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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่ม

คนวยัทาํงานท่ีบริโภคเบียร์ในเขตพญาไท 2. เพื่อศึกษาการจดัการการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

บริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท 3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยั

ทาํงานในเขตพญาไท 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ กลุ่มผูบ้ริโภคเบียร์ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด 

โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจยั พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ23 – 29 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และ

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 29,001 บาทข้ึนไป โดยดา้นการรับรู้มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์มากท่ีสุด ซ่ึงจะ

ใหค้วามสาํคญัในดา้นของกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นส่ิงสาํคญั 

 

คาํสําคญั: การตดัสินใจบริโภค ; เบียร์ ; กลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท 
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ABSTRACT 

 The Objectives of this study were 1) To study the personal demographic 

characteristics of consumption on beer of working people in Phaya Thai district 2) To 

study the marketing management service which affect with Decision of Consumption 

on Beer of Working People in Phaya Thai District 3) To study of Decision of Consumption on 

Beer of Working People in Phaya Thai District. 

 The sample that used the research is consumers on beer in Phaya Thai, 

Bangkok, 400 respondents at the number of sample and using computer software to compute 

percentage, mean (�̅�𝑥), standard deviation (S.D.) for data analysis. 

 This study found that the most of consumers on beer is women, 23 – 29 years old, a 

bachelor's degree and more than 29,001 Baht for salaries per month. The Problem Recognition 

had most of affect with Decision of Consumption on Beer and pay attention to Process and 

Place. 

Keywords: Decision of Consumption ; Beer ; Working people in Phaya Thai District 

บทนํา 

เบียร์ เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลช์นิดหน่ึงท่ีใชก้ระบวนการหมกัจากธญัพืชและนํ้าโดยประวติัศาสตร์

ของเบียร์นั้นมีมาแต่สมยัโบราณหลายพนัปีก่อนคริสตกาล ทาํให้เบียร์เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลช์นิดแรก

ของโลก โดยชนชาติบาบิโลเนียน นอกจากน้ีเบียร์ยงัเป็นท่ีรู้จกัในสมยัอียปิตแ์ละเมโสโปเตเมียท่ีมีหลกัฐาน

ยอ้นไปยาวนานถึง 4,000 ปีก่อนคริสตกาล ดว้ยการใช้ขา้วบาร์เลยเ์ป็นวตัถุดิบ ต่อมาราว 1,000 ปีก่อน

คริสตกาลไดมี้การผสมพืชอีกหน่ึงชนิดเขา้ไป คือ ฮอปส์ ทาํใหเ้บียร์มีกล่ินหอม รสชาติขมและสามารถรักษา

คุณภาพของเบียร์ใหเ้กบ็ไดน้านข้ึนแต่เบียร์เหล่าน้ีแตกต่างจากเบียร์ในปัจจุบนั  

เบียร์ไทยนั้นเกิดข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (ออนไลน์ : 2553) เม่ือพระยา

ภิรมยภ์กัดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) เดินทางไปศึกษาโรงเบียร์ท่ีเวียดนามและเยอรมนีในแควน้บาวาเรีย และ

ต่อมาเป็นผูก่้อตั้งบริษทับุญรอด บริวเวอร่ี จาํกดั ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2476 มีนายประจวบ ภิรมยภ์กัดี เป็นผู ้
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ควบคุมการผลิต เป็นโรงเบียร์แห่งแรกในประเทศไทยท่ีพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพ อยูเ่สมอ จนไดช่ื้อ

ว่าเป็นโรงเบียร์ท่ีมีศกัยภาพในการผลิตสูงท่ีสุดคือ พนัลา้น ลิตรต่อปี และเป็นโรงเบียร์ท่ีใช้เคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัท่ีสุดเพื่อผลิต สินคา้คุณภาพภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "สิงห์" "ลีโอ" และ "มิดไวดา้" 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานใน

เขตพญาไท  เพื่อท่ีจะไดท้ราบว่าปัจจยัใดบา้งท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การศึกษาในคร้ังน้ีอาจเป็นประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อผลิตภณัฑ ์เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์หรือปรับ

กลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานท่ีบริโภคเบียร์ในเขตพญาไท 

2. เพื่อศึกษาการจดัการดา้นการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขต

พญาไท 

3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท 

ประโยชน์ของการวจิยั 

1. เพื่อทาํให้ผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ในประเทศไทยทราบถึงการตดัสินใจ

บริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท และนาํผลของงานวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์

ประกอบการตดัสินใจในการปรับปรุง และพฒันากลยทุธ์ในการแข่งขนัทางการตลาด 

2. เพื่อประเมินแนวโนม้ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคตต่อการบริโภคเบียร์ ซ่ึงสามารถใชใ้นการ

พยากรณ์ผลกระทบทางการตลาด และอตัราการเติบโตของความตอ้งการผูบ้ริโภค 

ขอบเขตงานวจิยั 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท 

โดยรวบรวมขอ้มูลและกาํหนดขอบเขตการศึกษาดงัน้ี ประชากรกลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่มคนวยัทาํงานในเขต

