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ทัศนคติของผู้บริโภคและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 
ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้บริโภค  ในการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 2) เพ่ือศึกษาลักษณะทาง
ประชากรของผู้บริโภค ที่มีผลต่อทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทน
แบบเดิม 3) เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทน
แบบเดิม 4) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์
ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 5) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภค
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทน
แบบเดิม การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบสืบค้น (Exploratory) และการศึกษาเชิงพรรณนา 
(Descriptive) โดยใช้วิธีการส ารวจ (Survey Method) ด้วยการเก็บแบบสอบถามตั้งแต่ วันที่ 5-20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 
มิลลิลิตร และ ขนาด 500 มิลลิลิตร โดยอาศัยในทุกเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร และมีอายุตั้งแต่ 20 ปี
ขึ้นไป จ านวน 385 คน จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป 
(Statistical Software) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านส่วนประสม
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 
ในระดับปานกลาง  มีระดับทัศนคติต่อเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและอายุ แตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัญ
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร โดยรวม
แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ปริมาณครั้งในการดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มิลลิลิตร และ 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท โครงการปรญิญาโทสาขาบรหิารธุรกจิภาคค่ า คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3 อาจารย์ประจ าสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ า คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ขนาด 500 มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 3 เดือน และการรับรู้และไม่รู้ว่าเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 
มิลลิลิตร ถูกวางจ าหน่ายแทนเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มิลลิลิตร แตกต่างกัน  มีระดับทัศนคติต่อ
ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร โดยรวมแตกต่างกัน  และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ในระดับน้อย 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ ปัจจัยที่มีอิทธิพล ตัดสินใจซื้อ เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 มิลลิลิตร 

 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study demographic of consumers’ buying 
decision of Singha beer 500 ML bottle that replace the old 630 ML bottle; 2) to study 
demographic of consumer that affect consumers’ attitude towards Singha beer 500 ML 
bottle that replace the old 630 ML bottle; 3) to study consumers’ attitude towards 
Singha beer 500 ML bottle that replace the old 630 ML bottle; 4) to study marketing mix 
that influence buying decisions of Singha beer 500 ML bottle that replace the old 630 ML 
bottle; 5) to study relationships between consumers’ attitude and influential factors of 
buying Singha beer 500 ML bottle that replace the old 630 ML bottle This exploratory 
and descriptive research by survey method provided input for the questionnaire design.  
Samples were taken during the period of February 5-20, 2015. The samples for this 
research were 385 Singha 500 ML bottle and 630 ML bottle consumers, who are 20 years 
and older and stay in Bangkok. The researcher then used statistical software to analyze 
research data.  The result of the research found that the samples gave medium level of 
significance to marketing mix components that influence buying decision of Singha beer 
500 ML bottle that replace the old 630 ML bottle.  Consumers generally have medium 
level of attitudes towards Singha beer 500 ML bottle that replace the old 630 ML bottle.  
Moreover, sample groups with different gender and age generally value marketing mix 
components towards Singha 500 ML differently.  Sample groups of different gender, age, 
number of times that they drank and awareness of the 500 ML bottle replacing 630 ML 
generally have different attitude levels towards Singha 500 ML bottle.  And consumer 
attitude towards Singha 500 ML have a low level of positive relationship to marketing mix 
components that influenced buying decision of Singha 500 ML. 

Keywords: Attitude, Factors Influencing, Decision Making for Purchasing, Bottle of Singha 
Beer 500 milliliter 
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บทน า  

จากอดีตถึงปัจจุบัน  หลายประเทศทั่วโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือการสังสรรค์  เข้าสังคม  
ผูกมิตร  แสดงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ทั้งในระดับครอบครัวไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ระดับประเทศ  
ในรูปแบบที่แตกต่างตามวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละประเทศ  ปัจจุบัน 10 ประเทศที่มีการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากท่ีสุด ได้แก่ เกาหลีใต้  รัสเซีย  ฟิลิปปินส์ ไทย  ญี่ปุ่น  บัลแกเรีย  ยูเครน  สโลวา
เกีย  บราซิล  และสหรัฐอเมริกา  ตามล าดับ (Matt Blake, 2014) 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดแรกของโลกที่มนุษย์ผลิตขึ้นคือเบียร์  ก าเนิดขึ้นประมาณ 5,000 ปี
ปัจจุบัน เบียร์ยังคงเป็นเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกนิยม MarketLineรายงานว่า ตลาดเบียร์โลกมีการขยายตัว
ร้อยละ 1 ในปี 2010 จนมีมูลค่าเกือบ 495,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และคาดว่ามูลค่าตลาดจะ
ขยายตัวถึงร้อยละ 6 ในช่วงเวลา 5 ปี จนมีมูลค่า กว่า 523,500 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีปริมาณ 
กว่า 183,000 ล้านลิตร เพิ่มข้ึนเกือบร้อยละ 9 ใน 5 ปี (Lewis Pearson, 2014) 

ส าหรับตลาดเบียร์ในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นเบียร์ตลาดบน (Premium 
Lager) ร้อยละ 5 เบียร์มาตรฐาน (Standard Lager) ร้อยละ 10 และเบียร์ตลาดล่าง (Economy Lager) 
ร้อยละ 85 (ศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร : 2551)  และเฉพาะครึ่งปีนี้มีทั้งตลาดมีการจ าหน่าย
เบียร์ไปแล้ว 1,018 ล้านลิตร (บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จ ากัด, มิถุนายน 2557 

ตารางท่ี 1  ปริมาณเบียร์ที่จ าหน่ายในประเทศไทยระหว่างปี 2538 – 2557  

     (ข้อมูลปี 2557 เป็นข้อมูลเดือนมกราคม – มิถุนายน) 

ปี พ.ศ. ปริมาณที่จ าหน่าย (ล้านลิตร) 

2538 642 

2539 752 

2540 882 

2541 957 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  

ปี พ.ศ. ปริมาณที่จ าหน่าย (ล้านลิตร) 

2542 1,030 

2543 1,162 

2544 1,230 

2545 1,257 

2546 1,570 

2547 1,600 

2548 1,700 

2549 1,999 

2550 2,125 

2551 2,044 

2552 1,821 

2553 1,882 

2554 1,910 

2555 2,209 

2556 2,137 

2557 1,018 

ที่มา : กรมสรรพสามิต (2556)  

ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จ ากัด ผู้ก่อตั้งโรงต้มกลั่นเบียร์แห่ง
แรกของไทย ในปี พ.ศ.2473 และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) มีความเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่ง
ตลาดที่น่าสนใจ คือ เริ่มต้น บุญรอดฯ เป็นเจ้าของส่วนแบ่งตลาดเบียร์ไทยกว่าร้อยละ 90 กระทั่งไทยเบฟฯ 
ได้เข้ามาเปิดตลาดในปี 2535 และบุญรอดฯ ได้เริ่มเสียส่วนแบ่งตลาดให้ไทยเบฟฯ มาเรื่อยๆ กระทั่งปี 
2542 บุญรอดฯ เหลือส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 35 และตกลงมาต่ าที่สุดในปี 2546 ที่ร้อยละ 25 ในขณะ
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ที่ตอนนั้นไทยเบฟฯ ได้ส่วนแบ่งตลาดไปร้อยละ 70 จากกลยุทธ์การขายเหล้าขาวพ่วงเบียร์ บุญรอดฯ จึง
ทุ่มงบมหาศาลกับการโฆษณาและปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ให้เกิดความคล่องตัวเพ่ือชิงส่วนแบ่งคืนมา  
ในที่สุดปี 2551  ก็ทวงส่วนแบ่งตลาดกลับมาที่ประมาณร้อยละ 55  และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  จากวันนั้นถึงวันนี้
ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดเบียร์ไทยอันดับ 1 มาตลอด ปัจจุบัน บุญรอดฯ ครองส่วนแบ่งตลาดเบียร์ที่ร้อยละ 
73 ในขณะที่ไทยเบฟฯ เหลือเพียงร้อยละ 23 เท่านั้น (บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จ ากัด : มิถุนายน 2557) 

