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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย  

ของชาวกมัพูชา จังหวัดพระตะบอง 2) เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย  ของชาว

กัมพูชา จังหวัดพระตะบอง โดยจ าแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาอิทธิผลของการ

ส่งเสริมการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทยของชาวกัมพูชา  จังหวัดพระตะบอง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้บริโภคชาวกัมพูชา จังหวัดพระตะบอง 

ประเทศกมัพูชา จ านวน 210 ตัวอย่าง เป็นเพศชาย 77 คน เพศหญิง 133 คน ซ่ึงการวิจัยในคร้ัง

น้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย ของชาว

กัมพูชา จังหวัดพระตะบอง ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการโฆษณา 

(Advertising) ด้านการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ด้านการส่งเสริมการขาย (Sale 

Promotions) และด้านการขายโดยบุคคล (Personal Selling) หลังจากการด าเนินการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ 

(Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์

(Chi-Square Test) เป็น วิธกีารทดสอบเพ่ือเปรียบเทยีบข้อมูล 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค

เบียร์ไทยของชาวกัมพูชา จังหวัดพระตะบอง ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ด้านการ

ขายโดยด้านการโฆษณา (Advertising) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์มากว่าด้านอื่นๆ 

รองลงมาคือ ด้านการขายโดยบุคคล (Personal Selling) ด้านการส่งเสริมการขาย (Sale 

Promotions) และด้านการประชาสมัพันธ ์(Public Relations) ตามตามล าดับ 

 

 

                                                        
*
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิ สาขาธรุกจิอาเซียน คณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 
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บทน า 

ปัจจุบันกมัพูชาพ่ึงพาการน าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคค่อนข้างมากเน่ืองจากขาดแคลน

เทคโนโลยีและเงินลงทุนในการผลิตและแปรรูปสินค้าอีกทั้งเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่

เดินทางมาเยือนกัมพูชาซ่ึงมีแนวโน้ม เพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองโดยสูงถึง 3.58 ล้านคนในปี2555 หรือ

ขยายตัวราวร้อยละ 25จากปี2554 ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาคาดว่าจ านวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพ่ิมข้ึนเป็น7 ล้านคนในปี2563 ทั้งน้ีสินค้าอุปโภค บริโภคซ่ึงไทยมี

ศักยภาพในการผลิตและส่งออกไปกัมพูชา โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม เช่น  

อาหารแปรรูปขนมขบเคี้ ยวนมและผลิตภัณฑ์นมชาและน ้าผลไม้ตลาดมีแนวโน้มขยายตัวดี

เน่ืองจากจ านวน ประชากรของกัมพูชามีแนวโน้มขยายตัวสูงเฉล่ียร้อยละ 1.5 ต่อปีประกอบกับมี

นักทอ่งเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในกัมพูชาเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองแต่การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

ประเทศยังไม่เพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  ท าให้กัมพูชาจ าเป็นต้องน าเข้าสินค้า

ดังกล่าว 

อุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชายังคงเป็นอุตสาหกรรมขนาดเลก็และใช้เทคโนโลยีที่

ไม่สูงมาก โดย อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกมากเป็นอันดับหน่ึง ส่วน

อุตสาหกรรมขนาดเลก็อื่น ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารจะถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรมส าหรับ

บริโภคภายในประเทศมากกว่าเพ่ือส่งออกไปยัง ตลาดต่างประเทศ อย่างไรกต็าม อุตสาหกรรม

อาหารในกัมพูชามีศักยภาพเพียงพอต่อการขยายตัวเพ่ือการส่งออก  หากมีการลงทุนในระดับ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพ่ือลดต้นทุนจากปริมาณการผลิต และคุณภาพของสินค้า  ให้อยู่