พญาไท เน่ืองจากไม่สามารถระบุจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งไดช้ดัเจนจึงใชว้ิธีเปิดตารางของ Taro Yamane (1973) 

ซ่ึงท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน 

บททวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดแ้ยกการตดัสินใจบริโภคออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
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1. การรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition)   

   อรชร มณีสงฆ์ , มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อา้งถึงใน อาภสัรา โสวะภาพ , 2560) การรับรู้

ปัญหา หมายถึง จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการซ้ือคือ การท่ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหาหรือถูกกระตุน้ให้

เกิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจเป็นส่ิงกระตุน้ภายในร่างกายหรือนักการ

ตลาดอาจสร้างส่ิงกระตุน้เพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการข้ึนได ้นกัการตลาดจะตอ้งรู้ถึงการใช้

ตวักระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในบางคร้ังความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้และคงอยู่เป็นเวลานาน แต่

ความตอ้งการนั้นยงัไม่ถึงระดบัท่ีจะทาํให้เกิดการกระทาํ เช่น นกัการตลาดอาจกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคซ้ือ

เส้ือผา้ใหม่ ๆ โดยการออกแบบหรือเสนอแฟชัน่ใหม่ๆสาหรับผูนิ้ยมแต่งกายตามแฟชัน่ หรือการท่ีตอ้งมี

การโฆษณาสินคา้ซ้าๆ ร่วมกบัการลดแลกแจกแถมเพื่อกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ

ความประหยดั ดงันั้นนกัการตลาดอาจจะตอ้งทาการวิจยัเพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการหรือปัญหาของ

ผูบ้ริโภคท่ีจะนาไปสู่การซ้ือผลิตภณัฑข์องตน เช่น การนาเสนอรถยนตข์นาดเลก็ท่ีเหมาะสาหรับการขบั

ข่ีในเมืองท่ีมีปัญหาดา้นท่ีจอดรถ เป็นตน้ 

 การท่ีผูบ้ริโภครู้จกัปัญหา หมายถึง ผูบ้ริโภคทราบความจาเป็น และความตอ้งการในสินคา้ งานของ

นกัการตลาดในขั้นน้ีก็คือ จดัส่ิงกระตุน้ความตอ้งการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจาหน่าย หรือการ

ส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการในสินคา้ โดยกระบวนการในการรับรู้ปัญหา

ประกอบดว้ยขั้นตอนสาคญั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1)  เกิดสภาวะท่ีอยากจะใหเ้ป็น (Ideal State or Desired State) หมายถึง การเรียนรู้และเขา้ใจถึงสภาวะ

อนัหน่ึง และผูโ้ภคเห็นดว้ย สภาวะนั้นเป็นส่ิงท่ีดีจนเกิดความอยากท่ีจะอยูใ่นสภาวะนั้นในขณะนั้น 

1.2) การทราบถึงสภาวะท่ีเป็นอยู่ (Actual State) หมายถึง ผูบ้ริโภคทราบหรือรับรู้สภาวะท่ีเป็นอยู่ใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงดว้ยตนเอง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้อยูก่บัสภาวะนั้นในขณะนั้น 

1.3) การเปรียบเทียบสภาวะท่ีอยากจะให้เป็นกบัสภาวะท่ีเป็นอยู่ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภค โดยการนา

สภาวะทั้ งสองท่ีตนรับรู้เขา้มาแลว้นั้นมาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงก็จะได้ระยะความแตกต่าง (Degree of 

Discrepancy) ออกมา 

1.4) การรับรู้ถึงปัญหา หรือการตระหนักว่ามีปัญหา หรือการตระหนักว่ามีปัญหาเกิดข้ึน (Problem 

Recognition) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงปัญหา เม่ือเห็นว่าระยะความแตกต่างระหว่างภาระ

ท่ีอยากจะให้เป็นมีอยูม่ากอยา่งเห็นไดช้ดั ผูบ้ริโภคอาจกาหนดระยะห่างอนัหน่ึงข้ึนมาเป็นบรรทดัฐาน 

เพื่อบอกตนเองวา่ปัญหานั้นมีความสาคญัมากนอ้ยหรือไม่ 

   ผูว้ิจยัให้ความหมายของดา้นการรับรู้ถึงปัญหา หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการ

ของตน ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ถึงความอยากได ้อยากมี อยากกิน หรืออยากซ้ือ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้เป็น
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ปัญหาท่ีตอ้งตระหนกัถึงความตอ้งการส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือความตอ้งการท่ีรับรู้ไดว้่าจาํเป็น ซ่ึงการรับรู้ถึง

ปัญหาจากความตอ้งการในบางคร้ังอาจเกิดจากการกระตุน้จากปัจจยัภายนอก เช่น การโฆษณาลดราคา

เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอางค ์หรือการบริโภคอาหารจากบุคคลอ่ืนนัน่เอง 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) 

   Krikelas, 1983 (อ้างถึงใน ณัฏฐ์สุดา นิลดา, 2560) อธิบายว่า การแสวงหาข้อมูล คือ 

กิจกรรมท่ีบุคคลกระทาการเสาะหา คน้หา เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสารนิเทศและข่าวสารท่ีจะสามารถสนอง

ความตอ้งการของตน คลายความสงสยั ใหค้วามรู้ ในส่วนท่ีบุคคลนั้นมีความสนใจ 

   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543) อธิบายว่า การคน้หาขอ้มูล คือ ผูบ้ริโภคท่ีตระหนกัถึง

ความตอ้งการแลว้ ผูบ้ริโภคจะคน้หาวิธีทาให้ความตอ้งการนั้นไดรั้บความพอใจ โดยการคน้หาจะ

เกิดข้ึนตามสัญชาตญาณหรืออาจตอ้งใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลและความพยายาม ซ่ึงขอ้มูลท่ีมากหรือนอ้ย

ข้ึนอยู่กบัจาํนวนขอ้มูลท่ีจะหา ความพอใจในการไดรั้บขอ้มูล และผลท่ีเกิดข้ึนภายหลงัเม่ือไม่ไดรั้บ

ขอ้มูล 

   กฤตินา จนัทร์หวร (2559) อธิบายว่า การหาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ คือ ผูบ้ริโภคจะเร่ิมหา

ขอ้มูลเม่ือตระหนกัถึงความจาเป็น โดยทาํการหาขอ้มูลจากประสบการณ์และความจาํเป็นเก่ียวกบัสินคา้ 

บริการท่ีเคยรับรู้ ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้มูลภายในจากตวัของผูบ้ริโภคเอง ซ่ึงหากขอ้มูลภายในมีมากพอขอ้มูล

ภายนอกก็จะมีผลนอ้ย แต่หากไม่มีความรู้ภายในก็จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก รวมทั้ง

ระดบัความเส่ียงก็มีผลต่อขั้นตอนการหาขอ้มูล ถา้ความเส่ียงมากตอ้งหาขอ้มูลเยอะ หากความเส่ียงนอ้ย

จะหาขอ้มูลไม่ซบัซอ้น 

   ผูว้ิจัยให้ความหมายของด้านการคน้หาขอ้มูล หมายถึง การหาขอ้มูลเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจจากการรับรู้ของปัญหาหรือความตอ้งการของตนใหเ้กิดความพึงพอใจ โดยการหาขอ้มูลจะเกิด

จากประสบการณ์ส่วนตน การไดย้ินขอ้มูลจากคนใกลชิ้ด และความจาํเป็นเก่ียวกบัตวัสินคา้/บริการท่ี

เคยรับรู้มาก่อน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ และเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้/บริการนั้นๆ 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative)  

   ภาณุวฒัน์ ชุ่มช่ืน (2555) : เม่ือไดข้อ้มูลมาผูบ้ริโภคจะนาํขอ้มูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบว่ามี

ดา้นบวกและดา้นลบอยา่งไรบา้ง ซ่ึงในการพิจารณาทางเลือกนั้นผูบ้ริโภคจะดึงนาํเอา ความเช่ือ ทศันคติ 

ความสนใจซ้ือ ซ่ึงอยูใ่นจิตใจของคน ๆ นั้นอยูก่่อนแลว้มาใชป้ระกอบในการตดัสินใจ 

   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543, อา้งถึงใน วิวิศน์ ใจตาบ, 2556: 43) อธิบายว่า การ

ประเมินทางเลือก คือ การประเมินทางเลือกต่างๆ หลังจากขั้นตอนการค้นควา้ขอ้มูลจะเขา้ไปสู่

กระบวนการการทาการประเมินผลทางเลือกต่างๆ ท่ีเป็นไปได้ก่อนดาํเนินการตัดสินใจ ซ่ึงขั้นน้ี
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ผูบ้ริโภคตอ้งกาํหนดเกณฑใ์นการใชส้าํหรับประเมินผล ซ่ึงจะมีความเก่ียวขอ้งกบัเหตุผลท่ีมองเห็น คือ 

ความคงทน ราคา คุณสมบติั ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ หรืออาจเป็นเร่ืองเก่ียวกับความพอใจ

ส่วนตวั เช่น แบบ สี รูปทรง ช่ือเสียงตราสินคา้ เป็นตน้ ทั้งน้ีจึงทาให้สามารถทราบถึงความเป็นไปได้

ของทางเลือกท่ีเกิดข้ึน และผูบ้ริโภคตอ้งเลือกทางเลือกท่ีทาํใหเ้กิดความพอใจสูงสุด 

   ผูว้ิจยัใหค้วามหมายของดา้นการประเมินทางเลือก หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีสินคา้/บริการ