ภาพที่ 1  ส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทยระหว่างปี 2538 – 2557  

 (ข้อมูลปี 2557 เป็นข้อมูลเดือนมกราคม – มิถุนายน) 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จ ากัด (2557) 

กว่า 80 ปี ที่ผู้น าตลาดเบียร์ไทยอย่างบุญรอดฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เบียร์ในค่ายตัวเอง 
นอกจากการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่าง สิงห์ไลท์ และลีโอ กระท่ังปลายปี พ.ศ. 2556 บุญรอดฯ ได้หยุด
ผลิตเบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 630 มล. ที่อยู่ในกลุ่มเบียร์มาตรฐานและมีส่วนแบ่งตลาดในเบียร์กลุ่มนี้อยู่
กว่าร้อยละ 90 ชนะเบียร์ไทยในกลุ่มเดียวกันอย่างช้างเอ็กซ์พอร์ทอย่างทิ้งห่าง และหันมาเริ่มผลิตเบียร์
สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 มล. วางจ าหน่ายแทนที่ ตั้งแต่กลางปี 2556 ในราคาที่ปรับลดลง โดยให้เหตุผลว่า
ขนาด 500 มล.  เป็นขนาดของขวดเบียร์ที่สากลนิยม สามารถรินแบ่งดื่มได้จ านวน 2 แก้ว พอดี ไม่มีเหลือ
ที่ก้นขวด ท าให้เกิดความคุ้มค่าต่อผู้บริโภค (ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ , อ้างถึง ฐานเศรษฐกิจ, 2557) 

เป็นที่น่าสนใจว่า การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบุญรอดฯ ผู้น าตลาดเบียร์ไทยในครั้งนี้จะ
ส่งผลต่อทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างไร  ผู้วิจัยจึงศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคและปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถน าไปปรับใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการก าหนด
และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้อง 
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 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้บริโภค  ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ ขนาด 
500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้บริโภค ที่มีผลต่อทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ ขนาด 
500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 

3. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทน
แบบเดิม 

4. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ 
ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 

นิยามศัพท์ 

เบียร์สิงห์ 500 มิลลิลิตร หมายถึง ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วาง
จ าหน่ายแทนเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มิลลิตร 

แบบเดิม หมายถึง ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มิลลิลิตร  ที่ยกเลิกการผลิตแล้ว 

มล. หมายถึง มิลลิลิตร 

บุญรอดฯ หมายถึง บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จ ากัด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์  สิงห์ไลท์  และลีโอ 

ไทยเบฟฯ หมายถึง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด(มหาชน) ผู้ผลิตเบียร์ช้าง ช้างเอ็กซ์พอร์ท อาชา 
และเฟดเดอร์บรอย 

ผู้บริโภค หมายถงึ ผู้ที่เคยบริโภคเบียร์สิงห์ขวดแก้วทั้งขนาด 630 มล. และขนาด 500 มล. โดยมี
อายุ 20 ปีขึ้นไป 

ทัศนคติ หมายถึง ความเชื่อส่วนบุคคล  ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร  ที่ว่างจ าหน่ายแทนเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มิลลิลิตร 
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
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แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 
ประกอบไปด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ลักษณะประชากรศาสตร์เป็น
เครื่องมือที่นักการตลาดใช้ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรี
รัตน์, 2552) 

ส าหรับการศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์
สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 มล. ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม ต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ทาง
ประชากรศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษา เนื่องจากปัจจัยแต่ละปัจจัยของบุคคลหนึ่งที่แตกต่างกันตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ถือเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดให้เกิดทัศนคติและการให้ระดับความส าคัญต่อ
ปัจจัยที่มอิีทธิพลในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันได้ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ ทัศนคติเป็นแนวความคิดส าคัญท่ีใช้ในการวิจัยด้านการตลาด เป็น
หนึ่งในปัจจัยที่จะท าให้บุคคลตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ทั้งด้านพฤติกรรมและความคิด (Fishbein and Ajden 
,1975) รวมถึงการยอมรับสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ (Kotler and 
Keller, 2012) นอกจากนี้ ทัศนคติยังมีบทบาทส าคัญด้านการอธิบายพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับทัศนคติ (พิมพา  หิรัญกิตติ, 2552: 94); (ธงชยั  สันติวงษ์, 2546: 167)   

ความหมายของทัศนคติ คือ การวางแนวความคิด ความรู้สึก ให้ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบ
ต่อคนหรือต่อสิ่งของ ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ และทัศนคตินั้นสามารถที่จะรู้หรือถูกตีความได้
จากสิ่งที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ หรือจากการส ารวจที่เป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคล
เหล่านั้น (Schermerhorn, 2000) 

องค์ประกอบของทัศนคติ  

1. องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) คือ ทัศนคติที่จะสะท้อนให้
เห็นถึงความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และข้อมูลที่บุคคลคนหนึ่งมี ซึ่งความเชื่อ จะแสดงให้เห็นถึงความคิด
ของคน หรือสิ่งของ และข้อสรุปที่บุคคลได้มีต่อบุคคลหรือสิ่งของนั้นๆ เช่น งานของฉันขาดความรับผิดชอบ 
เป็นต้น 

2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Component) คือ ความรู้สึกเฉพาะอย่าง 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลกระทบส่วนบุคคล ซึ่งได้จากสิ่งเร้าหรือสิ่งที่เกิดก่อนท าให้เกิดทัศนคตินั้นๆ เช่น ฉันไม่
ชอบงานของฉัน เป็นต้น 

3.  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความตั้งใจที่จะประพฤติในทาง
ใดทางหนึ่ง โดยมีรากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคล หรือทัศนคติของบุคคล เช่น ฉันก าลัง
ไปท างานของฉัน  เป็นต้น (Schermerhorn, 2000: 76)  
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ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีที่นักการตลาดใช้ในการด าเนินกลยุทธ
ทางการตลาดและน าเสนอคุณค่าที่ดีกว่าต่อผู้บริโภคได้ และจ าแนกส่วนประสมทางการตลาดว่าได้แก่ 4 
ส่วนประกอบต่อไปนี้ (Armstrong และ Kotler, 2011)  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งใดก็ตามที่สามารถน าเสนอสู่ตลาด เพ่ือดึงดูดความสนใจ เพ่ือการ
ครอบครอง น าไปใช้หรือบริโภค และสามารถตอบสนองความต้องการหรือความจ าเป็น ผลิตภัณฑ์เป็น
มากกว่าสิ่งที่จับต้องได้แต่ยังรวมไปถึง บริการ บุคคล องค์กรณ์ สถานที่ แนวความคิด หรือส่วนประสมของ
สิ่งต่างๆเหล่านี้  

2. ราคา (Price) ในมุมมองแคบๆ ราคา คือ จ านวนเงินที่ต้องจ่ายเพ่ือสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ แต่
ในมุมมองที่กว้างขึ้น ราคา คือ ผลรวมของมูลค่าที่ผู้บริโภคเสียไปเพ่ือแลกกับคุณประโยชน์ที่ได้จาก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่งๆ ราคาเป็นส่วนประกอบเดียวในส่วนประสมการตลาดทั้งสี่ที่สร้างรายได้ ในขณะ
ที่ส่วนประสมอ่ืนๆนั้นเป็นต้นทุน  

