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บทคดัย่อ 

 

  การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อ

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผู้บรโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ

วจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภควยัทาํงานทีอ่ายุตัง้แต่ 20 ปีบรบิรูณ์ ทีเ่คยซือ้หรอืซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิตทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน การวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และสถติคิ่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยัพบว่า  

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 30-39 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 15,000-24,999 บาท อาชพีลกูจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน และสถานภาพโสด  

 2.  ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s โดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ผูบ้รโิภคมทีศันคตริะดบัดมีากในดา้นความสะดวกในการซือ้ และมทีศันคตริะดบัดใีนดา้นการสือ่สาร ดา้นความต้องการ

ของผูบ้รโิภคและดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค ตามลาํดบั 

 3.  แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เบยีร์ชา้งคลาสสคิ โดยรวมอยู่ในระดบัสูง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิระดบัสงู หากเบยีรช์า้งคลาสสคิมกีารออกรสชาตใิหม่ มแีนวโน้ม

ที่จะบริโภคเบียร์ช้างคลาสสคิซํ้าอีก จะแนะนําและชักชวนให้ผู้อื่นดื่มเบียร์ช้างคลาสสคิ และผู้บริโภคมีแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิระดบัน้อย หากชา้งเบยีรค์ลาสสคิมกีารปรบัราคาสงูขึน้ ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  

 4.  ผู้บรโิภคที่มอีายุและระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบยีร์ช้างคลาสสคิ ของ

ผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

 5.  ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาด 4C’s ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ตน้ทุนของผูบ้รโิภค ความ

สะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสคิ ของผู้บรโิภควยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัค่อนขา้งสงูและมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: ทศันคต ิพฤตกิรรมการซือ้ เบีย้ชา้งคลาสสคิ ผูบ้รโิภควยัทาํงาน 
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Abstract 

 

 The objective of this research was aimed to study the attitudes of consumers towards the 4C’s 

marketing mix and its relationship with the tendency to buy Chang classic beer among working class 

consumers in Bangkok metropolitan area. The survey was provided to a group of four hundred consumers 

who were at least twenty years of age, lived in the Bangkok area, and had purchased Chang Classic beer. 

The statistics for data analysis consisted of descriptive statistics, such as frequency, percentage, mean, 

standard deviation and inferential statistics such as a t-test, One-way analysis of variance and Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient. 

 Most of the working women who purchased Chang Classic beer were aged between thirty to thirty 

nine years old in undergraduate education, with a monthly income between 15,000 to 24,999 baht, public 

employees or private company employees, and with a marital status of single. 

 Working consumers who purchased Chang Classic beer had an overall attitude towards 4C’s 

marketing mix at a good level. Considering each category, consumers have attitudes towards convenience at 

very good level, whereas communication, consumer wants and needs, consumers attitudes towards cost 

satisfaction was at good level, respectively. 

 Working consumers who purchased Chang Classic beer had an overall buying tendency for Chang 

Classic beer at high level. Taking each category into consideration, making trial purchases for new tastes, 

repeat purchases, and recommending other people to purchase Chang Classic beer were at high level, 

whereas the buying trend for Chang Classic beer when its price was higher was at low level. 

  The difference between the age of consumer and their educational levels influence the difference 

in an overall tendency to Chang Classic beer with statistical significance at a level of 0.01. 

  Overall attitudes towards the marketing mix 4C’s have a positively high correlated tendency to buy 

Chang Classic beer at a statistical significance of 0.01. 

