีและในไตสอดคล้องกับนักวิชาการจากเมืองเฮลซิงกิ  ประเทศ
ฟินแลนด์ท่ีค้นพบว่าการดื่มเบียร์วันละหน่ึงขวดก็จะได้รับแมกนีเซียมซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไตได้ถึง 
40% ป้องกันโรคนอนไม่หลับสารจากดอกฮอปส์ในเบียร์เปรียบเสมือนยานอนหลับจากธรรมชาติช่วยให้
ประสาทผ่อนคลาย   

ดังน้ัน จากปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น  ค่านิยมของผู้บริโภคและสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ปัจจัยทางการแข่งขันทางการตลาดและความพยายามในการสร้างความแปลกใหม่
ของผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ในปัจจุบันและขณะเดียวกันยังมุ่งประโยชน์ของ
ข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้เพื่อดําเนินกิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการด่ืม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทําให้ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  เพื่อท่ีจะได้ทราบว่าปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์  โดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีอาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

2.  เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังจําแนกตามปัจจัยด้านประชากร 

3.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร  คือ  ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังซ่ึงเป็น
พนักงานท่ีทํางานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจํานวน 400 คน 

2. ด้านเน้ือหาโดยจะศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  5 ด้าน ซ่ึงได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการ
แสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือและด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ  รวมไปถึงศึกษา
ปัจจัยด้านประชากร ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือน รวมไปถึงศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับส่วนประสม
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ทางการตลาดบริการ (4P) ซ่ึงได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด  

 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม
ปัจจัยเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P) ซ่ึงได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่กระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

2. เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจท่ีจะดําเนินธุรกิจ และด้านผู้ประกอบการ ได้นําผลการศึกษาวิจัยในด้านปัจจัยด้าน
ประชากร และด้านส่วนประสมทางการตลาดไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสินค้าและการบริการให้
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับบทความทางวิชาการต่างๆ รวมไปถึง
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์  
(สุนทรี พัชรพันธ์  อ้างถึงใน ธัญญ์ชยา อ่อนคง, 2553)   ได้ให้คําอธิบายเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ว่า  

บุคคลแต่ละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันออกไป  ท้ังลักษณะท่ีมองเห็นได้จากภายนอกที่บุคคลคนอ่ืน
สามารถมองเห็นได้และลักษณะภายในจิตใจท่ี เช่น  เพศ  อายุการศึกษา  อาชีพ  รายได้สังคมและศาสนา  เป็น
ต้น  ดังน้ันการศึกษาถึงปัจจัยเหล่าน้ีจะทําให้ทราบถึงลักษณะส่วนบุคคลได้ชัดเจนข้ึน  อีกท้ังคนท่ีมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันก็อาจจะมีลักษณะทาง จิตวิทยาแตกต่างกันเช่นกัน 
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(Kotler,1997 อ้างใน พันธ์ุทิพย์ ดีประเสริฐดํารง,2559 ) ได้กล่าวว่า  ตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์  คือ  เพศ  อาชีพ  อายุ  รายได้  การศึกษา  ศาสนา  เชื้อชาติและสัญชาติเป็นตัวแปรที่ใช้ใน
การแบ่งส่วนแบ่งตลาด เพื่อใช้วัดความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคและความถ่ีในการใช้ผลิตภัณฑ์มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรทางประชากรสูง  ซ่ึงการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทาให้ทราบขนาดของตลาด
เป้าหมายและสื่อท่ีใช้ด้วย 

 
แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P)  

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ทฤษฎีด้านส่วนประสมทาง การตลาดเป็นปัจจัยทางการตลาด 
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ประการ คือ  

1.ด้านผลิตภัณฑ์ สิ่งท่ีธุรกิจเสนอขายเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีท้ังในรูปแบบท่ี
สัมผัสได้และสัมผสัไม่ได้เช่น ตัวสินค้า ตราสินค้า ส ีบรรจุภัณฑ์ คุณภาพ บริการ สถานท่ี บุคคล เป็นต้น  

2.ด้านราคา จํานวนเงินท่ีต้องจ่ายไปในการซ้ือสินค้าหรือบริการเพ่ือให้ได้สิ่งน้ันๆ มาตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ต้องมีการกาํหนดกลยุทธ์ทางด้านราคา คือ คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของผู้บริโภค  