อยู่ในความตอ้งการของตนมากกว่า 1ส่ิง ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือ หรือเลือกใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคจะประเมิณ

ความเหมาะสม ความคุม้ค่า และการตอบสนองความตอ้งการของตน้ โดยจะเห็นถึงความคุม้ค่าของราคา 

คุณสมบติัของสินคา้ ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์บ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของผูบ้ริโภค และส่ิงนั้นจะทาํ

ใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

   ภาณุวฒัน์ ชุ่มช่ืน (2555) : เม่ือทาํการประเมินแลว้จะช่วยให้ผูบ้ริโภคกาํหนดความพอใจ

ระหวา่งสินคา้ต่าง ๆ ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคสามารถแบ่งเป็น  

1. ปัจจยัของตวับุคคล ประกอบดว้ย 

1.1 แรงจูงใจ (Motive / Motivation) 

1.2 ทศันคติ (Attitude) 

1.3 วิธีการดาํเนินการชีวิต (Lifestyle) 

1.4 ลกัษณะท่าทางและนิสยั (Personality) 

2. ปัจจยัทางสงัคม 

2.1 วฒันธรรม (Culture) 

2.2 กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) 

2.3 ครอบครัว (Family) 

   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543, อา้งถึงใน วิวิศน์ ใจตาบ, 2556) อธิบายว่า การตดัสินใจ

ซ้ือ คือ หลงัจากการประเมินทางเลือกจะทาํการตดัสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่ซ้ือ ถา้หากประเมินทางเลือก

เป็นท่ีน่าพอใจจะเกิดการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงการตดัสินใจซ้ือตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองของตรายี่ห้อ ร้านคา้ท่ีจะซ้ือ 

ราคา สีสนั เป็นตน้ 

   ผูว้ิจยัใหค้วามหมายของดา้นการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคประเมินแลว้ว่าจะซ้ือ

สินคา้/บริการ หรือไม่นั้น หากการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจ และตรงตามความตอ้งการสูงสุด ซ่ึงการ

ตดัสินใจซ้ือนั้นจะคาํนึงถึง ราคา ยีห่อ้ รูปลกัษณะ สีสัน รวมถึงผูข้ายสินคา้/บริการ เป็นท่ีน่าพึงพอใจใน

การประกอบการตดัสินใจซ้ือ 
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5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2543 (อ้างถึงใน วิวิศน์  ใจตาบ, 2556) อธิบายว่า การ

ประเมินผลหลงัการซ้ือ คือ หลงัจากท่ีซ้ือและใช้สินคา้แลว้การประเมินผลหลงัจากการใช้สินคา้จะ

เกิดข้ึน ซ่ึงแสดงออกเป็นความรู้สึกของผูบ้ริโภคและเป็นส่ิงสาคญัท่ีควรศึกษา เพราะความรู้สึกของ

ผูบ้ริโภคจะมีผลต่อการบอกต่อกบับุคคลอ่ืน รวมถึงการซ้ือซา้ในคร้ังถดัไป ทั้งน้ีตอ้งเป็นการพิจารณา

จากคุณภาพและการให้บริการหลงัการขายว่าดีตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการหรือไม่ นักการตลาดจึงควร

พยายามลดความรู้สึกในทางลบของสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือไป 

ธนาวรรณ ดวงจนัทร์, 2557 (อา้งถึงใน สุจินดา เยาวกุลพฒันา , 2560) พฤติกรรม

ภายหลงัการซ้ือ ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าท่ีไดรั้บจริงจากการบริโภคหรือใชสิ้นคา้กบั

ความคาดหวงั ถา้คุณค่าท่ีได้รับจริงสูงกว่าความคาดหวงัก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถา้คุณค่าท่ี

ไดรั้บต่ากว่าท่ีคาดหวงัก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือท่ีนกัการตลาดจะตอ้ง

ติดตามและใหค้วามสนใจ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กรณี ดงัน้ี 

1) ความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ แบ่งไดห้ลายระดบั เช่น พึงพอใจอยา่งมาก รู้สึก

เฉยๆ หรือรู้สึกไม่พอใจ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์กับความคาดหวงัของ

ผูบ้ริโภคและคุณค่าท่ีไดรั้บจริง ผูบ้ริโภคจะกาหนดความคาดหวงัโดยมีพื้นฐานจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ

จากผูข้ายสินคา้ เพื่อนหรือคนใกลชิ้ด และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆยิง่มีความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงั

และประสิทธิภาพมากเท่าใดกจ็ะทาใหผู้บ้ริโภครู้สึกไม่พึงพอใจมากข้ึนเท่านั้น จะเห็นไดว้า่การท่ีจะ

ทาใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือสินคา้ไดน้ั้น ผูข้ายควรจะกล่าวอา้งอิงถึงประสิทธิภาพ

