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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษา พริตต้ีเชียร์เบียร์ในเชียงใหม่ : การท าให้ผูห้ญิง เป็นสินค้าในอุตสาหกรรม
การคา้เบียร์ มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลใหผู้ห้ญิงตดัสินใจท าอาชีพพ
ริตต้ีเชียร์เบียร์  และ 2) เพื่อศึกษาชีวติของผูห้ญิงหลงัจากเขา้สู่อาชีพพริตต้ีเชียร์เบียร์ การศึกษาคร้ังน้ี
ใชเ้ทคนิคการวิจยัแบบผสมคือ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Method ) โดยการสัมภาษณ์ชิงลึก ผู ้
ประกอบอาชีพพริตต้ี เชียร์เบียร์ จ  านวน 25 คน และแบบสอบถามปลายเปิดส าหรับผูบ้ริโภคเบียร์
เพศชายจ านวน 50 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method)  โดยการใช้แบบสอบถาม
ปลายปิด กบักลุ่มผูบ้ริโภคเบียร์เพศชาย จ านวน 100 คน   
 ผลการศึกษา  พบว่า ผูห้ญิงท่ีเขา้สู่อาชีพพริตต้ีเชียร์เบียร์ ผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผูต้อบ
แบบสอบถาม 20 คน เขา้สู่อาชีพ โดยมี คนรู้จกัหรือเพื่อนชักชวน อีก 5 คน เป็นการหางานด้วย
ตนเอง  ผลจากการศึกษายงัพบว่า ปัจจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเข้าสู่อาชีพพริตต้ีเชียร์เบียร์
โดยเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาเพศหญิง มาจาก 3 ปัจจยัหลกัๆ คือ   1) ค่านิยม  2) การหารายไดพ้ิเศษ   3) 
อุปสงคบ์ริษทัเบียร์ท่ีตอ้งการใชพ้ริตต้ีเป็นกลยทุธ์ทางการตลาดของเบียร์ 
 ในทศันะของทั้งกลุ่มผูบ้ริโภคเบียร์เพศชาย และพริตต้ีเชียร์เบียร์มองว่า คือ อาชีพน้ีเป็น 
อาชีพบริการท่ีมีความส าคญัต่อธุรกิจเบียร์ พริตต้ีมีหนา้ท่ีคอยแนะน าสินคา้เบียร์ยอ่ห้อต่างๆ ตอ้งยิม้
แยม้ แจ่มใส คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉงและตอ้งสวย รูปร่างหน้าตาดี หากพิจารณาในบริบทของ
สังคมเชียงใหม่อาชีพน้ียงัคงเป็นท่ีตอ้งการทั้งในปัจจุบนั และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต
ตราบเท่าท่ีการน ากลยุทธ์ทางด้านเพศมาใช้เป็นจุดดึงดูดความสนใจจากผู ้บริโภค โดยเฉพาะ
ผูบ้ริโภคเพศชาย นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบวา่ การยอมรับทางสังคมในเร่ืองเพศสภาพ พบวา่ เพศ
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หญิงเป็นท่ียอมรับของสังคมมากข้ึน ไม่วา่ดา้นการศึกษา หนา้ท่ีการงาน การด ารงต าแหน่งทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม ทศันคติของเพศชายท่ีมีต่อเพศหญิงยงัมองว่า ส่ิงท่ีเพศหญิงมีอยู่ในตวัท่ีส าคญัท่ีสุด
และมีอ านาจหรืออิทธิพลต่อการตดัสินใจของเพศชายในการเลือกซ้ือส้ินค้า บริการ รวมถึงการ
บริโภคเบียร์นั้นคือ ความงาม ความสวย รูปร่างหน้าตาของพริตต้ีเชียร์เบียร์ ดงันั้น สินคา้ท่ีบริษทั
เบียร์น าเสนอขายจึงไม่ใช่เฉพาะเคร่ืองด่ืม แต่เพียงอยา่งเดียว แต่เป็น รูปร่างหน้าตา ความสวยงาม
ของพริตต้ีผูห้ญิงท่ีท าหนา้ท่ีเสนอขายสินคา้อีกดว้ย  
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ABSTRACT 
  
 The independent study entitled Beer "Pretty Girl" in Chiang Mai City : 
Commodification of  Women in Brewery Retail Business is aimed to investigate 2 objectives, 
there are, firstly, to study the factors which influence women to work as “Beer Pretty Girl”  and, 
secondly, to study women’s lives after being “Beer Pretty Girl”. This study uses the integrated 
methods which consist of qualitative method and quantitative method. The Qualitative Method 
conducts the in-depth questionnaires to 25 Pretty Girls and the open-ended questions to 50 men. In 
addition, the Quantitative method was used as open-ended questions with convenience selection 
sampling to 100 men. 
 The research finding found that women got this job by two means; 20 women got the 
job by acquaintance or friends, 5 found the job by themselves. The finding also reveals that female 
students became Beer Pretty Girls due to 3 factors; firstly, social value, secondly getting more 
money and, thirdly strategy of Beer Marketing. 
 According to beer male consumers and Beer Pretty Girl viewed this occupation as 
serviced job. This is really important to Beer Business. Pretty Girl’s duty is introducing the 
product to the buyers. They always smile, plus they must be bright, active, vigorous, beautiful and 
good shape. In Chiang Mai society, this career is more and more wanted and it’s growing in the 
future as the using sexual strategy in appealing the attention from male customers. In addition, the 
research finding also found the sexual condition; female is more accepted in society. Female is 
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more accepted by the education, job opportunity, and social status. In contrast, women are 
important according to men because they can influence them to buy the products and service. Men 
viewed the consumption of beer from beauty, body and shape of beer pretty girls. The Beer 
enterprises sold not only the beverage but also the beauty of women who sell the products. 