3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ เป็นกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตหรือจาก
องค์กรการค้าไปถึงมือผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมาย  

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ เพื่อ
จูงใจ ต้องการในตัวสินค้ามากขึ้น  

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการการตัดสินใจซื้อ 

(ราช ศิริวัฒน์, 2560) ได้อธิบายกระบวนการของการตัดสินใจท่ีประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน 
ดังต่อไปน้ี 

1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ปัญหาเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง
สภาพท่ีเป็นอุดมคติ คือ เป็นสภาพท่ีปรารถนากับสภาพท่ีเป็นอยู่จริง ของสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง จึง
ก่อให้เกิดความต้องการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพท่ีเป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละ
บุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกันไป 

2. การเสาะแสวงหาข้อมูล เมื่อเกิดปัญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เช่น จากแหล่งบุคคล หรือจากประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง 

3. การประเมินทางเลือก เม่ือผู้บริโภค ได้ข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและ
ตัดสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุดวิธีการท่ีผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้า 

4. การตัดสินใจซ้ือ โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจ
สําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลา ในการ
เปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน 
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5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่ง
อาจจะได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆของสินค้าทําให้เกิดการซ้ือซ้ํา
ได้หรืออาจมีการแนะนําให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินค้าน้ันๆ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

(กมลา วัฒนพร และคณะ, 2553) พบว่า  สัดส่วนของนักด่ืมประจํา  ร้อยละ 40.9 สัดส่วนของนักด่ืม
หนัก  ร้อยละ 16.2 สัดส่วนของผู้ดื่มเคร่ืองแอลกอฮอล์ในท่ีสาธารณะ ร้อยละ 19.5 สัดส่วนของผู้ด่ืมเคร่ือง
แอลกอฮอล์นอกระบบภาษี  ร้อยละ 8.0 และสัดส่วนของผู้ด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ยานพาหนะ  ร้อยละ 
33.8 และจากการสํารวจสถานภาพการบริโภคสุรา ปี 2550 โดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการ
สารเสพติด  

(บัณฑิต ศรไพศาล, 2553) พบว่า เยาวชนอายุ 12 - 19 ปี เพศชายมีประสบการณ์การดื่มแล้วในชีวิต  
ร้อยละ 20.3 ส่วนเพศหญิง  ร้อยละ 9.2 ขณะท่ีการเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยในปี 2550 โดย (สาวิตรี  อัษณางค์กร
ชัยและคณะ, 2551) พบว่า  เยาวชนระดับ ม.1, 3, 5 และปวช.2 เพศชายมีประสบการณ์การดื่มแล้วในชีวิต  
ร้อยละ 39.8 ส่วนเพศหญิง  ร้อยละ 24.5  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมี
การศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ  

ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังซ่ึงไม่สามารถรู้จํานวน
ประชากรท่ีแน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenient Sampling) เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้
จากสูตรการคํานวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane เพื่อกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษา ซ่ึงการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิด
ตารางท่ีค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ท่ี 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนท่ี 5% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

1.แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  
ส่วนท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบคําถาม 4 ข้อ คือ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน

อาชีพ และด้านรายได้ ประกอบด้วยคําถามในลักษณะเป็นคําถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
กําหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 คําตอบ 
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ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบคําถาม 13 ข้อ ซ่ึงเป็น
คําถามเกี่ยวกับ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ประกอบด้วยคําถามในลักษณะประเมินค่าความสําคัญ 5 ระดับ  

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือ เป็นคําถามท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้าน
การตัดสินใจซ้ือ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ มีจํานวนข้อคําถามท้ังหมด 14 ข้อ ประกอบด้วยคําถามใน
ลักษณะประเมินค่าความสําคัญ 5 ระดับ 

ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามท่ีเกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจํานวนข้อคําถาม 1 
ข้อ ประกอบดว้ยคําถามในลักษณะคําถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัด

เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ และด้านรายได้  
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรท่ีมี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีผู้วิจัยกําหนดในกรอบแนวคิด
การวิจัย 

2. สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics ) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของ

พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจําแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ จะใช้สถิติ t-test ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  

2.2 เพื่อศึกษากระบวนการกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจําแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านรายได้ จะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปสู่
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  