 

Keywords: Attitudes, Purchase Behavior, Premiums Elephant Classic, Working-Age Consumers 

 

บทนํา 

 ตลาดเครื่องดื่มในแต่ละประเภทสว่นใหญ่จะมกีารแข่งขนัทีรุ่นแรง ระหว่างผูป้ระกอบการรายใหญ่เพยีง 2-3 

รายที่มฐีานการผลติ เงนิทุน รวมทัง้เครอืข่ายการจดัจําหน่ายที่แขง็แกร่งและสามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้เกือบ

ทัง้หมด โดยตลาดเครื่องดื่มทีม่กีารแขง่ขนัสงูไดแ้ก่ น้ําอดัลม ชาพรอ้มดื่ม เครื่องดื่มชูกําลงั รวมทัง้ตลาดสุราและเบยีร ์

ทัง้น้ี ตลาดเครื่องดื่มหลายประเภท อาทิ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มชูกําลัง ได้มีการทําตลาดโดยการแบ่งประเภท 

ผลติภณัฑอ์อกเป็นหลายระดบั ทัง้ตลาดระดบัล่าง ระดบักลางและระดบับน เพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มี

กาํลงัซือ้ทีต่่างกนั สง่ผลใหต้ลาดมกีารแขง่ขนักนัในทุกกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  

 หากเปรยีบเทยีบภาพรวมตลาดเบยีร์เมื่อ 2 ปีก่อน ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 ขอ้มูลจากตลาดเบยีร์ใน

ประเทศไทย (manager. 2558: ออนไลน์) ที่มมีูลค่าประมาณ 100,000 ลา้นบาท เบยีรข์องบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากดั มสี่วนแบ่งในภาพรวมที ่32% หรอืประมาณ 600 ลา้นลติร ปี 2557 ตลาดเบยีรม์มีูลค่าประมาณ 125,285 ลา้น

บาท เพิม่จากปี 2556 ทีม่มีลูค่า 120,467 ลา้นบาท ปรมิาณรวม 1,948 ลา้นลติร ลดลงจากปี 2556 ทีม่ปีระมาณ 2,045 

ลา้นลติร ซึง่มลูค่าทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากการจดัเกบ็ภาษใีหม่เมื่อปลายปีทีแ่ลว้ทําใหเ้บยีรม์รีาคาสงูขึน้ต่อหน่วย โดยเบยีร์
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ชา้งมสีว่นแบ่งประมาณ 27% ของตลาดในอุตสาหกรรม กลยุทธส์าํคญัของไทยเบฟเวอเรจจงึอยู่ทีก่ารสรา้งภาพลกัษณ์

ความเป็นพรเีมยีมมากขึน้ตามไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ โดยกําหนดทศิทางชดัเจน พรอ้มซือ้กจิการเบยีร ์ไม่ว่าจะเป็น

เบยีรญ์ีปุ่น่ หรอืเยอรมนี เพื่อบุกตลาดพรเีมยีม เสรมิพอรต์ ทัง้ชา้ง, อาชา และเฟดเดอบรอย ภายใตแ้บรนดห์ลกั “ชา้ง”  

 ในปี 2558 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) มเีป้าหมายชดัเจนที่เป็นเครื่องดื่มเบยีรอ์นัดบั 1 ใน

ภูมภิาคอาเซยีนภายในปี 2563 ตามนโยบาย “วสิยัทศัน์ 2020” (Vision 2020) ของบรษิทัฯ โดยการปรบัโฉมเบยีร ์

“ชา้ง คลาสสคิ” ครัง้น้ี ยงัถอืเป็นการรุกตลาดครัง้สาํคญัโดยมเีป้าหมายเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเป็น 40-50% 

ภายใน 2 ปีจากปจัจุบนัทีเ่ป็นอนัดบั 2 ดว้ยส่วนแบ่งประมาณ 30% โดยจะเน้นการผลติเบยีร ์“ชา้งคลาสสคิ” เป็นหลกั 

ดว้ยปรมิาณการผลติ 1.8 พนัล้านลติรต่อปี พร้อมลดสดัส่วนการผลติเบยีร์ “ช้าง เอก็ซพอรต์” และ “ช้าง ดราฟต์” 

ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ ยงัจะสรา้งเครอืขา่ยการกระจายสนิคา้ในกลุ่มประเทศอาเซยีนมากขึน้ดว้ย 

  สื่อโอเคเนชัน่ (Oknation. 2559: ออนไลน์) กล่าวถึงปฏิบัติการณ์ปรับตําแหน่งทางการตลาด 