ในมาตรฐานสากลได้  

ในประเทศกัมพูชามีอุตสาหกรรมขนาดเลก็อยู่ประมาณร้อยละ 95 ของอุตสาหกรรม

ทั้งหมด นับเป็นส่วน ส าคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจกัมพูชา และรัฐบาลได้ให้การสนับสนุน

อุตสาหกรรมขนาดเลก็เหล่าน้ี โดยก าหนดลง ในแผนการพัฒนาประเทศเพ่ือลดความยากจนโดย

ร้อยละ 82 ของอุตสาหกรรมขนาดเลก็เป็นธุรกจิด้านเคร่ืองด่ืม อาหาร และยาสูบ ซ่ึงมีสัดส่วนของ

การจ้างงานมากที่สดุด้วย (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2558) 

ในภาพรวมระดับประเทศกมัพูชายังไม่มีหน่วยงานกลางที่ดูแลและควบคุมปัญหาที่

เกดิจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่มีหน่วยงานที่เข้มแขง็พอในการขับเคล่ือนงาน เน่ืองจากประเดน็

การลดปัญหาจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ิงได้รับความสนใจจากหน่วยงานของรัฐและองค์กร

อสิระในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่กยั็งไม่เป็นที่สนใจมากนักทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศ 

(ศูนย์วิจัยปัญหาสรุา, 2553) 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ส าคัญไว้ 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทยของชาวกมัพูชา จังหวัดพระตะบอง 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทยของชาวกัมพูชา จังหวัดพระ

ตะบอง โดยจ าแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย

ของชาวกมัพูชา จังหวัดพระตะบอง 

 

แนวคิดทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

Philip Kotler (2001, p.276) ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) 

ประกอบด้วย เคร่ืองมือทางการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และ การขายโดย

บุคคล ที่กิจการใช้อย่างประประสานกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การโฆษณาและการตลาด ค า

จ ากดัความของเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดหลักๆ 4 อย่างดังกล่าว เป็นดังน้ี 

การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบหน่ึงในการใช้จ่ายเงินเพ่ือน าเสนอ และแสดง

แนวคิดสนับสนุนสนิค้าและบริการผ่านสื่อที่มิใช่บุคคล โดยระบุผู้อุปถัมภ์โฆษณาช้ินน้ัน 

การประชาสมัพันธ ์(Public Relation) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ดันดีกับสาธารณชน

ต่างๆ โดยการให้ข่าวสาร (Publicity) การสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กร การป้องกันและจัดการ

เกี่ยวกบัข่าวลือ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ด้านลบที่อาจเกดิข้ึน 

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง การเสนอสิ่งจูงใจในระยะสั้นๆ เพ่ือ

กระตุ้นการซ้ือหรือการขายผลิตภัณฑห์รือบริการ  

การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เป็นการน าเสนอข่าวสารที่ใช้บุคคล โดย

พนักงานขายของกจิการ เพ่ือท าการขายและสร้างความสมัพันธก์บัลูกค้า 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, น.63) กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ 

บริการจะมีความคล้ายกับธุรกิจการขายสินค้า กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาด ของธุรกิจ บริการ 

ท าได้ในทุก   รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การลดแลกแจก

แถม การตลาดทางตรงผ่านสื่อต่างๆ ซ่ึงการบริการที่ต้องการลูกค้า ระดับสูงต้องอาศัยการ

ประชาสมัพันธช่์วย สร้างภาพลักษณ์ ส่วนบริการที่ต้องการเจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่าง ซ่ึง

เน้นราคาค่อนข้างต ่า ต้องอาศัย การลดแลกแจกแถม เป็นต้น ส าหรับธุรกิจ การส่งเสริมการตลาด

ที่นิยม 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

การวิจัย ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย 

ของชาวกมัพูชา จังหวัดพระตะบอง ส าหรับงานวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

มาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
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ตวัแปรตน้   

 

                                                                           H1     

                                                              

                                                                                                    

                                                                                                                    

                  ตวัแปรตาม                                                                                                                       

                                                                                                                              

 

  