ท่ีแทจ้ริงของสินคา้นั้นโดยไม่ควรกล่าวอา้งเกิดความเป็นจริง 

2) การปฏิบติัภายหลงัการซ้ือ ถา้ผูบ้ริโภคพึงพอใจจะมีแนวโน้มว่าจะกลบัมาซ้ือ

สินคา้อีกคร้ัง ในทางตรงขา้มถา้รู้สึกไม่พึงพอใจก็อาจจะเลิกใช้หรือคืนผลิตภณัฑ์ อาจบอกต่อ

ในทางลบหรือมีการร้องเรียนผา่นทางส่ือมวลชน หรืออาจถึงขั้นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษทั

กเ็ป็นได ้

3) พฤติกรรมการใชแ้ละการกาจดัภายหลงัการซ้ือ ถา้ผูบ้ริโภคเกบ็ผลิตภณัฑไ์วโ้ดยไม่ใชก้อ็าจเป็นไปได้

ว่าผลิตภณัฑ์นั้นไม่เป็นท่ีพึงพอใจ ทาให้การบอกต่อไม่เป็นผล แต่ถา้ผูบ้ริโภคขายหรือแลกเปล่ียน

ผลิตภณัฑร์ะหวา่งกนั จะมีผลทาใหย้อดขายผลิตภณัฑใ์หม่ลดลง 

   ผูว้ิจยัให้ความหมายของดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภค ซ้ือหรือใช้

สินคา้/บริการนั้นไปแลว้ เกิดความพึงพอใจ หรือไม่พอใจต่อสินคา้/บริการ ซ่ึงพฤติกรรมหลงัการซ้ือนั้น

สําคญัต่อตวัสินคา้/บริการนั้น หากผูบ้ริโภคไม่พึงพอใจ อาจจะทาํให้ผุบ้ริโภคเปล่ียนไปเลือกสินคา้/
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บริการอ่ืนแทน และถา้หากเกิดการพูดถึงความไม่พึงพอใจต่อสินคา้/บริการนั้นเป็นจาํนวนมากจะเกิด

ผลกระทบต่อผูผ้ลิตรายนั้นได ้

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

   ศิริพร สุภโตษะ (2560) จากการศึกษาวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นความคุม้ค่าและรสชาติดี ส่วน

ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กิจกรรมและช่ือเสียงของสถานท่ี ปัจจยัดา้นบรรจุภณัฑแ์ละ

รสชาติท่ีแตกต่างจากยี่ห้ออ่ืน ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในดา้นปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาในระดบั

ปริญญาโทหรือเทียบเท่ามีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์บ่อยคร้ังกวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

   ฤทยัรัตน์ รงคส์ยามานนท ์(2551) จากการศึกษางานวิจยั พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลผ์สมพร้อมด่ืมของวยัรุ่นใน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 19 ปี มีการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพนักเรียน/

นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท และนอกจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์สมพร้อม

ด่ืมแลว้ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ด่ืม คือ เบียร์ ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ผสมพร้อมด่ืม พบว่า ปัจจยัดา้น ผลิตภณัฑ์และดา้นการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลผ์สมพร้อมด่ืม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัจจยัดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด 

มีผลต่อการตดัสินใจ ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลผ์สมพร้อมด่ืม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

   สายใจ ช่ืนคาํ (2542) จากการศึกษางานวิจยั พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ

วยัรุ่นในสังคมไทย พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮออล์ของ

นักเรียนวยัรุ่น มี3ตวัแปร ไดแ้ก่ 1. อิทธิพลของเพื่อนสนิทท่ีคบหาสมาคมดว้ย 2. ความผูกพนัต่อบิดา

มารดาในระดบัตํ่า 3. ความผกูพนัต่อครูและโรงเรียนในระดบัตํ่า และจากการวิเคราะห์เพิ่มเติมเก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภูมิหลงัทางสังคม กบัพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวยัรุ่น 

พบว่า การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของบิดามารดา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลข์องนกัเรียนวยัรุ่น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

   ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง ( Non-Experimental Design )  เป็นการวิจยัท่ี

มีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระทาํหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ  เป็นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง ( Cross sectional Study ) คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วง

ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire)  

   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมเบียร์ท่ีอาศยัหรือ

ทาํงานอยู่ในเขตพญาไท  ซ่ึงประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน  ดงันั้น 

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจะไดม้าจากการใชว้ิธีเปิดตารางหาจาํนวนตวัอยา่งของ ทาโร่ ยา

มาเน่ ซ่ึงท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

ไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability) 1 แบบ คือ สุ่มแบบบงัเอิญ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

   ในการวิจยัครั้งน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้ิจยัใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจัยได้ศึกษาคน้ควา้ทบทวนเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดแนวคิดทฤษฎี และ

ผลการวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง

ดว้ยวิธีวิจยัเชิงสาํรวจเป็นคาํถามปลายปิด โดยผูว้ิจยัมีคาํตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ โดย