2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท

เบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  สามารถสรุปผลจากการวิจัยได้ดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง  โดยภาพรวมมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมากแต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังให้
ความสําคัญระดับมาก  คือ ด้านการตัดสินใจซ้ือ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ด้านการ
รับรู้ปัญหาและความต้องการและด้านการแสวงหาข้อมูล  ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานใน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังพบว่าปัจจัยด้านประชากร คือ เพศ อายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกันทําให้
กระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์แตกต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์  สามารถสรุปผลการวิจัย คือ ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังผู้วิจัยทําการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี  

1.1 ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ใน
ระดับมาก โดยส่วนใหญ่รับรู้ถึงความต้องการของตนเองในการด่ืมเบียร์จากการทํากิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ของธุรกิจผลิตเบียร์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 2558)  อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจ
ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการว่าเป็นกระบวนการข้ันแรกเป็นการคํานึงถึงความต้องการ  ปัญหาของ
สินค้า  ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลแต่ละท่าน  โดยความต้องการหรือปัญหานั้นมีปัจจัยภายใน  อันได้แก่  
ความต้องการท่ีมีอยู่ปกติ  สิ่งท่ีจําเป็นต่อร่างกายหรือจิตใจ  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552)  อธิบายถึง
กระบวนการตัดสินใจด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการว่า  การรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ถึงความต้องการ  
เกิดขึ้นเม่ือบุคคลรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เขามีอยู่และสิ่งท่ีเขาต้องการ  เกิดจากสิ่งกระตุ้นภายในและ
ภายนอกรวมถึงความต้องการทางร่างกายและความต้องการด้านจิตวิทยา   (วิวิศน์ ใจตาบ, 2556)  อธิบายถึง
กระบวนการตัดสินใจด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการว่า  การตระหนักถึงความต้องการ  คือ  
กระบวนการในการตัดสินใจของผู้บริโภคซึ่งจะเร่ิมขึ้นเม่ือมีความรู้สึกถึงความต้องการ  โดยอาจเกิดจากความ
ต้องการภายใน   

1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูลของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระดับมาก โดย
ส่วนใหญ่มีการค้นหาข้อมูลจากสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อการตัดสินใจก่อนซื้อเบียร์  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  
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(ชมพูนุท กิตติดุลยการม, 2558)  เม่ือผู้บริโภคได้รับการกระตุ้นแล้วผู้บริโภคมีแนวโน้มในการแสวงข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าน้ัน  ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลจากความทรงจําของตนเองท่ีถูกเก็บไว้เกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการต่างๆ  โดยอาศัยความรู้เดิมท่ีได้จาก ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ผ่านมาของผู้บริโภคแต่ละคน  หรือ
ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายนอกเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้ามากขึ้น แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  
(กฤษณะ กสิบุตร, 2554) อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจด้านการแสวงหาข้อมูลว่า การแสวงหาข้อมูล คือ การ
เสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารมาเก็บไว้ในความทรงจํา ซ่ึงคือการแสวงหาภายในความคิดหรือการหาข้อมูล
ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อมาเป็นข้อมูลในการนํามาตัดสินใจ  (ชนิดาภา 
วรณาภรณ์, 2555)  อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจด้านการแสวงหาข้อมูลว่าการค้นหาข้อมูล  คือ  การค้นหา
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการ  เม่ือความต้องการถูกกระตุ้นมากขึ้น  ผู้บริโภคจะทําการค้นหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น 

1.3 ด้านการประเมินทางเลือกของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจะให้คะแนน
เลือกจากตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และคุณภาพรสชาติของเบียร์โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนใหญ่พิจารณา
ประเด็นเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละตราสินค้า มีการให้คะแนนในแต่ละตราสินค้าก่อนการตัดสินใจซ้ือสินค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ (ชมพูนุท กิตติดุลยการ, 2558)  ผู้บริโภคจะประมวลข้อมูลท่ีได้รับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เชิงเปรียบเทียบและตัดสินใจมูลค่าของสินค้านั้นๆ  โดยปกติแล้วผู้บริโภคท่ีไม่พิจารณาทางเลือกทุกทางท่ีมีอยู่
แต่จะพิจารณาหาทางจํานวนหน่ึงเท่าน้ัน  นักการตลาดพยายามทําให้ผู้บริโภคจดจําช่ือย่ีห้อสินค้าของตนให้ได้
เพ่ือให้สินค้าของตนอยู่ในชุดพิจารณา (รังสิมา เป็ดทอง, 2558)  อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจด้านการ
ประเมินทางเลือกว่าการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนขั้นท่ี 3 ของกระบวนการตัดสินใจซื้อท่ีไม่เป็นกิจวัตร  มี
การประเมินและเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  อาศัยการเปรียบเทียบระหว่างตราสินค้าหรือ
ผลลัพธ์จากการซื้อและการบริโภค  โดยมีการแสดงในรูปของคุณสมบัติท่ีพึงพอใจมากกว่า  (จตุพร ลิขิตทัศชู
วงศ์, 2560)  อธิบายว่า  การประเมินทางเลือก  คือ  ขั้นตอนท่ีผู้ซ้ือจะทําการรวบรวมข้อมูลกําหนดเกณฑ์ต่างๆ  
ขึ้นเพื่อใช้วัดและเปรียบเทียบถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อให้ได้ทางเลือกท่ีดีมีความคุ้มค่าและเป็นท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด   