                                                                             

 

  

 H2 

                                                                                              

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

 ในการศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย 

ของชาวกัมพูชา จังหวัดพระตะบอง มีวิธีการศึกษาประกอบด้วย ประชากร การสุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ขอบเขตด้านระยะเวลา  

สมมติฐานในการวิจัย และสรุปผลการวิจัย 

 

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผู้บริโภคที่อยู่ใน จังหวัดพระตะบอง ประเทศ

กมัพูชา และเป็นชาวกมัพูชา ที่เคยบริโภคเบียร์ไทยมาก่อน 

 เน่ืองจากไม่มีการจัดเกบ็บันทกึข้อมูลเกี่ยวกบัการบริโภคเบียร์ไทยของประชาชนชาว 

กมัพูชา ผู้วิจัยจึงใช้วิธกีารก าหนดขนาดตัวอย่างจากการประมาณค่ากรณีไม่ทราบขนาดประชากร 

ที่แน่นอนโดยใช้สตูร ของ Taro Yamane ที่ค่าความคลาดเคล่ือน (e) 0.05 ตามวิธกีารค านวณ 

(Yamane, 1973)  

 

การสุ่มตวัอย่าง 

การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเกบ็ข้อมูลที่ จังหวัด

พระตะบอง โดยจะท าการส ารวจข้อมูลบริเวณที่มีการด่ืมเบียร์ เช่น บ้านเรือน ร้านค้า เป็นต้น 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

-อายุ 

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 พฤติกรรมการบริโภคเบยีรแ์บรนดไ์ทย 

 
ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด 

- การโฆษณา 

- การประชาสมัพันธ์ 

- การส่งเสริมการขาย 

- การขายโดยพนักงานขาย 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เร่ือง 

“ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทยของชาวกัมพูชา 

จังหวัดพระตะบอง” ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยรวบรวมจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลด้านคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ เป็นแบบสอบถามปลายปิด

แบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการดื่มเบียร์แบรนด์ไทยของผู้บริโภคชาว

กมัพูชา เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว จ านวน 11 ข้อ ประกอบด้วย 

ข้อ 6-7 สอบถาม ดื่มเบียร์แบรนด์อะไรของไทย (What) 

ข้อ 8 - 9           สอบถาม ผู้บริโภคดื่มเบียร์เมื่อใด (When) 

ข้อ 10-11         สอบถาม   ใครมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจดื่มเบียร์ (Whom) 

ข้อ 12-14         สอบถาม สถานที่ที่ผู้บริโภคซ้ือเบียร์ (Where) 

ข้อ  15             สอบถาม ผู้บริโภคดื่มเบียร์อย่างไร (How) 

ข้อ  16 สอบถาม ท าไมผู้บริโภคจึงตัดสนิใจดื่มเบียร์ (Why) 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยการส่งเสริมการตลาดมีอทิธพิลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทยของชาวกมัพูชา จังหวัดพระตะบอง ประเทศกมัพูชา เป็น

แบบสอบถามที่มีค าถามแบบปลายปิด รวมทั้งหมด 16 ข้อ ประกอบด้วย  

ด้านการโฆษณา จ านวน 7   ข้อ   

ด้านการประชาสมัพันธ์ จ านวน 3   ข้อ 

ด้านการส่งเสริมการขาย จ านวน 4   ข้อ 

ด้านการขายโดยพนักงานขาย จ านวน 2   ข้อ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

และแหล่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยคณะผู้วิจัยด าเนินการเกบ็

รวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลจาก

ตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคสัญชาติลาว ที่ท  างานอยู่ในจังหวัดปทุมธานี และรวบรวมแบบสอบถาม

กลับมาด้วยตนเอง พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถาม ในขณะที่

ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 
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2. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามจากตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  ใน

โปรแกรม SPSS  

3. ระยะเวลาในการส ารวจเกบ็ข้อมูลวิจัย เร่ิมตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 