แบ่งแบบสอบถามปลายปิดเป็น  3  ส่วนดงัน้ี  

   ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาํถามลกัษณะประชากรศาสตร์  

ประกอบด้วย ด้านเพศ  ด้านอายุ  ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน   มีจาํนวน

แบบสอบถามทั้งหมด 4 ขอ้  

   ส่วนท่ี 2  ปัจจยัดา้นกระบวนการการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร  ซ่ึง

เป็นคาํถามเก่ียวกบัดา้นการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 

การรับรู้ถึงความตอ้งการบริโภค การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ และพฤติกรรม

หลงัการซ้ือ  จาํนวนแบบสอบถาม 1 ขอ้  ซ่ึงเป็นคาํถามการใหค้วามสาํคญัจากผูต้อบแบบสอบถามเพียง 

1 ขอ้เท่านั้น ท่ีตรงกบัการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท 

   ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการดา้นการตลาดบริการ  ซ่ึงประกอบไปดว้ยคาํถามเก่ียวกบั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นพนกังานให้บริการ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใบริการ จาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด 23 ขอ้  ซ่ึงเป็น

คาํถามการใหร้ะดบัความพึงพอใจ  5 ระดบั 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

   ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการดงัขั้นตอนต่อไปน้ี  

1. นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัมา มาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์  

2. ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมการคาํนวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for 

Social Science/Personal Computer)  

   การวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 

1. ใชค้วามถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิง

กลุ่ม  ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีประกอบดว้ย  ดา้นเพศ  ดา้นอาย ุ ดา้นระดบัการศึกษา และ

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2. ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ี

ระดบัการวดัเชิงปริมาณ ซ่ึงไดแ้ก่ปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจบริโภค ปัจจยัดา้นการจดัการ

ดา้นการตลาดบริการ 

สรุปผลการวจัิย 

1. การตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่

ตดัสินใจบริโภคเบียร์เพราะเกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก การชกัชวนของคนสนิท หรือส่ือโฆษณา

ต่างๆ (ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ) จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ ตดัสินใจ

ด่ืมเบียร์เพราะความตอ้งการเท่านั้น (ดา้นการตดัสินใจ) จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 ,ราคา 

รสชาติ และยี่หอ้ท่ีคุน้เคย (ดา้นการประเมินทางเลือก) จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ,คุณภาพ

ของเบียร์ หรือสถานบริการเป็นส่ิงท่ีท่านตดัสินใจกลบัไปด่ืมอีกคร้ัง (ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ) 

จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และตดัสินใจบริโภคเบียร์เพราะ ทราบประโยชน์ของเบียร์ชนิด

ต่างๆ (ดา้นการคน้หาขอ้มูล) จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลาํดบั 

2. การจดัการการตลาดบริการ 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการจัดการการตลาดบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นพนักงานให้บริการ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 
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2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับ

ความสําคญัมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว คือ รสชาติของเบียร์เป็นส่ิงสําคญัในการด่ืม ส่วนขอ้ท่ีมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ ยีห่้อของเบียร์มีส่วนในการตดัสินใจ ,กล่ินของเบียร์ทาํใหท่้าน

เลือกด่ืม , ขนาดและลกัษณะของบรรจุภณัฑมี์ลกัษณะท่ีด่ืมง่าย พกพาไดส้ะดวก และปริมาณ

แอลกอฮอลข์องเบียร์ในปัจจุบนั ตามลาํดบั 

2.2 ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความสําคญัอยู่ใน

ระดบัมาก คือ ราคาของเบียร์ในปัจจุบนัเหมาะสมกบัคุณภาพ และปริมาณ และ ท่านยอมรับได้

กบัราคาของเบียร์ท่ีแปรผนัในแต่ละสถานท่ี ตามลาํดบั 

2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ ปริมาณสินคา้มีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค , หาซ้ือ

สินคา้ไดต้ามห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดว้กซ้ือ ร้านขายของชาํ ตามทอ้งตลาดทัว่ไป และการซ้ือ

สินคา้ไม่มีความยุง่ยาก ตามลาํดบั 

2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก คือ ผูป้ระกอบการ และร้านคา้มีการจดัส่วนลด หรือของแถมแก่

ผูบ้ริโภค และท่านสามารถพบเจอ หรือพบเห็นสินคา้ได้ง่ายจากส่ือออนไลน์ ส่วนขอ้ท่ีมี

ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ท่านเลือกด่ืมเบียร์ท่ีมีการจดัแคมเปญร่วมสนุกร่วมชิง

โชค ร่วมลุน้ของรางวลั ระหวา่งผูบ้ริโภคและตวัแทนของผูผ้ลิต อาจเป็นร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย 

พริตต้ี หรือพรีเซนเตอร์ ตามลาํดบั 

2.5 ด้านพนักงานให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ พนักงานให้บริการด้วยความเต็มใจ ,พนักงานน้อมรับ