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึงกลุ่มคนหรือองค์กรณ์ที่ท าหน้าที่น าส่งสินค้าจาก
ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ในเวลา สถานที่ และปริมาณที่เหมาะสม (Hult, Pride และ Ferrell, 2012) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารที่สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ต่อ
ผู้รับสาร โดยการให้ข้อมูลและจูงใจผู้ฟังให้เชื่อมั่นในองค์กรและยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ (Hult, Pride และ 
Ferrell, 2012) 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

วรพจน์ เกรียงไกรวณิช (2550) ศึกษาเรื่องการบริหารการจัดการและปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย เพศต่างกันมีปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
แตกต่างกัน อายุแตกต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายแตกต่างกัน ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
เบียร์ของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน จ านวนปีที่ดื่มเบียร์แตกต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคทุกด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาแตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่ดื่ม
เบียร์ยี่ห้อในประเทศ ชนิดของเบียร์ บรรจุภัณฑ์ของเบียร์และความถี่ในการดื่มเบียร์แตกต่างกันมีปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคทุกด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีดื่มเบียร์ยี่ห้อต่างประเทศแตกต่างมีปัจจัย
ทางการตลาดที่มีผลพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคทุกด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและ
ด้านการส่งเสริมการตาดแตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมีการเปรียบเทียบราคาท่ีแตกต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน  ผู้บริโภคที่มีสถานที่ซื้อเบียร์
แตกต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีผลพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตาดแตกต่างกัน   และผู้บริโภคที่มีประเภทของสื่อแตกต่างกันมีปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคทุกด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคาแตกต่างกัน  เพศพฤติกรรมการ
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บริโภคเบียร์ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับจ านวนปีที่ดื่มเบียร์ และบรรจุภัณฑ์ของเบียร์ ส่วนอายุมี
ความสัมพันธ์กับจ านวนปีที่ดื่มเบียร์และบรรจุภัณฑ์ของเบียร์ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับจ านวนปีที่
ดื่มเบียร์ อาชีพมีความสัมพันธ์กับชนิดของเบียร์และส่วนรายได้มีความสัมพันธ์กับยี่ห้อเบียร์ต่างประเทศ 
และชนิดของเบียร์  

อินโฟร์เสิร์ช (2553) วิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรม ผู้บริโภคและตรายี่ห้อ ผลิตภัณฑ์เบียร์ ปี 
2553 ผลการวิจัยพบว่า เบียร์ลีโอได้รับการเอ่ยถึงเป็นชื่อแรกมากที่สุด  เบียร์ที่ผู้บริโภคทุกคนรู้จัก ได้แก่ 
เบียร์ลีโอ เบียร์ช้าง เบียร์สิงห์ ขณะที่เบียร์ไฮเนเก้น อาชา ช้างไลท์ และช้างดร๊าฟ ผู้บริโภคทุกคนเกือบรู้จัก 
ด้านความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อเบียร์ เบียร์ลีโอมีผู้บริโภคซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อจ านวนมากที่สุด หลักเกณฑ์ใน
การเลือกซื้อยี่อห้อเบียร์ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับรสชาติของเบียร์นุ่มลื่นคอมากที่สุด รองลงมาเป็นเรื่อง
ราคา ดื่มได้เรื่อยๆ ไม่เบื่อ สะดวกในการหาซื้อในร้านค้าทั่วไปและเป็นยี่ห้อประจ าที่ดื่มอยู่ ผู้บริโภคเบียร์
สิงห์ให้ความส าคัญกับ 1. รสชาตินุ่มลื่นคอ  2. มีการรักษาคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 3. ใช้ส่วนผสมที่มี
คุณภาพ 4. เป็นยี่ห้อประจ าที่ด่ืม 5. ดื่มได้เรื่อยๆ ไม่เบื่อ ระดับความพึงพอใจต่อเบียร์ยี่ห้อที่ดื่มประจ าบ่อย
ที่สุด ได้แก่ เบียร์สิงห์ ร้อยละ 95 รองลงมา ได้แก่ ลีโอและไฮเนเก้น ร้อยละ 92 เท่ากัน ช้าง ร้อยละ 91 
และอาชา ร้อยละ 79 หากพิจารณาเฉพาะพอใจมาก พบว่าเบียร์สิงห์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.34 ขณะที่เบียร์
อาชาได้ต่ าสุดที่ 3.98  ผู้บริโภคพอใจรสชาติและคุณภาพของเบียร์ที่ดื่มประจ า ในทางตรงข้ามส่วนใหญ่ไม่
พอใจกับกิจกกรมส่งเสริมการขายและโฆษณาที่เป็นข้อจ ากัดของผลิตภัณฑ์เบียร์  

เบญจมาภรณ์ คชเดช (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์ของ
ผู้บริโภค ในเขตอ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ยกเว้น 
ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยย่อยที่ส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์ได้แก่ รสชาติ
ที่ดี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ หาซื้อได้ง่ายมีจ าหน่ายทั่วไปตามล าดับ ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือ 
การโฆษณาผ่านสื่อหลากหลายประเภท  อีกทั้งพบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้บริโภค มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเบียร์ และมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาด  