2559  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยสถิติต่อไปน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ใช้ส าหรับการบรรยายลักษณะคุณสมบัติ

ของตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษา  ซ่ึงในการวิจัยน้ีจะใช้ค่าร้อยละ(Percentage) การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)ใช้เป็นสถิติที่ใช้ส าหรับการทดสอบ

สมมติฐาน  โดยใช้สถิติแบบการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ทดสอบความแตกต่าง

ของความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวอย่างกบัประชากร  

 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ท าศึกษาจะท าการเกบ็ข้อมูลในช่วงระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 

2558 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ระยะเวลา 3 เดือน 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

งานวิจัย เร่ือง “ ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์

ไทยของชาวกัมพูชา จังหวัดพระตะบอง”  ได้ตั้งสมมติฐาน  ดังน้ี 

สมมติฐานที่ H1 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทยแตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ H2 ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย 

  

สรุปผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคเบียร์ไทยของชาวกัมพูชา จังหวัดพระตะบอง จากตัวอย่าง 210 ตัวอย่าง พบว่า เป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

รายได้เฉล่ียอยู่ที่ 20,001 บาท บาท / เดือน ขึ้นไป มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สรุป

ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทยของชาว

กัมพูชา จังหวัดพระตะบอง ภาพรวม ระดับมาก (มีค่าเฉล่ีย 3.72) เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า 

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย ด้านการโฆษณา 
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(Advertising) รองลงมาคือ ด้านการขายโดยบุคคล (Personal Selling) ด้านการส่งเสริมการขาย 

(Sale Promotions) และด้านการประชาสมัพันธ ์(Public Relations) ตามตามล าดับ 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

1.ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย ด้านการ

โฆษณา มีผลในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.77 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 

2.ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย ด้านการ 

ประชาสมัพันธ ์มีผลในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.68 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 

3.ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย 

ด้านการส่งเสริมการขาย มีผลในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.70 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 

4.ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย 

ด้านการขายโดยบุคคล มีผลในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.74 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 

 

ผลทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทยของชาวกัมพูชา 

จังหวัด พระตะบองโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 

อาชีพ พบว่า  

สมมติฐานที่ H1 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทย 

แตกต่างกัน ใช้สถิติในการทดสอบค่า “ไคสแควร์ χ2” (Chi-Square Test) ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05 พบว่า 

เพศ  ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมในการบริโภคเบียร์ต่างกันในด้านแบรนด์

ของเบียร์ไทย มีค่า χ2 = 3.60 ค่า Sig = 0.46 ในด้านช่วงเวลามีค่า χ2=7.01 ค่า Sig = 0.07 ใน

ด้านโอกาสในการบริโภคเบียร์ มีค่า χ2 = 0.01 ค่า Sig = 0.99 ในด้านจ านวนคนที่บริโภคต่อคร้ัง 

มีค่า χ2 
= 22.82 ค่า Sig = 0.00 ในด้านสาเหตุหลักที่บริโภคเบียร์ไทย มีค่า χ2 = 10.18ค่า Sig 

= 0.17 ในด้านสถานที่ที่ซ้ือเบียร์เป็นประจ า มีค่า χ2 = 6.31 ค่า Sig = 0.09 ในด้าน จ านวนการ

บริโภคเบียร์ไทยต่อคร้ัง มีค่า χ2  
= 10.34ค่า Sig = 0.16 ในด้านการเลือกซ้ือเบียร์ไทยมีค่า χ2 = 

5.81 ค่า Sig = 0.05 ในด้านค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง มีค่า χ2 
= 16.83 ค่า Sig = 0.00 ในด้านการ

ทดลองด่ืมเบียร์ไทย แบรนด์ใหม่ๆ มีค่า χ2  = 11.71 ค่า Sig = 0.00  

อายุ  ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมในการบริโภคเบียร์ต่างกันในด้านแบรนด์