ขอ้ผดิพลาดจากการใหบ้ริการ และการใหบ้ริการของพนกังานเป็นส่ิงสาํคญั ตามลาํคบั 

2.6 ดา้นกระบวนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว คือ ความถูกตอ้งในการให้บริการ ส่วนขอ้ท่ีมี

ความสาํคญัระดบัมาก คือ ขอ้มูลการชาํระเงิน และหลกัฐานการชาํระเงินของการสั่งซ้ือสินคา้ 

หรือเขา้รับบริการจากร้านคา้ และความรวดเร็วในการใหบ้ริการ ตามลาํดบั 

2.7 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก หากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว คือ ความสะอาด และความปลอดภยัต่อสินคา้ 

หรือสถานท่ีท่ีให้บริการ ส่วนข้อท่ีมีความสําคัญระดับมาก คือ ช่ือเสียงของสินค้า และ
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บริษทัผูผ้ลิต ,ลกัษณะ หรือบรรจุภณัฑข์องสินคา้มีส่วนต่อการตดัสินใจบริโภค และสถานท่ีใน

การจาํหน่ายสินคา้เป็นท่ีตอ้งตาแก่ผูบ้ริโภค ตามลาํดบั 

อภิปรายผลการวจัิย 

   การวิจัยเร่ือง การตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท ผูว้ิจยัได้อภิปราย

ผลการวิจยัในประเดน็ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. ผลการวิจยัทาํให้ทราบการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท พบว่า ส่วน

ใหญ่ให้ความสาํคญัต่อดา้นดา้นการรับรู้ความตอ้งการเป็นหลกั ถดัมา คือ ดา้นการตดัสินใจ ,ดา้น

การประเมินทางเลือก ,ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ และด้านการค้นหาข้อมูล ตามลาํดับ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชนากานต ์ชูหลิน (2560, อภิปรายผล) เร่ือง กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั พบว่า ส่วนใหญ่

รับรู้ถึงความตอ้งการของตนเองในการด่ืมเบียร์จากการทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของธุรกิจผลิต

เบียร์ 

2. ผลการวิจยัทาํใหท้ราบปัจจยัดา้นการจดัการการตลาดบริการ เก่ียวกบัการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของ

กลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท โดยรวมอยู่ในระดบัมาก หากเรียงลาํดบัความสาํคญัจากดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

ดา้นพนักงานให้บริการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีประเด็น

อภิปรายเพิ่มเติมดงัน้ี 

2.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัเร่ืองของรสชาติของเบียร์ รองลงมา คือ 

ยีห่อ้ของเบียร์มีส่วนในการตดัสินใจ และปริมาณแอลกอฮอลข์องเบียร์ในปัจจุบนั 

2.2 ดา้นราคา ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากในเร่ืองของราคาในปัจจุบนัเหมาะสมกบัคุณภาพ และ

ปริมาณ และให้ความสําคญัรองลงมา คือ การยอมรับไดก้บัราคาของเบียร์ท่ีแปรผนัในแต่ละ

สถานท่ี 

2.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากกบัปริมาณสินคา้มีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค รองลงมา คือ สามารถซ้ือสินคา้ไดต้ามห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ 

ร้านขายของชาํ หรือตามทอ้งตลาดทัว่ไป และการซ้ือสินคา้ไม่มีความยุง่ยาก 

2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากกบัผูป้ระกอบการ และร้านคา้มีการจดั

ส่วนลด หรือของแถมแก่ผูบ้ริโภค รองลงมา คือ สามารถพบเจอ หรือพบเห็นสินคา้ไดง่้ายจาก

ส่ืออนไลน์ และการเลือกด่ืมเบียร์ท่ีมีการจดัแคมเปญร่วมสนุกร่วมชิงโชค ร่วมลุน้ของรางวลั 
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ระหว่างผูบ้ริโภคและตวัแทนของผูผ้ลิต อาจเป็นร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย พริตต้ี หรือพรีเซน

เตอร์ 

2.5 ดา้นพนักงานให้บริการ ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัมากกบัพนักงานให้บริการดว้ยความเตม้ใจ 

รองลงมา คือ พนกังานนอ้มรับขอ้ผิดพลาดจากการให้บริการ และการให้บริการของพนกังาน

เป็นส่ิงสาํคญั 

2.6 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัความถูกตอ้งในการให้บริการ 

รองลงมา คือ ขอ้มูลการชาํระเงิน และหลกัฐานการชาํระเงินของการสั่งซ้ือสินคา้ หรือเขา้รับ

บริการจากร้านคา้ และความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

2.7 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัมากท่ีสุดกบัความสะอาดและความปลอดภยั

ต่อสินคา้ หรือสถานท่ีท่ีให้บริการ รองลงมา คือ ช่ือเสียงของสินคา้ และบริษทัผูผ้ลิต ,ลกัษณะ 

หรือบรรจุภณัฑข์องสินคา้มีส่วนต่อการตดัสินใจบริโภค และสถานท่ีในการจาํหน่ายสินคา้เป็น