อินโฟร์เสิร์ช (2554) วิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรม ผู้บริโภคและตรายี่ห้อ ผลิตภัณฑ์เบียร์ ปี 
2554 ผลการวิจัยพบว่า ภูมิหลังของผู้บริโภคเบียร์ ผู้บริโภคเบียร์กระจายในกลุ่มทุกอายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษา อาชีพและรายได้ แนวโน้มของผู้ดื่มเบียร์เป็นหนุ่ม/สาวโสด (คนรุ่นใหม่) สัดส่วนสูงขึ้น การศึกษา
ดีขึ้น รายได้ดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจของผู้บริโภค โดยเฉลี่ยผู้บริโภคดื่มเบียร์ถี่มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา กลุ่ม
ผู้บริโภคเบียร์เพศชายดื่มถี่กว่าเพศหญิง ผู้บริโภคอายุ 35-45 ปี ดื่มถี่กว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ ผู้บริโภคกลุ่มอาชีพ
รับจ้างทั่วไปไป พนักงานขับรถ และเกษตรกร ดื่มถี่กว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ เหตุผลส าคัญที่ผู้บริโภคเลือกดื่ม
เบียร์สิงห์เป็นยี่ห้อประจ าและไม่เลือกดื่มเบียร์ยี่ห้ออ่ืน มีดังนี้ ชอบรสชาติ(นุ่มกลมกล่อมเข้มข้น) หาซื้อง่าย 
ไม่ดื่มลีโอเพราะไม่ชอบรสชาติลีโอ (รสอ่อนไปจืดเกินไป) ไม่ดื่มช้างเพราะไม่ชอบรสชาติช้าง (ขมเข้ม/แรง
ไป) ดื่มแล้วปวดหัว ไม่ดื่มไฮนาเก้นเพราะราคาแพงไม่ชอบรสชาติไฮนาเก้น (อ่อนไป จืดไป) ไม่ดื่มอาชา 
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เพราะไม่ชอบรสชาติอาชา (ไม่เข้มข้น อ่อนไปไปจืดไป) หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อเบียร์ ผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับชาติของเบียร์ลื่นคอมากที่สุด รองลงมา เป็นยี่ห้อประจ าที่ดื่มอยู่มีการรักษาคุณภาพเบียร์
อย่างสม่ าเสมอ สะดวกในการหาซื้อในร้านทั่วไป ใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพและราคา ส่วนผู้บริโภคเบียร์สิงห์ 
ให้ความส าคัญกับ 1. เป็นยี่ห้อประจ าที่ดื่ม 2. รสชาตินุ่มลื่นคอ 3. มีการรักษาคุณภาพ เบียร์อย่างสม่ าเสมอ 
4.ใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพ 5. ดื่มได้เรื่อยๆ ไม่เบื่อ Brand Personality ของเบียร์สิงห์ คือ สุขุม เป็นผู้น า 
ความเข้ม มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก พฤติกรรมการดื่มเบียร์สิงห์ ผู้บริโภคร้อยละ 29 ดื่มเบียร์สิงห์ประจ า  โดย
แบ่งเป็นผู้ที่ดื่มประจ า   เป็นยี่ห้อบ่อยที่สุดจ านวนร้อยละ 7 (ดื่มเบียร์สิงห์เฉลี่ยเดือนละ 8 ครั้ง) ที่เหลือร้อย
ละ  22 ดื่มเบียร์สิงห์ประจ าแต่บ่อยน้อยกว่ายี่ห้ออ่ืนๆ (ดื่มเบียร์สิงห์เฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้งน้อยกว่ายี่ห้อลีโอ 
ช้าง และไฮนาเก้น ) กลุ่มผู้บริโภคเบียร์ที่ดื่มเบียร์สิงห์ประจ าในสัดส่วนที่สูง ได้แก่ ผู้บริโภคในภาคใต้ และ
กรุงเทพฯ ปริมณฑล กลุ่มผู้บริโภคอายุ 25 ปีขึ้นไป มีรายได้สูง ผู้บริโภคที่ดื่มเบียร์สิงห์เป็นประจ าแต่บ่อย
น้อยกว่ายี่ห้อลีโอและช้าง เพราะเบียร์สิงห์ราคาแพงกว่าลีโอและช้าง และกลุ่มเพ่ือนดื่มลีโอ  ส่วนผู้ดื่ม
เบียร์ไฮนาเก้นบ่อยกว่าเบียร์สิงห์ เพราะสิงห์ดีกว่าแรงกว่าไฮนาเก้น ผู้บริโภคเบียร์ร้อยละ 17 ยังคงดื่มเบียร์
สิงห์เป็นครั้งคราวหรือนานๆครั้ง (ส่วนใหญ่ดื่มนานสุดกว่าเดือนที่ผ่านมา) ผู้บริโภคเบียร์กลุ่มนี้ไม่ดื่มเบียร์
สิงห์ประจ าเพราะเบียร์สิงห์ราคาแพง (กลุ่มที่ดื่มลีโอ  ช้าง และอาชา ประจ า) และเพราะไม่ชอบรสชาติ
เบียร์สิงห์ รสขม ดีกรีแรงไป และไม่นิยมดื่มในกลุ่มเพ่ือน (กลุ่มที่ดื่มไฮนาเก้น และลีโอประจ า) ส่วน
ผู้บริโภคเบียร์ที่เหลือร้อยละ 54 ปัจจุบันไม่ดื่มเบียร์สิงห์ เลยเนื่องจากเหตุผลข้างต้น (ราคา รสชาติ/ดีกรี
และการนิยมดื่มในกลุ่มเพ่ือน )  

อินโฟร์เสิร์ช (2555) วิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรม ผู้บริโภคและตรายี่ห้อ ผลิตภัณฑ์เบียร์ ปี 
2555 ผลการวิจัยพบว่า เบียร์ลีโอเป็นเบียร์ที่ผู้บริโภคเอ่ยถึง (Spontaneous aสูงสุด ตามด้วยเบียร์สิงห์
และเบียร์ช้าง ตามล าดับ เบียร์ที่ผู้บริโภคเบียร์ทุกคน/เกือบทุกคนรู้จัก ได้แก่ เบียร์ลีโอ เบียร์ไฮเนเก้น เบียร์
สิงห์ และเบียร์ช้าง การดื่มเบียร์ยี่ห้อต่างๆ (Experience Beer) ผู้บริโภคเบียร์ร้อยละ 53 ดื่มเบียร์ประจ า
เพียงยี่ห้อเดียว ที่เหลือร้อยละ 47 มีเบียร์ยี่ห้อที่ดื่มประจ ามากกว่า 1 ยี่ห้อ เบียร์ที่ผู้บริโภคดื่มเป็นประจ า 
และประจ าบ่อยที่สุด ลีโอเบียร์ ร้อยละ 85 รองลงมาเป็นเบียร์ช้าง ร้อยละ 34 เบียร์สิงห์ ร้อยละ 26 ไฮเน
เก้น ร้อยละ 14 ส่วนยี่ห้ออ่ืนๆ มีผู้ดื่มประจ าไม่ถึง ร้อยละ 5 ได้แก่อาชา ร้อยละ 4 ช้าง Export ร้อยละ 3 
ช้างไลท์ช้างดร๊าฟและสิงห์ไลท์ ร้อยะ 2 เท่าๆ กัน ความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อเบียร์ (Brand Loyalty 
Analysis) ในตลาดผู้บริโภคเบียร์ ลีโอเบียร์มีผู้บริโภคที่ซื่อสัตย์จ านวนมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 70.4 ของ
ตลาด เพ่ิมข้ึนจาก การส ารวจปีที่ผ่านมา จากร้อยละ 66.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ตามด้วยเบียร์ช้าง เบียร์สิงห์ 
และเบียร์ไฮเนเก้น ตามล าดับ ระดับจุดดึงดูดใจของยี่ห้อเบียร์ (Brand Stock Analysis) เบียร์สิงห์ คือ 
รสชาติ คุณภาพ ยี่ห้อ ตามล าดับ หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อเบียร์ยี่ห้อสิงห์1. รสชาตินุ่มลื่นคอ 2. ได้สัมผัส
ถึงรสชาติเบียร์อย่างเต็มท่ี 3. เป็นยี่ห้อประจ าที่ด่ืมอยู่ 4. มีการรักษาคุณภาพเบียร์ อย่างสม่ าเสมอ 5. ดื่มได้
เรื่อยๆ ไม่เบื่อ Brand Benefit ของเบียร์สิงห์ 1.คุณภาพเบียร์ 2.ความคุ้นเคย 3. ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
ภาพพจน์ของเบียร์สิงห์ที่ส าคัญที่ผู้บริโภคเบียร์(ที่รู้จัก) มีดังนี้ 1.มีคุณภาพ 2. มีชื่อเสียง 3.เป็นที่รู้จัก 4.
ช่วยเหลือสังคม 5.เชื่อถือ/ไว้วางใจได้ 
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ภาพที ่2  กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการวิจัย 
 วิธีการเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์
ขวดแก้วขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ออกแบบการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใช้เทคนิคการ
เก็บข้อมูลจากการส ารวจ (Sample Survey) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้วิธีการเก็บ
รวมรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยการค้นคว้ารวมรวมจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฏีและวิทยานิพนธ์ต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีการส ารวจจากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเพทมหานคร  เป็นผู้ที่เคยบริโภคเบียร์สิงห์ขวดแก้วทั้งขนาด 630 มล. และขนาด 
500 มล. โดยมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วยแบบสอบถามประเภทให้
ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Administration Questionnaires) เมื่อได้รับ
แบบสอบถามกลับมาจึงท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ความแปรปรวนการจัดระดับความส าคัญ และความคิดเห็นตามค่าเฉลี่ย
และใช้การวิเคราะห์สถิติการทดสอบที สถิติการวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว  สถิติการวิเคราะห์หา
ผลต่างของรายคู่ใช้ LSD และสถิติสัมประสิทธ์แบบเพียร์สัน 
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 อุปกรณ์ 
 แบบสอบถาม เครื่องเขียน เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือออกแบบสอบถามออนไลน์และเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการ
เก็บข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ และวัสดุการพิมพ์ 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มิลลิ ลิตร 
และ ขนาด 500 มิลลิลิตร โดยอาศัยในทุกเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว 
ขนาด 630 มิลลิลิตร และ ขนาด 500 มิลลิลิตร ในช่วงวันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เนื่องจากไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงท าการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีค านวณจากสัดส่วน
ของประชากรทั้งหมด ทางผู้วิจัยจึงได้ท าการสุ่มตัวอย่างประชากรโดยการค านวณประชากรตัวอย่าง (กัลยา 
วาณิชย์บัญชา, 2545) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จากการค านวนจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง n = 
384.16 ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและเก็บแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เป็นจ านวน
ทั้งหมด 385 ชุด  
 การสุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)โดยคัด
กรองเฉพาะประชาชนที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้ที่เคยบริโภคเบียร์สิงห์ขวดแก้วทั้งขนาด 630 มล. 
และขนาด 500 มล. โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  รวม
ระยะเวลา 16 วัน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และ
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องที่ครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ โดยได้ออกแบบค าถามใน
แบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้บริโภค โดยมีลักษณะค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
และเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีจ านวน 9 ข้อ ค าถามบัญญัติ (Normal Scale) 
จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2 และ 8 ค าถามเรียงล าดับ (Ordinal Scale) จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3, 4, 5, 
6, 7 และ 9 
 ส่วนที่ 2  ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มล. ที่วางจ าหน่ายแทน เป็น 
ค าถามที่ผู้ตอบจะต้องเลือกตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้นโดยสร้างค าถามแบบอันตรภาคชั้น ( Interval Scale)  
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ แบ่งเป็นด้านความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) มี
จ านวน 5 ข้อ ข้อค าถามเชิงบวก ข้อที่ 11 ข้อค าถามเชิงลบ ข้อที่ 1, 4, 7 และ 10 ด้านอารมณ์ความรู้สึก 
(Affective Component) มีจ านวน 4 ข้อ ข้อค าถามเชิงบวก ข้อที่  2, 5 และ 12 ข้อค าถามเชิงลบ ข้อที่ 
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8 ด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) มีจ านวน 3 ข้อ ข้อค าถามเชิงบวก ข้อที่  6 และ 9 ข้อ
ค าถามเชิงลบ ข้อที่ 3  