1.4 ด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระดับ
มาก โดยส่วนใหญ่ตัดสินใจซ้ือด้วยประเด็นที่มีความตั้งใจซื้อสินค้าอย่างสูงและเลือกซ้ือสินค้าเพราะตราสินค้า  
ราคาเป็นหลักและคุณภาพของสินค้าท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  (วิวิศน์  ใจตาบ, 2556)  อธิบาย
ถึงกระบวนการตัดสินใจด้านการตัดสินใจซื้อว่า  คือ หลังจากการประเมินทางเลือกจะทําการตัดสินใจว่าจะซ้ือ
หรือไม่ซ้ือถ้าหากประเมินทางเลือกเป็นท่ีน่าพอใจจะเกิดการตัดสินใจซ้ือซึ่งการตัดสินใจซ้ือต้องคํานึงถึงเร่ืองของ
ตราย่ีห้อ  ร้านค้าท่ีจะซื้อ  ราคา  สีสัน  เป็นต้น  (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543 อ้างถึงใน ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 
2558)  อธิบายว่าการตัดสินใจ  คือ  ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือต้องมีการพิจารณาด้านต่างๆ  ดังต่อไปนี้  ตราย่ีห้อ 
ร้านค้า  เวลา  ปริมาณ  การชําระเงิน  เป็นต้น  โดยในขั้นตอนการประเมินผู้บริโภคจะสร้างความต้ังใจซ้ือขึ้น
และจึงก่อให้เกิดการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคโดยท่ัวไปจะทําการซื้อตราสินค้าท่ีกลุ่มเป้าหมายชอบมากท่ีสุด  
(นิธินันท์ อุชชิน และคณะ, 2554 อ้างถึงใน สุจินดา เยาวกุลพัฒนา, 2560)  ในขั้นตอนน้ีผู้บริโภคจะเลือก
ผลิตภัณฑ์หรือตรายี่ห้อท่ีจะซ้ือ  โดยผลิตภัณฑ์ท่ีจะจําหน่ายมีอิทธิพลต่อตรายี่ห้อท่ีจะซ้ือ  การตัดสินใจเลือก
ผู้ขายอาจมีผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายและการกําหนดถึงเง่ือนไขการขาย  ราคา  การจัดส่ง  สัญญา  
การซ่อมแซม  การติดต้ังและการให้สินเช่ือและท้ายท่ีสุดจะมีการซ้ือเกิดขึ้นจริง 
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1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังอยู่ในระดับมาก 
โดยใหญ่จะมีแนวทางจะเลือกซ้ือเบียร์อีกในคร้ังต่อไปและหากถ้าไม่ชอบรสชาติของเบียร์ก็จะเลือกซ้ือสินค้า
อ่ืนๆ หรือเบียร์ย่ีห้ออ่ืนด่ืมแทนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ชนิดาภา วรณาภรณ์, 2555, อ้างถึงใน สิริกาญจน์ 
กมลปิยะพัฒน์, 2556)  อธิบายว่า พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  คือ  ภายหลังจากการตัดสินใจซื้อจะเกิด
ประสบการณ์ในตัวสินค้าน้ัน หากสินค้ามีคุณสมบัติต่ํากว่าท่ีความคาดหวังของผู้บริโภคผู้บริโภคจะไม่บริโภคซ้ํา
แต่หากสินค้ามีคุณสมบัติท่ีสูงกว่าสิ่งท่ีคาดหวัง ผู้บริโภคจะกลับมาซื้อซํ้า  (อุบลรัตน์ ชมรัตน์, 2558)  อธิบายถึง
กระบวนการตัดสินใจด้านพฤติกรรมหลังการซื้อว่าพฤติกรรมภายหลังการซ้ือและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว  
ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์  การคาดคะเนของผู้บริโภคเกิดจาก
แหล่งข่าวสาร  พนักงานขายและแหล่งติดต่อสื่อสารอ่ืนๆ  (ณัฐภัทร วัฒนถาวร, 2558) อธิบายถึงกระบวนการ
ตัดสินใจด้านพฤติกรรมหลังการซื้อว่า  พฤติกรรมหลังการซื้อ  คือ  การทําแบบสอบถามขึ้นเพื่อสอบถามความ
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในตัวสินค้าซ่ึงขึ้นอยู่กับความคาดหมายของผู้บริโภคกับการปฏิบัติการของสินค้า  ถ้า
หากผู้บริโภคมีความพึงพอใจก็จะกลับมาซ้ือสินค้าใหม่ในครั้งต่อไปแต่หากเกิดความไม่พอใจอาจไม่กลับมาซ้ือซ้ํา
อีกคร้ัง   (วิวิศน์ ใจตาบ, 2556) อธิบายว่า  การประเมินผลหลังการซ้ือ คือ หลังจากท่ีซื้อและใช้สินค้าแล้วการ
ประเมินผลหลังจากการใช้สินค้าจะเกิดขึ้น ซ่ึงแสดงออกเป็นความรู้สึกของผู้บริโภค  ความรู้สึกของผู้บริโภคจะมี
ผลต่อการบอกต่อกับบุคคลอ่ืน รวมถึงการซื้อซํ้าในครั้งถัดไป  
 

2. ผลการศึกษาการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานใน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพและรายได้ต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังน้ี  

2.1 พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีมีเพศต่างกันทําให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์โดยรวมต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กัณต์กนิษฐ์ ผลแจ้ง, 2556)  
ท่ีได้ทําการศึกษาอิทธิพลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร  พบว่า
เพศมีอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยส่วนใหญ่เพศชายจะดื่ม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (รัตติยา บัวสอน และคณะ, 2555)  ท่ีได้
ทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบว่าเพศชายมีสัดส่วนหรือร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ระดับสูงมากกว่าเพศหญิงเช่นกัน  (ประไพรัตน์ คําวินวิทย์, 2554) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับปริมาณการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  พบว่านิสิตนักศึกษาเพศชายเป็น
ผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิงด้วยเช่นกัน  (สุณิสา ตรงจิตร์, 2559)  เพศ  ถือเป็นตัวแปรท่ีมี
ความสําคัญในการแบ่งส่วนตลาด ซ่ึงความแตกต่างของเพศเป็นตัวแปรสําคัญท่ีบ่งชี้ถึงความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีแตกต่างเนื่องจากเพศชายและเพศหญิงจะมีค่านิยม  ความคิด  วิธีคิด  วิธีการตัดสินใจและทัศนคติที่
แตกต่างกันในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า  (เฉลิมพล รัตนลาโภ, 2558) ศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองด่ืมรังนกนางแอ่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าเพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมรังนกนางแอ่นท่ีแตกต่างกัน  ซึ่งพบว่าเพศหญิงจะมีค่าเฉลี่ยการตัดสนิใจมากกว่าเพศชาย  

