
    บทที ่2 
แนวคิด  ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคเบียรและปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเบียรของผูบริโภค   
ในจังหวดันาน  ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคดิ  ทฤษฎี  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงไดรวบรวม
เปนกรอบแนวความคิดทีใ่ชในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
ศิริวรรณ และคณะ (2546 ) กลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  เปนการคนควาหรือ

วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและ
พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ซ่ึงคําตอบที่ได จะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกล
ยุทธการตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย 
Who, What, Why, Who, When, Where? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os 

ซ่ึงประกอบดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ 
Operations ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เกีย่วของ 
1. ใครอยูในตลาด
เปาหมาย (Who is in the 
target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย
(Occupants) ทางดาน                   
(1) ประชากรศาสตร                  
 (2) ภูมิศาสตร                             
 (3) จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห      
 (4) พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) 

ประกอบดวยกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย 
และการสงเสริมการตลาดที่
เหมาะสมและสามารถสนองความ
พึงพอใจของกลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 

(What does the 
consumer buy?) 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ 

(Objects) ส่ิงที่ผูบริโภคตองการ
จากผลิตภัณฑก็คือ ตองการ
คุณสมบัติหรืองคประกอบของ
ผลิตภัณฑ(Product 

component) และความแตกตาง
ที่เหนือกวา      คูแขงขัน
(Competitive differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 

strategies) ประกอบดวย (1) 
ผลิตภัณฑหลัก (2) รูปลักษณ
ผลิตภัณฑ (3) ผลิตภัณฑควบ (4) 
ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (5) ศักยภาพ
ผลิตภัณฑความแตกตางทางการ
แขงขัน(Competitive 
differentiation) 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เกีย่วของ 
3. ทําไมถึงซื้อ    
(Why does the 
consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ 

(Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคา
เพื่อตอบสนองความตองการของ
เขาทั้งทางดานรางกายและดาน
จิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ 
คือ 
 (1) ปจจัยดานวัฒนธรรม 
 (2) ปจจัยทางสังคม  
(3) ปจจัยดานจิตวิทยา 
(4) ปจจัยสวนบุคคล 
(5) ปจจัยดานสถานการณ 
(6) ปจจัยดานเทคโนโลย ี

กลยุทธที่ใชมาก คือ (1) กลยทุธ
ดานผลิตภัณฑ (Product 

strategies) (2) กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 

strategies) ประกอบดวย  กลยุทธ
การโฆษณา การประชาสัมพันธ 
การขายตรงโดยใชพนักงานขาย 
และการสงเสริมการขาย (3) กล
ยุทธดานราคา (Price strategies) 

(4) กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย (Distribution channel 
strategies) 
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4. ใครมีสวนรวมใน    
การตัดสินใจซือ้ (Who 
participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ 

(Organizations)  ที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซือ้ ประกอบดวย 
(1) ผูริเร่ิม (2) ผูมีอิทธิพล (3) ผู
ตัดสินใจซื้อ (4) ผูซ้ือ (5) ผูใช 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ
โฆษณา และกลยุทธการสงเสริม
การตลาด (Advertising and 

promotion strategies) โดยใช
กลุมอิทธิพล 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน 
ชวงเดือนใดของป หรือชวง
ฤดูกาลใดของป ชวงวนัใดของ
เดือน ชวงเวลาใดของวนั โอกาส
พิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 

strategies) เชน ทําการสงเสริม
การตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคลอง
กับโอกาสในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน  
(Where does the 
consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets)  ที่
ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 
รานขายของชํา ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

(Distribution channel 

strategies) บริษัทนําผลิตภณัฑสู
ตลาดเปาหมายโดยพจิารณาวาจะ
ผานคนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร 
(How does the 
consumer buy?) 
 
 
 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

(Operations)  ประกอบดวย    
  (1) การรับรูปญหา                    
(2) การคนหาขอมูล                     
(3) การประเมนิผลทางเลือก          
(4) การตัดสินใจซื้อ                   
 (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด(Promotion 

strategies) ประกอบดวยการ
โฆษณา การประชาสัมพันธ     
การขายโดยใชพนักงานขาย      
การสงเสริมการขาย และการตลาด
ทางตรง   

 
คําตอบตอคําถามทั้ง 7 ประการ ดังกลาวขางตน จะเปนขอมูลทางการตลาดสําหรับตลาด

เปาหมายนั้น ซ่ึงผูบริหารการตลาดจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาสวนประสมทางการตลาด 
(4 Ps) เพื่อใหสอดคลองกับตลาดเปาหมายมากที่สุดตอไป  
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แนวคิดสวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) 
 

ศิริวรรณ และคณะ ( 2546 ) กลาวถึง แนวคิดสวนประสมทางการตลาด เปนสิ่งกระตุน
ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซ่ึงประกอบดวยทุกสิ่งที่มีอิทธิพลในการสรางความตองการซื้อ
ในตัวผลิตภัณฑ แบงออกเปน 4 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความ
ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยส่ิงที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุ
ภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย 

2. ราคา (Price) คือ คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ซ่ึงผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึง 
คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ การแขงขัน และปจจัยอ่ืนๆ 