ส่วนที่ 3  ปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 
มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม โดยเป็นค าถามที่ผู้ตอบจะต้องเลือกตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้นโดย
สร้างค าถามแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ ได้แก่  ด้าน
ผลิตภัณฑ์ / สินค้า มีจ านวน 5 ข้อ ข้อค าถามเชิงบวก ข้อที ่1, 5, 9, 13 และ 16 ด้านราคา มีจ านวน 3 ข้อ 
ข้อค าถามเชิงบวก ข้อที ่2, 6 และ 10  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีจ านวน 5 ข้อ ข้อค าถามเชิงบวก ข้อ
ที่ 3, 7, 11, 14 และ 17 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีจ านวน 5 ข้อ ข้อค าถามเชิงบวก ข้อที่ 4, 8, 12, 15 
และ 18 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ ขนาด 500 มิลลิลิตร 
 การทดสอบเครื่องมือ 

ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการศึกษา และใช้การทดสอบเครื่องมือโดยทดสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามดังนี้ 

1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของแบบสอบถามด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) 
วา่ครอบคลุมปัจจัยที่สอดคล้องกับสมมติฐานในการศึกษาหรือไม่ โดยน าแบบสอบถามไปเสนอต่อประธาน
และกรรมการที่ปรึกษา  

2. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงประชากรที่จะท าการศึกษา จ านวน 30 ชุด หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าสถิติความน่าเชื่อถือ จากการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cornbrash’s Alpha 

Coefficient) จากผลการทดสอบพบว่า ค่า α ความน่าเชื่อถือของการศึกษาครั้งนี้โดยรวมมีค่าเท่ากับ 
0.613 ซึ่งค่าที่เหมาะสมที่แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือได้นั้นควรมีค่ามากกว่า 0.60 (Malhotra 
et al., 2006) นับว่าแบบสอบถามนี้มีความน่าเชื่อถือจึงได้น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 385 ชุด  

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลทุติยภูมิ วิเคราะห์โดยน า แนวคิด ทฤษีี และการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องเก็บรวบรวมมา วิเคราะห์
ร่วมกับผลการศึกษาท่ีได้จากข้อมูลปฐมภูมิ เพ่ือจัดท าข้อวิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา  

ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส าเร็จรูป (Statistical Software) โดยสถิติที่ใช้
โดยใช้การวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม ด้วยค่า t-test การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม 
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ด้วยค่า F-test (One-Way ANOVA) และการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) และการ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปเป็นตารางต่างๆได้ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1  ทัศนคติของผู้บริโภคต่อเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 

ทัศนคติที่มีต่อเบียร์สิงห์ ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร 
ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 

MEAN S.D. ระดับ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
คุณคิดว่าเบียร์สิงห์ขวดแก้วแบบใหม่นี้ จะไม่สามารถท าให้ผู้ดื่ม ดื่ม
ได้มากขึ้น 

2.85 1.28 ปานกลาง 

คุณเข้าใจว่าการเปลี่ยนขนาดของขวด เพ่ือต้องการก าไรเพิ่ม 2.47 1.25 น้อย 
คุณคิดว่าการเปลี่ยนขนาดขวดครั้งนี้ จะไม่สามารถท าให้ผู้ดื่มเบียร์
คู่แข่งหันมาดื่มเบียร์สิงห์แทน 2.44 1.27 

น้อย 

คุณคิดว่าขวดแก้วแบบเดิม มีขนาดและปริมาณท่ีเหมาะสมดีอยู่แล้ว 2.27 1.14 น้อย 
คุณคิดว่าการที่เบียร์สิงห์ออกแคมเปญสิงห์กาลาปากอส จะสามารถ
ท าให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น 2.63 1.22 

ปานกลาง 

รวมด้านความรู้ ความเข้าใจ 2.53 0.75 น้อย 

ด้านอารมณ์ ความรู้สึก 
เมื่อเทียบราคากับขนาดของเบียร์สิงห์ขวดแก้วแบบใหม่ ที่วาง
จ าหน่ายแทนขวดแบบเดิม 2.87 1.20 

ปานกลาง 

เบียร์สิงห์ 500 มล. มีราคาที่คุณพอใจ 2.81 1.04 ปานกลาง 

คุณรู้สึกไม่พอใจต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของขวดแบบใหม่ครั้งนี้ 
เพราะคุณต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นในการดื่มแต่ครั้ง 

2.75 1.26 ปานกลาง 

คุณชอบดีไซน์และขนาดของขวดเบียร์สิงห์ 500 มล. 3.08 1.15 ปานกลาง 

รวมด้านอารมณ์ ความรู้สึก 2.88 0.79 ปานกลาง 

ด้านพฤติกรรม 
คุณดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มล. น้อยครั้งลง เมื่อเทียบกับ
ตอนดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มล. 3.01 1.35 

ปานกลาง 

คุณต้องการดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มล. ต่อไปเรื่อยๆ ใน
โอกาสหน้า 2.88 1.88 

ปานกลาง 

แม้จะเปลี่ยนแปลงขนาดขวดใหม่ คุณก็จะดื่มเบียร์สิงห์ต่อไป 3.26 1.30 ปานกลาง 
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รวมด้านพฤติกรรม 3.05 0.98 ปานกลาง 
ภาพรวม 2.82 0.68 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าระดับทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร 