2.2 พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีมีอายุต่างกันทําให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์โดยรวมต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการรับรู้ปัญหาและความ
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ต้องการและด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือต่างกัน ซ่ึงเห็นได้ว่าพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกันจึงทําให้กระบวนการตัดสินใจซื้อท่ีแตกต่างกัน โดยจาก
ผลงานวิจัยจะเห็นว่าพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในช่วงอายุ 25-30 ปีมีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์มากกว่าในช่วงอายุตํ่ากว่า 25 ปีและช่วงอายุ 31-40 ปีซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (กัณต์กนิษฐ์ ผลแจ้ง, 2556) พบว่าอายุ  มีอิทธิพลต่อการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในด้านประเภท
ของเคร่ืองด่ืมท่ีชอบดื่ม  เช่น  ย่ีห้อ  รสชาตแิละกลิ่นเป็นต้นรวมไปถึงการเลือกสถานท่ีในการด่ืม  เหตุผลในการ
ด่ืม  ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนหรือการเชิญชวนจากกลุ่มเพื่อน  แต่ปัจจัยด้านอายุไม่มีอิทธิพลต่อ
ความถี่ในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งขัดแย้งกับการอ้างอิงในงานวิจัยของ  (ศิริพร  วณามี และคณะ, 
2558) ท่ีศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว  
ขนาด 500 มิลลิลิตร  ท่ีวางจําหน่ายแทนแบบเดิม  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 35-45 ปี  จะด่ืมถี่กว่ากลุ่มอายุ
อ่ืนๆ  (รัตติยา บัวสอน และคณะ, 2555)  ท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์เพราะกลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุท่ีใกล้เคียงกัน  กระบวนการตัดสินใจเป็นไปในทางเดียวกัน   

2.3  พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีมีอาชีพต่างกันทําให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์โดยรวมต่างกัน  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาชีพท่ีต่างกันส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  (กัณต์กนิษฐ์ ผลแจ้ง, 2556)  ที่
ศึกษาอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร  พบว่านักศึกษา
ปริญญาตรีนิยมด่ืมสุรามากท่ีสุด แสดงว่า  ท้ังระดับการศึกษาและอาชีพมีผลต่อการเลือกซ้ือในด้านเคร่ืองด่ืมที่
ชอบสถานท่ีท่ีดื่ม  ความถี่ในการด่ืม (รุ่งนภา คําผางและคณะ, 2553)  ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนบริเวณนิคม  อุตสาหกรรมแห่งหน่ึงในเขตปริมณฑลและบทบาท
ของการตลาดเพื่อสังคม  พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่ในวัยแรงงานซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงแรมและโรงงาน
มักจะดื่มเบียร์และยาดองมากท่ีสุด  ตามลําดับ  นอกจากน้ียังพบว่า  อาชีพและระดับการศึกษายังส่งผลต่อ
เหตุผลในการด่ืม  เพราะวัยทํางานต้องการการผ่อนคลายและนอนหลับเพิ่มเติมจากการลดความเครียดและ
สังสรรค์กับเพื่อน เช่นเดียวกันในกลุ่มวัยรุ่น 

2.4 พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันทําให้กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่ารายได้ต่อเดือนท่ีต่างกัน
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  (ประไพรัตน์ 
คําวินวิทย์, 2554)  ซ่ึงทําการศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิตปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  พบว่ารายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปริมาณการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
น่ันคือเม่ือนิสิตนักศึกษามีรายได้มากขึ้นจะบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากขึ้น  ถ้ารายได้ลดลง
ปริมาณ การด่ืมก็จะลดลงด้วยเช่นกัน (อดุลย์ คล้ายพุฒ, 2550)  ได้ทําการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ นํ้าอัดลมของผู้บริโภคบริษัท  ไทยนํ้าทิพย์  จํากัด  ในเขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร  ปัจจัยทางด้าน
รายได้ท่ีแตกต่างกนัให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือนํ้าอัดลมไม่ต่างกัน  
(รัตติยา บัวสอน, 2555)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยระดับ
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ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  งานวิจัยน้ี  พบว่า  รายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต 

3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  สามารถสรุปได้  ดังนี้  

3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองของรสชาติเบียร์อร่อย
ด่ืมง่ายได้มาตรฐานและสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริง  ตามลําดับ  ซ่ึงผลท่ีได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง  องค์ประกอบตัวเดียวในส่วนประสม
ของการตลาดก็ตามแต่เป็นตัวสําคัญท่ีมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาอีกมากมาย  ดังนี้  เช่นความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ ช่ือตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การรับระกันผลิตภัณฑ์และการรับคืน
ผลิตภัณฑ์ (ณัฐ อิรนพไพบูลย์, 2554)  ผลิตภัณฑ์  หมายถึงสิ่งท่ีต้องมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า หรือสินค้าหรือบริการท่ีบุคคลและองค์กรซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอ่ืนๆ  หรือ
ในแนวทางการประกอบธุรกิจ  (เหมือนดาว วาสุเทพรังสรรค์, 2559) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์สิ่งที่
เสนอให้กับตลาดเพื่อความสนใจ  ความอยากได้  การใช้หรือการบริโภคท่ีสามารถตอบสนองความต้องการหรือ
ความจําเป็นซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจะได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติอะไร 