ของเบียร์ไทย มีค่า χ2  = 25.12 ค่า Sig = 0.01 ในด้านช่วงเวลามีค่า χ2 =11.20 ค่า Sig = 

0.26 ในด้านโอกาสในการบริโภคเบียร์ มีค่า χ2 = 6.00 ค่า Sig = 0.42 ในด้านจ านวนคนที่

บริโภคต่อคร้ัง มีค่า χ2 
= 23.84 ค่า Sig = 0.00 ในด้านสาเหตุหลักที่บริโภคเบียร์ไทย มีค่า χ2 = 

11.31 ค่า Sig = 0.25 ในด้านสถานที่ที่ซ้ือเบียร์เป็นประจ า มีค่า χ2 = 6.75 ค่า Sig = 0.66 ใน

ด้าน จ านวนการบริโภคเบียร์ไทยต่อคร้ัง มีค่า χ2 
= 9.08 ค่า Sig = 0.42 ในด้านการเลือกซ้ือ
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เบียร์ไทยมีค่า χ2 = 8.81 ค่า Sig = 0.18 ในด้านค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง มีค่า χ2  = 17.54 ค่า Sig = 

0.13 ในด้านการทดลองด่ืมเบียร์ไทย แบรนด์ใหม่ๆ มีค่า χ2  = 9.31 ค่า Sig = 0.15  

ระดบัการศึกษา  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมในการบริโภค

เบียร์ต่างก ัในด้านช่วงเวลามีค่า χ2 =13.0 ค่า Sig = 0.04 ในด้านโอกาสในการบริโภคเบียร์ มีค่า 

χ2= 7.30 ค่า Sig = 0.12 ในด้านจ านวนคนที่บริโภคต่อคร้ัง มีค่า χ2 
= 30.91 ค่า Sig = 0.00 

ในด้านสาเหตุหลักที่บริโภคเบียร์ไทย มีค่า χ2 = 22.82 ค่า Sig = 0.00 ในด้านสถานที่ที่ซ้ือเบียร์

เป็นประจ า มีค่า χ2 = 7.78 ค่า Sig = 0.25 ในด้าน จ านวนการบริโภคเบียร์ไทยต่อคร้ัง มีค่า χ2 

= 8.18 ค่า Sig = 0.22 ในด้านการเลือกซ้ือเบียร์ไทยมีค่า χ2 = 7.64 ค่า Sig = 0.10 ในด้าน

ค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง มีค่า χ2 
= 13.96 ค่า Sig = 0.08 ในด้านการทดลองดื่มเบียร์ไทย แบรนด์

ใหม่ๆ มีค่า χ2 = 11.48 ค่า Sig = 0.02  

รายได ้ ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกนั มีพฤติกรรมในการบริโภคเบียร์ต่างกนัในด้าน 

แบรนด์ ของเบียร์ไทย มีค่า χ2 = 11.40 ค่า Sig = 0.49 ในด้านช่วงเวลามีค่า χ2 = 20.24 ค่า 

Sig = 0.16 ในด้านโอกาสในการบริโภคเบียร์ มีค่า χ2 = 3.17 ค่า Sig = 0.78 ในด้านจ านวนคน

ที่บริโภคต่อคร้ัง มีค่า χ2 = 27.54 ค่า Sig = 0.00 ในด้านสาเหตุหลักที่บริโภคเบียร์ไทย มีค่า χ2 

= 12.27 ค่า Sig = 0.16 ในด้านสถานที่ที่ซ้ือเบียร์เป็นประจ า มีค่า χ2 = 11.27 ค่า Sig = 0.25 

ในด้าน จ านวนการบริโภคเบียร์ไทยต่อคร้ัง มีค่า X
2 
= 18.85 ค่า Sig = 0.02 ในด้านการเลือก

ซ้ือเบียร์ไทยมีค่า χ2 = 14.74  ค่า Sig = 0.02 ในด้านค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง มีค่า χ2 = 12.16 ค่า 