พบว่า ผู้บริโภคส่วนมากมีทัศนคติต่อเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 
ในระดับเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจ 
มีระดับความเห็นด้วยน้อย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 โดยเห็นด้วยมากที่สุดในข้อคุณคิดว่าเบียร์สิงห์ขวด
แก้วแบบใหม่นี้ จะไม่สามารถท าให้ผู้ดื่ม ดื่มได้มากข้ึน และเห็นด้วยน้อยที่สุดในข้อคุณคิดว่าขวดแก้ว
แบบเดิม มีขนาดและปริมาณที่เหมาะสมดีอยู่แล้ว ด้านอารมณ์ ความรู้สึก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 คือ
เห็นด้วยระดับปานกลาง โดยเห็นด้วยมากที่สุดในข้อคุณชอบดีไซน์และขนาดของขวดเบียร์สิงห์ 500 มล. 
และเห็นด้วยน้อยที่สุดในข้อคุณรู้สึกไม่พอใจต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของขวดแบบใหม่ครั้งนี้ เพราะคุณ
ต้องจ่ายเพ่ิมมากข้ึนในการดื่มแต่ครั้ง ผู้บริโภคมีความเห็นด้วยระดับปานกลางต่อทัศนคติด้านพฤติกรรม 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 ซึ่งเห็นด้วยมากที่สุดในข้อแม้จะเปลี่ยนแปลงขนาดขวดใหม่ คุณก็จะดื่ม
เบียร์สิงห์ต่อไป และเห็นด้วยน้อยที่สุดในข้อคุณต้องการดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มล. ต่อไปเรื่อยๆ 
ในโอกาสหน้า 

ตารางท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มล. 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์
สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร  

MEAN S.D. ระดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

รสชาติของเบียร์ภายใต้ยี่ห้อเบียร์สิงห์ 4.04 1.09 มากที่สุด 
ความมีชื่อเสียงของเบียร์สิงห์ 3.85 1.19 มาก 
ความทันสมัยและน่าทดลองของรูปแบบใหม่ 3.14 1.14 ปานกลาง 
ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับปริมาณ 3.45 1.14 มาก 
ปริมาณแอลกอฮอล์ 5% 3.32 1.08 ปานกลาง 
รวมด้านผลิตภัณฑ์ 3.56 0.74 มาก 
ด้านราคา 

ราคาที่ถูกลงจากแบบเดิม 3.33 1.21 มาก 
ความคุ้มค่าของราคาเม่ือเทียบคุณภาพกับเบียร์ยี่ห้ออ่ืน 3.46 1.09 มาก 
ความสมเหตุสมผลของราคาเม่ือเทียบกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 3.45 1.11 มาก 
รวมด้านราคา 3.42 0.88 มาก 
ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 

หาซื้อดื่มได้ง่าย สะดวก 3.92 1.05 มาก 
มีวางจ าหน่ายเสมอ ไม่ขาด 3.86 1.09 มาก 
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ร้านค้าแช่เบียร์ให้มีความเย็นเสมอ 3.90 1.12 มาก 
สถานที่จ าหน่ายอยู่ใกล้ที่อยู่ 3.73 1.12 มาก 
ร้านค้า, ร้านอาหาร, ผับ, บาร์ ตกแต่งสถานที่ด้วยภาพหรืออุปกรณ์
ส่งเสริมภาพลักษณ์เบียร์สิงห์ 500 มล. อย่างดึงดูดใจ 

3.11 1.16 ปานกลาง 

รวมด้านการจัดจ าหน่าย 3.70 0.43 มาก 

ความเท่หรูของภาพและอุปกรณ์ส่งเสริมภาพลักษณ์เบียร์สิงห์ 500 
มล. ที่ตกแต่งอยู่ในร้านค้า, ร้านอาหาร, ผับ, บาร์ 

3.22 1.15 ปานกลาง 

การแนะน าสินค้าของพนักงานเชียร์เบียร์ 3.14 1.15 ปานกลาง 
โปรโมชั่นที่ท าให้ราคาสินค้าถูกลง หรือ มีของแถม 3.50 1.30 มาก 
ความสม่าเสมอของโฆษณาและสื่อต่างๆ ของเบียร์สิงห์ 500 มล. 3.16 1.14 ปานกลาง 
รวมด้านส่งเสริมการตลาด 3.15 0.87 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.31 0.54 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้บริโภคส่วนมากให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ในภาพรวมระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในระดับส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.56 โดยให้ความส าคัญมากที่สุดในข้อรสชาติของเบียร์ภายใต้ยี่ห้อเบียร์สิงห์ ส าคัญน้อยที่สุดในข้อความ
ทันสมัยและน่าทดลองของรูปแบบใหม่ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 อยู่ในระดับส าคัญมาก ข้อที่ส าคัญ
มากที่สุดคือความคุ้มค่าของราคาเม่ือเทียบคุณภาพกับเบียร์ยี่ห้ออ่ืน ส าคัญน้อยที่สุดคือข้อราคาที่ถูกลงจาก
แบบเดิม ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 มีความส าคัญในระดับปานกลาง โดยข้อที่
ส าคัญมากที่สุดคือหาซื้อดื่มได้ง่าย สะดวก ส าคัญน้อยท่ีสุดคือร้านค้า, ร้านอาหาร, ผับ, บาร์ ตกแต่งสถานที่
ด้วยภาพหรืออุปกรณ์ส่งเสริมภาพลักษณ์เบียร์สิงห์ 500 มล. อย่างดึงดูดใจ และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 อยู่ในระดับส าคัญปานกลาง ข้อที่ส าคัญที่สุดคือโปรโมชั่นที่ท าให้ราคาสินค้าถูกลง 
หรือ มีของแถม ส าคัญน้อยที่สุดคือข้อการแนะน าสินค้าของพนักงานเชียร์เบียร์ 

ตารางท่ี 3 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 
500 มล. ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 
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ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 
500 มล. ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 

ด้าน
ความรู้ 
ความ
เข้าใจ 

ด้าน
อารมณ์ 

ความรู้สึก 

ด้าน
พฤติกรรม 

ภาพรวม 

เพศ     

อายุ     

อาชีพ     

ระดับการศึกษา     
รายได้     

ปริมาณครั้งในการดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 
630 มล.  
ในระยะเวลา 3 เดือน 

    

ปริมาณครั้งในการดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 
500 มล.  
ในระยะเวลา 3 เดือน 

    

การรับรู้ว่าเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มล.  
วางจ าหน่ายแทน ขนาด 630มล. 

    

การรับรู้ว่ามีเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มล.  
วางจ าหน่ายนานเพียงใดแล้ว 

    

 หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 3 การวิจัยในครั้งนี้ โดยการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัว
แปร 2 กลุ่ม ด้วยค่า t-test การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่า F-
test (One-Way ANOVA) และการทดสอบ Least Significant Difference (LSD)  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีเพศ อายุ ปริมาณครั้งในการดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มิลลิลิตร และ ขนาด 500 มิลลิลิตร 
ภายในระยะเวลา 3 เดือน และการรับรู้และไม่รู้ว่าเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ถูกวางจ าหน่าย
แทนเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มล. แตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 
500 มิลลิลิตร โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณครั้งในการดื่ม
เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 3 เดือน  และ การรับรู้และไม่รู้ว่าเบียร์สิงห์ขวด
แก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ถูกวางจ าหน่ายแทนเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มล. แตกต่างกัน มีระดับ
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ด้านพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน และกลุ่ม
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ตัวอย่างที่มีปริมาณครั้งในการดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
แตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ด้านความรู้ความเข้าใจ
และด้านอารมณ์ความรู้สึก ไม่แตกต่างกัน 

 

ตารางท่ี 4 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 มล. ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 

ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนผสมทางตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว 
ขนาด 500 มล. ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 

ผลิตภัณ
ฑ์ 

ราคา ช่องทาง 
จัด

จ าหน่าย 

ส่งเสริม
การตลา

ด 

ภาพรวม 

เพศ      

อายุ      

อาชีพ      

ระดับการศึกษา      

รายได้      
ปริมาณครั้งในการดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว 
ขนาด 630 มล. ในระยะเวลา 3 เดือน 

     

ปริมาณครั้งในการดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว 
ขนาด 500 มล. ในระยะเวลา 3 เดือน 

     

การรับรู้ว่าเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 
มล.  
วางจ าหน่ายแทน ขนาด 630มล. 