3.2 ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านราคามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาในระดับมาก  เร่ืองของราคาสินค้าไม่สูงเกินมาตรฐาน
เม่ือเทียบกับย่ีห้ออ่ืนซ่ึงผลท่ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  (ณัฐ อิรนพไพบูลย์, 2554) ราคา หมายถึงความ
เหมาะสมกับตําแหน่งทางการแข่งขันของสินค้าและสร้างกําไรในอัตราท่ีเหมาะสมสู่กิจการหรือจํานวนเงินท่ีถูก
เรียกเก็บเป็นค่าสินค้าหรือบริการหรือผลรวมของมูลค่าท่ีผู้ซื้อทําการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์จาก
การมีหรือการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) ราคา หมายถึง
มูลค่าของสินค้าและบริการท่ีวัดออกมาเป็นตัวเงิน  การกําหนดราคามีความสําคัญต่อกิจการมากกิจการไม่
สามารถกําหนดราคาสินค้าเองได้ตามใจชอบ  การพิจารณาราคาจะต้องกําหนดต้นทุนการผลิตสภาพการ
แข่งขัน  กําไรท่ีคาดหมาย  ราคาของคู่แข่งขัน  (เหมือนดาว  วาสุเทพรังสรรค์, 2559) ราคา หมายถึง  สิ่งที่
บุคคลจ่ายสําหรับสิ่งที่ได้มาท่ีแสดงมูลค่าเป็นเงินตราหรือจํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนท่ีจําเป็นต้องใช้งานเพื่อให้ได้มา
ซ้ือผลิตภัณฑ์หรือบริการและการปรับปรุงราคาท่ีผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและมีความสามารถในการสนอง
ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคจะทําให้เกิดมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์  ซ่ึงมูลค่าท่ีส่งมอบให้ลูกค้าจะมีต้องมีมูลค่า
มากกว่าต้นทุนหรือราคาของสินค้าเน่ืองจากผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือเม่ือมูลค่าของสินค้ามีสูงกว่าราคา   

3.3  ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายใน
ระดับมาก โดยสินค้าต้องหาซ้ือง่ายและร้านค้าต้องอยู่ใกล้แหล่งผู้บริโภค  ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) ให้ความหมายของช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ผลิต
ผลิตขึ้นมาได้น้ัน  ถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตามถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือและไม่สามารถจะจัดหามา
ได้เม่ือเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้  (เหมือนดาว 
วาสุเทพรังสรรค์, 2559)  กลยุทธ์การจัดจําหน่าย (Place or distribution strategy) การจัดจําหน่าย  
หมายถึง  การเลือกคนกลาง  บริษัทขนส่งและบริษัทเก็บรักษาสินค้าท่ีเหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย  โดยสร้าง
ประโยชน์ด้านเวลา  สถานท่ี  ความเป็นเจ้าของหรืออาจหมายถึงโครงสร้างช่องทางท่ีใช้เพื่อเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากองค์กรไปยังตลาด  (เอกชัย พันธุลี,  2553 อ้างถึงใน  จันฑิสา  ศิริสุนทร, 2559) 
อธิบายถึงส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายว่า  คือ  กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมในการนํา
สินค้าออกขายท่ีท้องตลาดหรือกิจกรรมการกําหนดช่องทางในการจําหน่ายซึ่งช่องทางการจัดจําหน่าย  คือ  
การท่ีสินค้าถูกเปลี่ยนมือจากผู้ผลิตไปยังพ่อค้าคนกลางไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานในอุตสาหกรรม  ส่วนการ
กระจายสินค้าคือ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปหาผู้บริโภค 