Sig = 0.43 ในด้านการทดลองด่ืมเบียร์ไทย แบรนด์ใหม่ๆ มีค่า χ2 = 8.16 ค่า Sig = 0.22 

อาชีพ  ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมในการบริโภคเบียร์ต่างกนัในด้าน 

แบรนด์ ของเบียร์ไทย มีค่า χ2 = 15.83 ค่า Sig = 0.46 ในด้านช่วงเวลามีค่า χ2 = 23 ค่า Sig = 

0.02 ในด้านโอกาสในการบริโภคเบียร์ มีค่า χ2 = 4.27 ค่า Sig = 0.83 ในด้านจ านวนคนที่

บริโภคต่อคร้ัง มีค่า χ2 = 18.28 ค่า Sig = 0.10 ในด้านสาเหตุหลักที่บริโภคเบียร์ไทย มีค่า χ2 = 

25.00 ค่า Sig = 0.15 ในด้านสถานที่ที่ซ้ือเบียร์เป็นประจ า มีค่า χ2 = 5.07 ค่า Sig = 0.95 ใน

ด้าน จ านวนการบริโภคเบียร์ไทยต่อคร้ัง มีค่า χ2 = 16.44 ค่า Sig = 0.17 ในด้านการเลือกซ้ือ

เบียร์ไทยมีค่า χ2 = 10.9  ค่า Sig = 0.20 ในด้านค่าใช้จ่ายแต่ละคร้ัง มีค่า χ2 = 25.15 ค่า Sig = 

0.67 ในด้านการทดลองด่ืมเบียร์ไทย แบรนด์ใหม่ๆ มีค่า χ2 = 14.30 ค่า Sig = 0.07 

 สมมติฐานที่ H2 ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์

ไทย ในการทดสอบสมมติฐานที่ H2 ผู้วิจัย ได้แบ่งความคิดเห็นของชาวกัมพูชาจังหวัดพระ

ตะบอง เกี่ยวกับปัจจัยการส่งเสริมการตลาด เป็นสูงและต ่าโดยใช้ค่าเฉล่ีย เป็นจุดตัด และท าการ

ท าสมมติฐานด้วยสถิติค่า “ไคสแควร์ χ2” 

 ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดมีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ไทยดังน้ี 

ดา้นการโฆษณา มีอทิธพิลต่อแบรนด์ เบียร์ลีโอ มีค่า χ2 = 4.89 ค่า Sig = 0.29  
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ดา้นการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อ ประเภทของเบียร์ที่บริโภคเบียร์ธรรมดา

ทั่วไป มีค่า χ2 = 6.22 ค่า Sig = 0.04 

 ดา้นการประชาสมัพนัธ ์มีอทิธพิลต่อช่วงเวลาที่บริโภค 12.01-18.00 น. มีค่า 

 χ2 = 7.19 ค่า Sig = 0.06 

ดา้นการโฆษณา มีอทิธพิลต่อโอกาสที่จะบริโภคเทศกาลร่ืนเริง เช่นงานขึ้นปีใหม่มีค่า 

χ2 = 3.44 ค่า Sig = 0.17 

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์มีอทิธพิลต่อจ านวนคนที่บริโภคเบียร์ไทยด้วยกันเป็นประจ า 

คนเดียว มีค่า χ2 = 13.21 ค่า Sig = 0.00 

ดา้นการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อเหตุผลหลักที่ตัดสินใจซ้ือเบียร์ไทยเพ่ือผ่อน

คลายความตึงเครียด มีค่า χ2 = 2.82ค่า Sig = 4.19 

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์มีอทิธพิลต่อ สถานที่ซ้ือเบียร์ไทย ลานเบียร์/ซุ้ม มีค่า  