(Repositioning) ของเบยีร ์“ชา้ง “ จดัเป็นภารกจิหลกัที ่ไทยเบฟเวอเรจ มุ่งมัน่ จรงิจงัมาต่อเน่ือง ผ่านการปรบัรูปเกม

หลายครัง้หลายคราว “Chang” green ปี 2558 เป็นอกีวาระหน่ึงทีเ่บยีรช์า้งทําการเปลีย่นตําแหน่งทางการตลาด และ

ครัง้น้ีตอ้งถอืว่าเป็นการปฏวิตัทิางการตลาดโดยสิน้เชงิ เพราะเป็นการตดัสนิใจฉีกออกจากกรอบเดมิๆ ในสองมติหิลกั

คอื สแีละรสชาตทิีช่ดัเจนคอื “ส”ี ในตลาดเบยีรน์ัน้สขีองขวดเป็นเกณฑห์น่ึงทีใ่ชจ้ดัระดบัชัน้ทางการตลาด โดยสเีขยีว

เป็นเบยีร์ชัน้สงู เน่ืองจากเป็นแบรนด์จากโซนยุโรปหรอือเมริกาเลอืกใช้ ส่วนสน้ํีาตาลเป็นกลุ่มระดบักลางและล่าง 

ดงันัน้สขีองขวดจงึเชื่อมโยงกบัราคา ซึง่จะแบ่งเป็น 3 ระดบัประกอบดว้ย Economy ระดบัราคาเฉลีย่ 48 บาทต่อขวด 

640 มล. Standard ซึง่เป็นเซกเมน้ต์หลกั (Mainstream) ราคาระหว่าง 53-56 บาท/ขวด 640 มล. และPremium ขวด

เขยีวราคาอยู่ระหว่าง 68-72 บาทต่อขวด 640 มล. แต่ครัง้น้ีชา้งตดัสนิใจเปลีย่นสขีวดจากน้ําตาลมาเป็นเขยีวมรกต ใช้

การออกแบบรูปทรงโคง้มน พรอ้มรอยสลกันูนทีค่อขวดและปรบัฉลากใหม่ใชโ้ทนสทีองแชมเปญ เป็นรูปลกัษณ์ที่ให้

ความรูส้กึทนัสมยัและจะสามารถกระตุน้ความอยากทดลอง (trail) ไดม้ากยิง่ขึน้ โดยตอ้งการดงึดูดกลุ่มเป้าหมายตัง้แต่ 

20-35 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ จากเดมิทีก่ลุ่มหลกัคอื 35-44 ปีขึน้ไป เบือ้งตน้ขนาดสนิคา้จะคงไวท้ีข่นาด 620 มล. 

  ซึง่หากกล่าวถงึดไีซน์ของขวดใหม่แล้ว มกีารรงัสรรค์ใหม้รีูปทรงโค้งมน ด้วยรอยสลกันูนอนัโดดเด่นทีค่อ

ขวด ไหล่ขวดสงูเพรยีวยาวยิง่ขึน้เพื่อใหถ้อืจบัไดส้ะดวก นอกจากน้ีรูปแบบกระป๋องไดป้รบัมาใชส้ทีองแชมเปญกบัพืน้

ผวิสมัผสัทีส่ะท้อนความหรูหรา ทนัสมยัและสดชื่นมากขึน้ สแีละการออกแบบบรรจุภณัฑ์สะทอ้นว่าช้างได้ยกระดบั         

แบรนดข์ึน้มาเทยีบชัน้เบยีร ์Premium แต่เลอืกวางราคาขายไวร้ะหว่าง 53-56 บาท เป็นการวางเกมทางจติวทิยาทีน่่าดู

เพราะชา้งจะเป็นเบยีรข์วดเขยีวทีจ่บัต้องไดง้่ายขึน้ อกีทัง้ยงัทําใหภ้าพลกัษณ์ของผูด้ื่มดูด ีมรีสนิยมขึน้ ขณะเดยีวกนั

เบยีรช์า้งกลา้ทีจ่ะปรบัรสชาตกิารปรุงเบยีรด์ว้ย Brew-Master มากประสบการณ์จากประเทศเยอรมนี ซึง่ไดท้ําการลด