3.4 ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังให้ความสําคัญกับด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมากในเร่ืองของ
โปรโมชั่นท่ีน่าสนใจและการมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงผลที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(รังสิมา เป็ดทอง, 2555) อธิบายถึงส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายว่าการจัดจําหน่ายว่า  
หมายถึง  การเลือกและการใช้ผู้เช่ียวชาญทางการตลาด ประกอบด้วย  คนกลาง  บริษัทขนส่งและบริษัทเก็บ
รักษาสินค้าที่เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย  โดยสร้างอรรถประโยชน์ด้านเวลา  สถานท่ี  ความเป็นเจ้าของ  
(เอกชัย พันธุลี,  2553 อ้างถึงใน  จันฑิสา  ศิริสุนทร, 2559) อธิบายถึงส่วนประสมทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่ายว่า  คือ  กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมในการนําสินค้าออกขายท่ีท้องตลาดหรือกิจกรรมการ
กําหนดช่องทางในการจําหน่ายซึ่งช่องทางการจัดจําหน่าย  คือ  การท่ีสินค้าถูกเปลี่ยนมือจากผู้ผลิตไปยังพ่อค้า
คนกลางไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานในอุตสาหกรรม  ส่วนการกระจายสินค้าคือ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปหาผู้บริโภค  ประกอบด้วย  การเก็บรักษาคลังสินค้า  การขนส่งสินค้า
คงคลัง  เป็นต้น  (ณัฐ อิรนพไพบูลย์, 2554) ช่องทางการจัดจําหน่าย  หมายถึง  การเน้นช่องทางการกระจาย
สินค้าที่ครอบคลุมและท่ัวถึง  สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจัด
จําหน่ายเป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้าซึ่งอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้ใน
ช่องทางการจัดจําหน่ายประกอบด้วย  ผู้ผลิต  ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมหรือลูกค้าทางอุตสาหกรรม
และคนกลาง  (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง  กลยุทธ์ทางการตลาดในการทําให้มี
ผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจําหน่ายสามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้าท่ีมีจาหน่ายแพร่หลายและ
ง่ายท่ีจะซ้ือก็จะทําให้ผู้บริโภคนําไปประเมินประเภทของช่องทางที่นําเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้
ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ 
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ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะการนําไปใช้  

จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
สําหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม  ดังน้ี  
ปัจจัยด้านประชากร  

จากการศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบังแสดงให้เห็นว่า  พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่ีมีปัจจัยด้านประชากรด้าน
เพศ ด้านอายุ  ด้านอาชีพและด้านรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกันทําให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทเบียร์ต่างกัน ทําให้สามารถกําหนดช่วงเวลาและสถานท่ีในการทําธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายให้เหมาะสมกับ
รสนิยมของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม 

ดังน้ันผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อตอบสนองต่อลูกค้าท่ีมีเพศ อายุและอาชีพที่
หลากหลาย  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) มีผลต่อศึกษาวิจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทเบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  

1.  ด้านผลิตภัณฑ์จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาด  ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ดังน้ันนักการตลาดหรือผู้ประกอบการ ควรพัฒนา
รสชาติของสินค้าให้มีรสชาติดีกลมกล่อม ถูกใจผู้บริโภคให้มากท่ีสุด  มีคุณภาพเพ่ือให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่
มีความแตกต่างกัน  

2.  ด้านราคาจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาด   ด้านราคามีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์  ดังน้ัน นักการตลาดหรือผู้ประกอบการควรมีการ
แจ้งราคาของสินค้าให้มีความชัดแจนและราคามีความเหมาะสม เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าเม่ือ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ง่ายขึ้น  

3.  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาด  ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ายมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์    ดังนั้นนักการ
ตลาดหรือผู้ประกอบการควรมีการหาช่องทางในการจัดจําหน่ายท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคให้
สามารถหาซื้อสินค้าได้ง่ายย่ิงขึ้น ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าส่วนประสมทางการตลาด  ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์  ดังน้ันนักการตลาด
หรือผู้ประกอบการควรจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายท่ีมีความหลากหลายและน่าสนใจ เช่นการทําโปรโมช่ัน 
ลด แจก แถมอยู่อย่างสมํ่าเสมอ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับทราบถึง
โปรโมช่ันต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
มีความคิดเห็นว่าควรทําการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นโดยการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างไปยัง นิคม

อุตสาหกรรมใหญ่ต่างๆ ท่ัวประเทศเพื่อให้ครอบคลุมประชากรผู้ซ้ือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ได้มาก
ขึ้น  ควรให้มีการนําสถิติอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ท่ีนอกเหนือจากท่ีใช้วิเคราะห์ผลในครั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายแตกต่างก่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากย่ิงขึ้นและ
ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก  การสนทนากลุ่ม ให้ได้รับรู้ถึง
ข้อมูลเชิงลึก และความต้องการท่ีแท้จริง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากย่ิงขึ้นต่อไปใน
อนาคต 
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