     

การรับรู้ว่ามีเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 
มล.  
วางจ าหน่ายนานเพียงใดแล้ว 

     

 หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4 การวิจัยครั้งนี้ โดยการวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 
2 กลุ่ม ด้วยค่า t-test การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่า F-test 
(One-Way ANOVA) และการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
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และอายุ แตกต่างกัน ให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวด
แก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร โดยรวมแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
แตกต่างต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 
มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม ด้านผลิตภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้แตกต่างกัน ให้
ระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 
มิลลิลิตร ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณครั้งในการดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 
มิลลิลิตร และ ขนาด 500 มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 3 เดือน กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการรับรู้ว่ามี
เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 มิลลิลิตร วางจ าหน่ายนานเพียงใจแล้ว แตกต่างกัน มีระดับการให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วาง
จ าหน่ายแทนแบบเดิม ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่รู้และไม่รู้ว่าเบียร์สิงห์ขวดแก้ว 
ขนาด 500 มิลลิลิตร ถูกวางจ าหน่ายแทนเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มล.  วางจ าหน่ายแตกต่างกัน มี
ระดับการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 
มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน  
 

ตารางท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วาง
จ าหน่ายแทนแบบเดิม กับปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทางด้านส่วนประสมการตลาด
ของเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 
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ทัศนคติของผู้บริโภค และปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 มล. ที่
วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 

ปัจจัย
ส่วนผสม
การตลาด 
ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัย
ส่วนผสม
การตลาด 
ด้านราคา 

ปัจจัย
ส่วนผสม
การตลาด 
ด้าน
ช่องทาง
จัด
จ าหน่าย 

ปัจจัย
ส่วนผสม
การตลาด 
ด้าน
ส่งเสริม
การตลาด 

ปัจจัย
ส่วนผสม
การตลาด
ที่มี
อิทธิพล
ต่อการ
ตัดสินใจ
ซื้อ 

ทัศนคติด้านความรู้ความ
เข้าใจ 

rxy -0.064 -0.059 -0.309* 0.175 -0.060 

Sig 0.213 0.245 0.000* 0.001* 0.242 

ระดับ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ปานกลาง 
ทัศนคติด้านอารมณ์
ความรู้สึก 

rxy 0.216 0.211 0.289 0.321 0.285 

Sig 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

ระดับ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 
ทัศนคติด้านพฤติกรรม rxy 0.299 0.241 0.341 0.266 0.309 

Sig 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
ระดับ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์
เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 
500 มิลลิลิตร ที่วาง
จ าหน่ายแทนแบบเดิม 

rxy 0.203 0.175 0.161 0.316 0.236 

Sig 0.000* 0.001* 0.002* 0.000* 0.000* 
ระดับ น้อย น้อยที่สุด น้อยที่สุด น้อย น้อย 

* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตารางที่ 5 โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่าทัศนคติของผู้บริโภคที่
มีต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร โดยส่วนมากมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัย
ส่วนผสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ในระดับ
น้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 
มิลลิลิตร ด้านความรู้ความเข้าใจ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ในระดับปานกลาง  
 

 



 
6-135 ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (9 มิถุนายน 2558)   

การอภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่องทัศนคติของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์
ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินโฟเสิร์ช (2553) ที่ท าการวิจัยเรื่องทัศนคติและ 

พฤติกรรม ผู้บริโภคและตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์เบียร์ ปี 2553 พบว่า ในการตัดสินใจเลือกซื้อเบียร์ยี่ห้อสิงห์ดื่ม 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับรสชาติเบียร์นุ่มลื่นคอมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยในส่วนปัจจั ยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วาง
จ าหน่ายแทนแบบเดิม ที่พบว่ารสชาติของเบียร์ภายใต้ยี่ห้อเบียร์สิงห์ มีความส าคัญมากที่สุด  นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยด้านตัวแปรที่สอบวัดความส าคัญและภาพพจนข์องเบียร์ทั้ง 5 ยี่ห้อ ที่รู้จัก (สิงห์ ลีโอ ช้าง ไฮเน
เก้น และอาชา) ในทัศนะของคอเบียร์ พบว่า เบียร์สิงห์มีชื่อเสียงมากที่สุด ซึ่งใกล้เคียงกับผลวิจัยในส่วน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว 
ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม โดยชื่อเสียงของเบียร์สิงห์  มีความส าคัญในระดับมาก
รองลงมาจากรสชาติ ด้านส่งเสริมการตลาด ลักษณะกิจกรรมโปรโมชั่นซื้อเบียร์แถมเบียร์ เป็นที่ชื่นชอบ
มากที่สุดของผู้บริโภคเบียร์สิงห์ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยในส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ส่งเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วาง
จ าหน่ายแทนแบบเดิม พบว่าโปรโมชั่นที่ท าให้ราคาสินค้าถูกลง หรือ มีของแถม มีความส าคัญมากที่สุด อยู่
ในระดับมาก  

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินโฟเสิร์ช (2554) ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและ 

ทัศนคติผู้บริโภคและตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์เบียร์ ปี 2554 พบว่า จุดดึงดูดใจด้านรสชาติของเบียร์ 5 ยี่ห้อ ที่
รู้จัก (สิงห์ ลีโอ ช้าง ไฮเนเก้น และอาชา) รสชาติเป็นปัจจัยที่ดึงดูดมากที่สุดและเบียร์สิงห์มีรสชาติดึงดูดใจ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยในส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม โดยรสชาติของเบียร์ภายใต้
ยี่ห้อเบียร์สิงห์ มีความส าคัญมากท่ีสุด   

ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินโฟเสิร์ช (2555) ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและ 

ทัศนคติผู้บริโภคและตรายี่ห้อผลิตภัณฑ์เบียร์ ปี 2555 พบว่า จุดดึงดูดใจของเบียร์ยี่ห้อสิงห์ 3 อันดับแรก 
ได้แก่ รสชาติ คุณภาพ ยี่ห้อ ตามล าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับผลงานวิจัยในส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 
ที่ได้ผลว่า ด้านผลิตภัณฑ์ 
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ภาพพจน์ของเบียร์ยี่ห้อต่างๆ ในส่วนของเบียร์สิงห์ 1.มีคุณภาพ 2. มีชื่อเสียง 3.เป็นที่รู้จัก 4.ช่วยเหลือ
สังคม 5.เชื่อถือ/ไว้วางใจได้ 

ผลการศึกษาด้านลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์  

ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและอายุ แตกต่างกัน  ให้
ระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 
มิลลิลิตร ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ เบญจมา
ภรณ์ คชเดช (2554) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์ของผู้บริโภค 
ในเขตอ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี ผลการทดสอบพบว่า เพศและอายุ ที่แตกต่างกัน การตัดสินใจซื้อ
แตกต่างกัน นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปริมาณครั้งในการดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มิลลิลิตร และ 
ขนาด 500 มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 3 เดือน แตกต่างกัน มีระดับการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 มิลลิลิตร ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ด้าน
ช่องทางจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาบางส่วนของ วรพจน์ เกรียงไกรวณิช  (2550) 
ที่ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารการจัดการและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการทดสอบพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภคด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน 
ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของด้านช่ อง
ทางการจัดจ าหน่ายแตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมีความถ่ีในการดื่มเบียร์แตกต่างกัน มีปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภค โดยรวมแตกต่างกัน  