ปรมิาณแอลกอฮอลม์าอยู่ 5.5% จากเดมิ 6% ทาํใหร้สชาตขิองเบยีรนุ่์มละมุน ดื่มง่ายขึน้ ผลทีต่ามมากค็อืจะเบยีรช์า้ง

จะเข้าถึงกลุ่มคนเมอืงได้มากขึน้ ทัง้ยงัเป็นการปรบัเพื่อให้มีโอกาสเบียดแทรกเขา้ไปในกลุ่มที่ดื่มลีโอซึ่งมปีรมิาณ

แอลกอฮอลท์ี ่5% ซึง่เป็นผูนํ้าตลาดได ้ 

  ทัง้น้ีจากตวัเลขส่วนแบ่งการตลาดที่มกีารเผยแพร่อย่างไม่เป็นทางการ หลงัจากที่นําขวดเขยีวเขา้สู่ตลาด

ในช่วงเดอืนสงิหาคมพบว่าชา้งมยีอดขายเพิม่ขึน้ และทําใหม้มีารเ์กต็แชรเ์พิม่ขึน้ 2-4% จากปกตทิีม่ตีวัเลขเฉลีย่อยู่ที ่

24-25% เฉลีย่น่าจะอยู่ทีป่ระมาณ 28-29% แมจ้ะห่างจากจากผูนํ้าตลาดอย่างลโีอแต่กเ็ป็นสญัญาณทีด่สีาํหรบัชา้งที่

พยายามรีโพสชิัน่น่ิงมาหลายครัง้ จงึเป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษา ทศันคติต่อส่วนประสมทาง

การตลาด 4C’s ที่มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบยีร์ช้างคลาสสคิ ของผู้บรโิภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา รายไดต่้อเดอืน อาชพี และสถานภาพสมรส 

 2.  เพื่อศกึษาทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อ

เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

  1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์

   1.1.1 เพศ 

    1) เพศชาย 

    2) เพศหญงิ 

   1.1.2 อายุ 

    1) 20 – 29 ปี 

    2) 30 – 39 ปี 

    3) 40 – 49 ปี 

    4) 50 ปี ขึน้ไป 

   1.1.3 ระดบัการศกึษา 

    1) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    2) ปรญิญาตร ี

    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4 รายไดต่้อเดอืน 

    1) น้อยกว่า 15,000 บาท 

    2) 15,000 – 24,999 บาท 

    3) 25,000 – 34,999 บาท 

    4) 35,000 – 44,999 บาท 

    5) 45,000 – 54,999 บาท 

    6) 55,000 บาทขึน้ไป 

   1.1.5 อาชพี 

    1) นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

    2) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    3) ลกูจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน 

    4) คา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั 

    5) แม่บา้น/พ่อบา้น 

    6) อื่นๆ โปรดระบุ................. 

   1.1.6 สถานภาพสมรส 

    1) โสด 

    2) สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

    3) หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่
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  1.2 ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาด 4C’s 

   1.2.1 ความตอ้งการของผูบ้รโิภค  

   1.2.2 ตน้ทุนของผูบ้รโิภค  

   1.2.3 ความสะดวกในการซือ้  

   1.2.4 การสือ่สาร  

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภค

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา รายไดต่้อเดอืน อาชพี และสถานภาพ

สมรสแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสคิ ของผู้บริโภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

  2.  ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาด 4C’s ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ตน้ทุนของผูบ้รโิภค ความ

สะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสคิ ของผู้บรโิภควยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 1.  ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัไดอ้า้งองิถงึแนวคดิของ ปรมะ สตะเวทนิ (2546) ทีก่ล่าวถงึลกัษณะ

สว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา รายได ้อาชพี และสถานภาพสมรส ซึง่แต่ละบุคคลมคีวามคดิทีแ่ตกต่าง

กนัออกไปและมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ดว้ย 

 2.  ดา้นทศันคต ิไดอ้า้งองิ ชฟิฟ์แมนและคานุค (Schiffman; & Kanuk. 1994: 657) ใหค้วามหมายของ

ทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิ(Attitude) หมายถงึความโน้มเอยีงทีเ่รยีนรูเ้พื่อใหม้พีฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะทีพ่งึพอใจ

หรอืไม่พงึพอใจทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึงหรอือาจหมายถงึการแสดงความรูส้กึภายในทีส่ะทอ้นว่าบุคคลมคีวามโน้มเอยีงพอใจ

หรือไม่พอใจต่อบางสิง่เช่นตราสนิค้าบริการร้านค้าปลีกเน่ืองจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยาทศันคติไม่

สามารถสงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรงแต่ตอ้งแสดงว่าบุคคลกล่าวถงึอะไรหรอืทาํอะไร 

 3.  แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บรโิภค ได้อ้างองิถึงแนวคิดของ ศิรวิรรณ เสรีรตัน์ และคณะ 

(2550: 231) กล่าวว่า การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการบรโิภค

ของผูบ้รโิภค ทัง้ทีเ่ป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรอืองคก์าร เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้ การ

บรโิภค การเลอืกบรกิาร แนวคดิ หรอืประสบการณ์ทีจ่ะทาํใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ  

 4.  แนวความคดิเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ไดอ้า้งองิถงึแนวคดิของ เสร ีวงษ์ฆณฑา (2542: 12) 

ซึง่อธบิายไวว้่า แนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ แนวโน้มในการตอบสนอง หรอืการกระทําทีบุ่คคลไดร้บัอทิธพิล

ทัง้จากภายในและภายนอก ต่อความต้องการของแต่ละบุคคล ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดงันัน้การวางแผนกล

ยุทธก์ารตลาดจงึอยู่บนรากฐานของการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต  

 5.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดอ้า้งองิงานวจิยัของ ศริพิร วณาม ี(2557) ศกึษาเรื่อง ทศันคตขิองผูบ้รโิภค

และปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บยีรส์งิหข์วดแกว้ ขนาด 500 มลิลลิติร ทีว่างจาํหน่ายแทนแบบเดมิ ซึง่มี

การศกึษาตวัแปรการตดัสนิใจซื้อ งานวจิยัของ กณัต์กนิษฐ์ ผลแจ้ง (2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการดื่ม

แอลกอฮอลข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่มกีารศกึษาตวัแปรการดา้นปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาด งานวิจยัของศรณัย์ ปุราภา (2555)[7] ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้า ความพงึพอใจด้านส่วนประสมทาง

การตลาดและพฤตกิรรมการซือ้มอีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผลติภณัฑเ์บยีรส์งิหข์องผูบ้รโิภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร ซึ่งมกีารศกึษาตวัแปรการตดัสนิใจซื้อ ซึง่ผู้วจิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาตวัแปรทีค่ล้ายกนัเกี่ยวกบั

เบยีรส์งิห ์และงานวจิบัของ ศรินิทพิย ์มสีขุอาํไพรสัม ี(2545) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม

สรุาแช่ผลไมข้องสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ในการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) ผูว้จิยักาํหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 

 1.  ประชากร (Population) คอื ผูบ้รโิภควยัทํางานทีอ่ายุตัง้แต่ 20 ปีบรบิูรณ์ ทีเ่คยซือ้หรอืซือ้เบยีรช์า้ง

คลาสสคิ ขอ้มูลจากพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตราที่ 29 กําหนดห้ามมใิห้ผู้ใดขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลแ์ก่บุคคลซึง่มอีายุตํ่ากว่ายีส่บิปีบรบิรูณ์ ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 2.  กลุ่มตวัอย่าง (Sample) คอื ผูบ้รโิภควยัทํางานทีอ่ายุตัง้แต่ 20 ปีบรบิูรณ์ ทีเ่คยซือ้หรอืซือ้เบยีร์ชา้ง

คลาสสคิ โดยผู้วจิยัเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากการคํานวณสตูรไม่ทราบจํานวนกลุ่มประชากร ได้กลุ่มตวัอย่างเป็นจํานวน 