3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) เปนกิจกรรมการนําผลิตภัณฑที่กําหนดออก
สูตลาดเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอ
ตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ ใหเกิดความตองการ เพื่อเตือน
ความทรงจําในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ ซ่ึง
เครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ ไดแก การโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริม
การขาย การใหขาวหรือการประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ณัฐสิทธิ์  อนันตกรณีวัฒน (2545)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ

บริโภคเบียรของชายไทยในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบียรของ
กลุมตัวอยาง พบวา บริโภคมานาน 6- 10 ป นิยมดื่มเบียรสิงหมากที่สุด สวนเบียรตางประเทศที่นิยม
บริโภคมากที่สุดคือ เบียรไฮเนเกน แตบริโภคนอยกวาเบียรสิงห  กอนซื้อเบียรมีการเปรียบเทียบ
ราคาของแตละรานกอนซื้อเสมอ โดยมากซื้อเบียรจากรานคา/รานชําทั่วไป และสวนใหญไดรับ
ขอมูลขาวสารจากโทรทัศนมากที่สุด ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคเบียรของกลุมตัวอยาง
สวนใหญพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลในระดับความมากที่สุด ไดแก การที่เบียรมีรสชาติที่ดี 
รองลงมาคือปจจัยดานราคามีผลในระดับความสําคัญมาก ไดแก มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ   
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผลในระดับความสําคัญมาก ไดแก  การหาซื้อไดงาย สะดวก
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และมีผลิตภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาดอยูตลอดเวลา และ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผล
ในระดับสําคัญมาก ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ไดสม่ําเสมอ 

ทวี  แดงตอม (2544)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคเบียรและปจจัยในการเลือก
ซ้ือของผูบริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดแมฮองสอน โดยศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคเบียร  
พบวา ผูบริโภคสวนใหญเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป  สาเหตุสําคัญในการ
เลือกดื่มเบียรคือ การดื่มงายและสะดวก รองลงมาคือ การชอบในรสชาติและดีกรีแอลกอฮอลที่ต่ํา   
การซื้อในแตละครั้ง ผูรวมดื่มมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ  โดยจะเลือกซื้อยี่หอเบียรไปตามกลุมผู
รวมดื่ม ผูบริโภคมักจะเลือกซื้อตามโอกาสเปนสวนมาก รองลงไปคือ ซ้ือเปนประจํา  โดยซื้อตอ
คร้ัง 1-3 ขวด ผูซ้ือสวนมากเคยซื้อมากกวา 2 ยี่หอขึ้นไป  สถานที่ดื่มคือ ที่บานเปนสวนใหญ  
รองลงมาคือ รานอาหารและสถานที่อ่ืนๆ  ผูบริโภคมีความภักดีในยี่หอเบียรต่ํา  มักดื่มยี่หอเดิม
ควบคูไปกับยี่หอใหม หากมีเบียรใหมออกสูตลาด ก็จะทดลองซื้อ  การศึกษาปจจัยในการเลือกซื้อ 
พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑและปจจัยดานราคามีความสําคัญระดับความสําคัญมาก ปจจัยดาน
สงเสริมการขายอยูในระดับความสําคัญปานกลาง  ปจจัยดานสถานที่อยูในระดับความสําคัญนอย  

ธัญธร  ล่ิมศิลา (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียร
ของผูบริโภคชายในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางผูบริโภคที่มีอายุ 20 ป
ขึ้นไป ที่ดื่มเบียรและมีอํานาจตัดสินใจซื้อเบียรในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 200 ราย 
พบวา สวนใหญดื่มเบียรสัปดาหละครั้ง โดยซ้ือยี่หอที่ดื่มมากที่สุดคือ ชาง และซื้อยี่หอเดิมเปน
พิจารณาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีระดับความสําคัญมาก 
ไดแก ความเขมขนของระดับแอลกอฮอล ยี่หอเบียรและแหลงผลิตเบียร รูปแบบบรรจุภัณฑและ
ภาพพจนของตรายี่หอ  ดานปจจัยดานราคา มีระดับความสําคัญมาก ไดแก ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ราคาที่ถูกกวายี่หออ่ืน  ดานปจจัยสถานที่จัดจําหนาย มีความระดับความสําคัญมากที่สุด  
ไดแก สินคาหาซื้อสะดวก ระดับความสําคัญมาก ไดแก มีสินคาเมื่อตองการ มีที่จอดรถสะดวก มี
การจัดวางสินคาเปน หางาย และมีหลายยี่หอใหเลือก  ดานสงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญ
มาก ไดแก การสงเสริมการขาย ใหความชวยเหลือและใหผลประโยชนตอบแทนแกสังคมโฆษณา 
และการประชาสัมพันธ 
 จากการตรวจเอกสารขางตนทําใหทราบถึง พฤติกรรมการบริโภคเบียรและปจจัยตางๆ ที่มี
ผลตอการเลือกซื้อของผูบริโภคในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม และแมฮองสอน ซ่ึงเปนประโยชนใน
การวางกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจเบียร ผูจัดทําจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกลาวใน
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พื้นที่จังหวัดนาน เพื่อใชในการปรับปรุงธุรกิจใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคในพื้นที่ตอไป 
 
 