ท่ีตอ้งตาแก่ผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 จากผลการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงาน ในเขตพญาไท สามารถสรุป

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า เพศหญิง มีอายุ 23 – 29 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 29,001 บาทข้ึนไป มีผลต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์มากท่ีสุด ทาํใหธุ้รกิจเบียร์ 

หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทต่างๆสามารถกาํหนดโปรโมชัน่ และออกแบบสถานท่ีในการทาํ

ธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขายใหเ้หมาะสมกบักลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท 

2. กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค พบวา่ ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ 

อาจเก่ียวเน่ืองกบัหลายๆปัจจยัเช่น อารมณ์ ความรูสึก การชกัชวนของเพื่อนร่วมงาน/คนสนิท หรือ

แมก้ระทัง่จากส่ือโฆษณาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคา้ ดงันั้นผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งควร

คาํนึงถึงการเสนอขายสินคา้ ออกแบบสินคา้ หรือโปรโมท โฆษณาสินโดยคาํนึงถึงความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคเป็นส่วนใหญ่ 

3. ปัจจยัดา้นการจดัการการตลาดบริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ดงัน้ี 

3.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ภาพรวมต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญา

ไท อยูใ่นระดบัมาก 
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ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ปริมาณแอลกอฮอลข์องเบียร์ในปัจจุบนัควรมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์ห้มี

ความหลากหลายในปริมาณแอลกอฮอล์ ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้าก

ท่ีสุด 

3.2 ดา้นราคา พบว่า ภาพรวมต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตพญาไท อยู่

ในระดบัมาก 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ราคาของเบียร์ท่ีแปรผนัในแต่ละสถานท่ี อาจจะเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง 

หรืออาจเก่ียวขอ้งกบัค่าครองชีพในแต่ละแห่ง ซ่ึงทางผูป้ระกอบการเองควรมีการตั้งราคา หรือ

เพิ่มส่ิงท่ีน่าสนใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เพื่อใหผู้บ้ริโภคไม่มีความรู้สึกวา่ ไม่คุม้ค่ากบัท่ีเสียไป 

3.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่า ภาพรวมต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงาน

ในเขตพญาไท อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การซ้ือสินในแต่ละคร้ังมีความยุง่ยาก อาทิเช่น มีการกาํหนดเวลาในการ

จาํหน่าย มีการกาํหนดปริมาณการซ้ือต่อคร้ัง หรือมีการตรวจบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง 

ทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดความเบ่ือหน่ายได ้

3.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ภาพรวมต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานใน

เขตพญาไท อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การจดัแคมเปญ สนุกร่วมชิงโชค ร่วมลุน้ของรางวลั ระหว่างผูบ้ริโภค

และตวัแทนของผูผ้ลิต อาจเป็นร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย พริตต้ี หรือพรีเซนเตอร์ ควรคาํนึงถึง

ความเหมาะสมผูบ้ริโภค หรือควรจัดแคมเปญ ของรางวลัให้มีความน่าสนใจ และดึงดูด

ผูบ้ริโภค 

3.5 ดา้นพนกังานให้บริการ พบว่า ภาพรวมต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงานใน

เขตพญาไท อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การให้บริการของพนักงานควรมีการสอนงาน หรือทาํช่วงทดลองงาน

ให้กบัพนักงานก่อน เน่ืองจากงานบริการเป็นงานท่ีตอ้งใชท้ั้งแรงกาย และแรงใจ โดยจะตอ้ง

คาํนึงถูกลูกคา้เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด 

3.6 ดา้นกระบวนการให้บริการ พบว่า ภาพรวมต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงาน

ในเขตพญาไท อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ความรวดเร็วในการให้บริการควรจดัแบ่งพนักงานออกเป็นส่วนให้

ชดัเจน โดยคาํนึงถึงปริมาณลูกคา้ในแต่ละส่วนให้เหมาะสมกบัพนักงาน จะให้พนักงานไม่

เหน่ือยจนเกินไป และสามารถบริการไดเ้ตม็ท่ี 
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3.7 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พบว่า ภาพรวมต่อการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของกลุ่มคนวยัทาํงาน

ในเขตพญาไท อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ลกัษณะ หรือบรรจุภณัฑข์องสินคา้ควรมีการปรับปรุง พฒันาให้ดาํเนิน

ตามยคุสมยั หรือพฒันาใหมี้ความแตกต่างท่ีน่าดึงดูดใจ และคาํนึงถึงการขนยา้ยไปยงัผูบ้ริโภค 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากผลการวิจยัในคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นกระบวนการในการให้บริ

การ และช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นอยา่งมาก สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาวิจยัในคร้ังต่อไป อาจศึกษา

ปัจจยัท่ีเจาะจงไปในปัจจยัดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ และช่องทางการจดัจาํหน่ายเป็นสาํคญั 

เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
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