385 คน สํารองไว ้4% ของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน และกลุ่มตวัอย่างน้ีไดจ้าก

วธิกีารสุม่ตวัอย่าง โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

ขัน้ตอนที ่1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลอืกสุ่มกลุ่มตวัอย่าง ในย่านถนนสลีม ถนน

สาทร ถนนสุขุมวทิ และถนนรชัดา-พระราม 9 เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางธุรกจิของกรุงเทพมหานคร หรอืย่านใจกลาง

ธุรกจิ (Central Business District) (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์. 2555: ออนไลน์) และเป็นย่านอาคารสาํนักงาน (Office 

Building) ทาํใหม้คีนจาํนวนมากในย่านธุรกจิสาํคญัของประเทศ โดยจะสุม่ตวัอย่างจากคนในย่านทัง้ 4 ย่าน  

 ขัน้ตอนที่ 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) จากจํานวนขนาดของกลุ่มตวัอย่าง            

400 ตวัอย่าง โดยสุ่มจากเขตพื้นทีย่่านใจกลางธุรกจิ 4 ย่าน ถนนสลีม ถนนสาทร ถนนสุขุมวทิ และถนน รชัดา- 

พระราม 9 เป็นสถานทีใ่นการเกบ็แบบสอบถามโดยเกบ็ตามสดัสว่นเท่ากนัทุกย่าน ซึง่จะเกบ็แบบสอบถามตามสถานที่

ชุมชน หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ และจุดบรกิารขนสง่มวลชนกรุงเทพมหานคร รถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) และรถไฟฟ้ามหา

นคร (MRT) ประมาณย่านละ 100 ตวัอย่าง 

 ขัน้ตอนที ่3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก 

ตามความเตม็ใจของผูบ้รโิภคทีจ่ะใหข้อ้มูล โดยการเกบ็ขอ้มูลเป็นไปตามทีไ่ดเ้ลอืกไวใ้นขัน้ที ่2 ไดแ้ก่ ย่านถนนสลีม 

ถนนสาทร ถนนสุขุมวทิ และถนนรชัดา-พระราม 9 เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางธุรกจิของกรุงเทพมหานคร ทําใหม้คีน

จํานวนมาก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลตามสถานที่ที่ได้กําหนดไว้ในแต่ละย่าน และจะแจก

แบบสอบถามใหก้บัผูท้ี่มอีายุตัง้แต่ 20 ปีบรบิูรณ์ โดยการสอบถามก่อนว่ามอีายุเกนิ 20 ปีหรอืไม่ ถ้าเกนิจงึใหก้รอก

แบบสอบถามจนครบจาํนวน 400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบั ส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการดําเนินชีวติที่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยแบ่งผลวเิคราะหอ์อกเป็น 3 ตอนดงัน้ี  

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ราย ละเอยีดดงัน้ี 

 เพศ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 262 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.50 รองลงมา คอื เพศ

ชาย จาํนวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.50 ตามลาํดบั 
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 อายุ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 30 - 39 ปี จํานวน 209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.25 รองลงมาคอื 

อายุ 20 - 29 ปี จํานวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 อายุ 40 - 49 ปี จํานวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50 และอายุ 

50 ปีขึน้ไป จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.75 

 ระดบัการศึกษา ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยู่ระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 253 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 63.25 รองลงมา คอื สงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.25 และตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 

50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 ตามลาํดบั 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 15,000 – 24,999 บาท 

จํานวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.25 รองลงมา คอื 35,000 – 44,999 บาท จํานวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.25 

25,000 – 34,999 บาท จํานวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.25 น้อยกว่า 15,000 บาท จํานวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

13.25 45,000 – 54,999 บาท จาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 และ 55,000 บาทขึน้ไป จาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 4.00 

 อาชีพ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีลกูจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน จาํนวน 293 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

73.25 รองลงมาคอื คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั จํานวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ 14.50 และขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 

จาํนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.25 

 สถานภาพสมรส ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 263 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.75 