χ2 = 7.31ค่า Sig = 0.06 

ดา้นการโฆษณา มีอทิธพิลต่อปริมาณการบริโภค 2-3 ขวด/กระป๋อง มีค่า  

χ2 = 2.82 ค่า Sig = 0.42 

ดา้นการส่งเสริมการขาย มีอทิธพิลต่อการเลือกซ้ือเบียร์ไทยไม่สนใจย่ีห้อ มีค่า  

χ2 = 1.91 ค่า Sig = 0.38 

ดา้นการขายโดยพนกังานขาย มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภคเบียร์ไทยแต่ละ

คร้ัง 100-200 บาท มีค่า χ2 = 7.95 ค่า Sig = 0.09 

ดา้นการโฆษณา มีอิทธิพลต่อความสนใจทดลองบริโภคแบรนด์ใหม่ๆ ที่เข้ามา

จ าหน่าย ไม่ทดลองด่ืม มีค่า χ2 = 2.12ค่า Sig = 0.34 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค

เบียร์ไทยของชาวกมัพูชา จังหวัดพระตะบอง ประเทศกมัพูชา” ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

พฤติกรรมการดื่มเบียร์ “ด้านความถี่ในการด่ืมเบียร์แบรนด์ไทย” พบว่า ส่วนใหญ่จะ

มีความถี่ในการด่ืมเบียร์ไทย หลายเดือนต่อคร้ังมากที่สุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Tivea 

Koam (2011) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการด่ืมเบียร์ของชาวกัมพูชา พบว่าชาว

กมัพูชาดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกวัน  

พฤติกรรมการดื่มเบียร์ “ด้านช่วงเวลาในการดื่มเบียร์ไทย” พบว่า ส่วนใหญ่จะดื่ม

เบียร์ไทยช่วงเวลา 12.01-18.00 น. มากที่สดุ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ (2541, น.83)ได้กล่าวถึง การตอบสนองของผู้ซ้ือหรือการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคหรือผู้

ซ้ือ ซ่ึงจะมีการตัดสนิใจในประเดน็ต่างๆ เช่น การเลือกเวลาในการซ้ือ เป็นต้น 
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ด้านการโฆษณา พบว่า สื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การโฆษณาทางโทรทัศน์ ซ่ึงสอด 

คล้องกับการศึกษาของ นิษฐา หรุ่นเกษม (2552) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษของกลุ่ม

ทุนธุรกจิแอลกอฮอล์ พบว่ากลยุทธก์ารดึงโดยใช้วิธกีารดึงลูกค้าเข้ามาสู่ผู้ค้าปลีก ใช้วิธีการโฆษณา

สินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การสื่อสารในแบบแนวราบ ตัวอย่างเช่น กิจกรรม

ประเภทกฬีา กจิกรรมประเภทความบันเทงิ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า แสดงงาน Exhibition ต่างๆมีอิทธิพลมากที่สุด ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวิทย์ ยอดจรัส (2549) และ เบญจมาภรณ์ คชเดช (2554) ซ่ึง

ศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยทางการตลาดที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือเบียร์ไทย  

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะผู้ดื่มเบียร์ใน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

เท่าน้ัน จึงควรท าการศึกษาขยายขอบเขตการศึกษาเป็นทั่ว จังหวัดพระตะบอง ของประเทศ

กมัพูชาหรือจะศึกษาเฉพาะในต่างจังหวัดใกล้เคียงแล้วน ามาเปรียบเทยีบผลกันเพ่ือความเที่ยงตรง

ในการศึกษามากย่ิงขึ้น     

 เน่ืองจากการเกบ็ข้อมูลในคร้ังน้ีเป็นการเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเท่าน้ัน ซ่ึงเป็น

การเกบ็ข้อมูลในวงกว้างอาจจะขาดข้อมูลที่น่าสนใจในเชิงลึก ดังน้ันจึงเสนอให้มีการใช้วิธีการ

สมัภาษณ์เชิงลึก หรือการท าสนทนากลุ่ม เข้ามาเป็นวิธีการเกบ็ข้อมูลอีกทางหน่ึงเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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