บทสรุป  

 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม 
พบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุดในด้านพฤติกรรมว่า แม้จะเปลี่ยนแปลงขนาดขวดใหม่ ผู้บริโภคก็จะดื่ม
เบียร์สิงห์ต่อไป และเห็นด้วยน้อยที่สุดในด้านความรู้ความเข้าใจว่า ขวดแก้วแบบเดิม มีขนาดและปริมาณที่
เหมาะสมดีอยู่แล้ว  

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร 
ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดเรื่องรสชาติของเบียร์ภายใต้ยี่ห้อเบียร์สิงห์ และให้
ความส าคัญด้านช่องทางจัดจ าหน่ายน้อยที่สุด ในเรื่องร้านค้า , ร้านอาหาร, ผับ, บาร์ ตกแต่งสถานที่ด้วย
ภาพหรืออุปกรณ์ส่งเสริมภาพลักษณ์เบียร์สิงห์ 500 มิลลิลิตร อย่างดึงดูดใจ 

 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 มิลลิลิตร ที่
วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ปริมาณครั้งในการดื่มเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 
630 มิลลิลิตร และ ขนาด 500 มิลลิลิตร ภายในระยะเวลา 3 เดือน และการรับรู้และไม่รู้ว่าเบียร์สิงห์ขวด
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แก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ถูกวางจ าหน่ายแทนเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 630 มล. แตกต่างกัน  มีระดับ
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร โดยรวมแตกต่างกัน 

 ปัจจัยส่วนบุคคลต่อการให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวด
แก้วขนาด 500 มล. ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและอายุ แตกต่างกัน ให้ระดับ
ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิ ตร 
โดยรวมแตกต่างกัน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วาง
จ าหน่ายแทนแบบเดิม กับปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทางด้านส่วนประสมการตลาด
ของเบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร โดยส่วนมากมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยส่วนผสม
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตภัณฑ์
เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ในระดับปานกลาง  
 
ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า เบียร์สิงห์มีจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งและเป็นจุดเด่นที่สุดของ
ตัวเองนั่นคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของรสชาติภายใต้ยี่ห้อสิงห์ จนสามารถใช้จุดเด่นนี้มาช่วยประ
ครองจุดอ่อนของตัวเองจากกระแสด้านลบในช่วงเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงขนาดจาก 630 มิลลิลิต ร เป็น 
500 มิลลิลิตร เพราะแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดขวดใหม่ ผู้บริโภคก็ยังมีทัศนคติด้านพฤติกรรมชัดเจน 
ที่จะดื่มเบียร์สิงห์ต่อไป ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมจุดแข็งและใช้โอกาสที่เบียร์ยี่ห้ออ่ืนยังไม่มีการลุกขึ้นมา
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์อย่างเช่นที่สิงห์ 500 มล. ท าอยู่ ผู้บริหารจึงควรพิจารณาวางแผนกลยุทธ์เพ่ือก าจัด
จุดอ่อนและลดอุปสรรค ด้านราคาให้ผู้บริโภครู้สึกมั่นใจว่าได้ซื้อสินค้าที่คุ้มค่ากับราคา และไม่รู้สึกถูกเอา
เปรียบ เนื่องจากยังมีกลุ่มตัวอย่างท่ีมีทัศนคติด้านอารมณ์ความรู้สึก ไม่พอใจต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ขวดแบบใหม่ครั้งนี้ เพราะต้องจ่ายเพ่ิมมากขึ้นในการดื่มแต่ละครั้ง จึงควรแก้ปัญหาด้านราคาเพ่ือลด
ความรู้สึกเหล่านี้ลง ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยที่ต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
มีข้อเสนอแนะจ านวนมากเกี่ยวกับร้านค้า ร้านอาหาร ที่ยังจ าหน่ายสิ งห์ 500 มล. ในราคาเดิมเดียวกับ 
สิงห์ 630 มล. เป็นสาเหตุของความไม่พอใจต่อตราสินค้าไปด้วย ดังนั้น หากมีการบริหารจัดการและ
ทางออกที่ดีระหว่างตัวแทนจ าหน่ายกับร้านค้าร้านอาหาร ย่อมเรียกความรู้สึกที่ดีต่อตราสินค้ากลับมาได้
และผลดีย่อมกลับมาสู่ยอดขาย ด้านส่งเสริมการตลาด ถึงแม้โปรโมชั่นที่ท าให้ราคาสินค้าถูกลง หรือ มีของ
แถม จะมีความส าคัญมากที่สุด ก็ไม่ควรยึดแนวทางนี้เป็นหลักจนสูญเสีย  Brand Personality คือ สุขุม 
เป็นผู้น า ความเข้ม ที่สามารถช่วยได้ด้วยของพรีเมี่ยม ที่ผู้บริโภคสัมผัสได้ง่ายที่สุด เพราะเบียร์สิงห์จ าหน่าย
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

ราคาสูงกว่าเบียร์ในท้องตลาดส่วนใหญ่ แต่กลับใช้ของพรีเมี่ยมและน าเสนอตัวเองไม่ต่างจากเบียร์ยี่ห้ออ่ืน
นัก 

 แนวทางการก าหนดกลยุทธ์ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 
500 มล. ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม ถึงแม้เพศหญิงและชาย จะให้ระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร โดยรวมแตกต่างกัน แต่ถือว่าเป็น
ค่าเฉลี่ยความต่างที่น้อยมาก ดังนั้น เบียร์สิงห์จึงควรวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์แบบสหเพศ แต่อาจมีการเพ่ิม
กิจกรรมทางการตลาดที่แบ่งตามช่วงอายุ เพราะช่วงอายุที่ต่างกัน มีความชื่นชอบและความสนใจที่แตกต่าง
กัน เพื่อขยายฐานผู้บริโภค และครองใจผู้บริโภคหลากหลายขึ้น 

 ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้วขนาด 500 
มิลลิลิตร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม เห็นชัดว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
ต่ าที่สุด หากมีการกระตุ้นให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีทัศนคติทางบวกต่อสินค้ามากขึ้น จะเป็นผลดีต่อสินค้าอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นผู้บริโภคที่ไม่มีปัญหากับปัจจัยด้านราคาและให้ความส าคัญกับรสชาติ คุณภาพ ความมี
ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มนี้จะสร้างความคุ้นเคยไปสู่คนยุคใหม่ซึ่ง
เป็นลูกหลานต่อไป 

นอกจากนี้  ควรมีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์และจุดมุ่งหมายของการ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ในทางที่ดี เช่น 500 มล.คือ ปริมาณการดื่มเบียร์ที่เหมาะสมในแต่ละวัน หรือความ
คุ้มค่าจากการบริโภคขนาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถูกกว่าปริมาตรของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งส่งเสริมในเรื่อง
พฤติกรรมการดื่มเบียร์ที่ดี และปริมาณท่ีเหมาะสมในการดื่ม เพ่ือสื่อสารความห่วงใยไปสู่ผู้บริโภค เป็นการ
สร้างทัศนคติอันดีต่อผลิตภัณฑ์ 

ในส่วนทัศนคติของผู้บริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว 
ขนาด 500 มิลลิลิตร ในระดับน้อย  ในขณะที่ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว 
ขนาด 500 มิลลิลิตร ด้านความรู้ความเข้าใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร จึงควรมีการวางกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดให้เข้มข้นจนสามารถส่งผลให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 
มิลลิลิตร ในที่สุด  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรวิจัยเพ่ิมเติมถึงพฤติกรรมการซื้อ การยอมรับ ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 
มิลลิลิตร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดิม รวมถึงความภักดีต่อตราสินค้าในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และกระแสนิยมเบียร์ต่างประเทศและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือรุกรับ
ปรับถอย แข่งขันกับคู่ต่อสู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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