รองลงมา คอื สถานภาพสมรส/ อยู่ด้วยกนั จํานวน 120 คน คดิเป็นร้อยละ 30.00 และสถานภาพหมา้ย/ หย่าร้าง/ 

แยกกนัอยู่ จาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.20 ตามลาํดบั 

 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาด 4C’s เบยีรช์า้งคลาสสคิ ไดแ้ก่ 

ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ด้านต้นทุนของผูบ้รโิภค ด้านความสะดวกในการซื้อเบยีรช์้างคลาสสคิ และด้านการ

สือ่สารทีเ่ขา้ถงึผูบ้รโิภค รายละเอยีด ดงัน้ี 

 ทศันคติด้านการส่ือสารของผู้บริโภค ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมทีศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 

อยู่ในระดบัดมีาก ได้แก่ ดา้นความสะดวกในการซื้อ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 สาํหรบัทศันคติต่อส่วนประสมทาง

การตลาด 4C’s อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ ดา้นการสือ่สาร ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค และดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 3.69 และ 3.68 ตามลาํดบั 

 ด้านความต้องการของผู้บริโภค ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามมต่ีอส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ สเีขยีวของขวดเบยีรช์า้งคลาสสคิ ทําใหดู้ดคีลา้ยเบยีรร์ะดบัพรเีมยีม ดื่มเมื่อ

ต้องการสงัสรรค์ พูดคุยกบัเพื่อน เขา้สงัคม เบยีร์ชา้งคลาสสคิ มรีสชาตทิีนุ่่มละมุนขึน้ และแก้กระหาย จ่ายในราคา

ระดบัเดมิ เบยีรช์า้งคลาสสคิ มรีปูทรงขวดมน โคง้ จบัถนัดมอืมากขึน้ และดื่มเพื่อทําใหภ้าพลกัษณ์ของผูบ้รโิภคดูด ีมี

รสนิยมขึน้ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.03 3.92 3.84 3.78 และ 3.46 ตามลําดบั ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภคอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดื่มเพื่อตอ้งการอุดหนุนสาวเชยีรเ์บยีร ์ณ รา้นจุดขาย รวมถงึการจดัโปรโมชัน่ ลดราคา หรอืแจก

ของแถม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 

 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมทีศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านต้นทุน

ของผูบ้รโิภคอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ รสชาตคิุม้ค่ากบัราคาทีจ่่ายไป ปรมิาณคุม้ค่ากบัราคาทีจ่่ายไป ความคุม้ค่าของ

ราคาเมื่อเทยีบกบัเบยีรย์ีห่อ้อื่นในระดบัเดยีวกนั และรสนิยม บุคลกิภาพ ของผูบ้รโิภคดูดขีึน้ เมื่อดื่มเบยีรช์า้งคลาสสคิ 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 3.76 3.69 และ 3.45 ตามลาํดบั 

 ด้านความสะดวกในการซ้ือ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมทีศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาด 4C’s ดา้นความ

สะดวกในการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิอยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคหาซือ้ไดง้่าย สะดวก และมวีางจําหน่ายตลอดเวลา 

ของไม่ขาด โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.47 และ 4.42 ตามลาํดบั ดา้นความสะดวกในการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิอยู่ในระดบัด ี
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ไดแ้ก่ สามารถเลอืกไดท้ัง้รูปแบบขวดแกว้ และแบบกระป๋อง และโปรโมชัน่ เช่น มป้ีายแจง้ราคา หรอืโปรโมชัน่อย่าง

ชดัเจน มสีาวเชยีรเ์บยีรค์อยบรกิาร โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.20 และ 4.09 ตามลาํดบั 

 ด้านการส่ือสาร ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมทีศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ดา้นการสื่อสารอยู่ใน

ระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่  

 พรเีซน็เตอรท์ีเ่ลอืก มจีุดดงึดูด และสถานะทางสงัคมทีน่่าสนใจในกระแสสงัคมออนไลน์ เช่น โดม เพชรจ้า 

ภูม ิบอดีส้แลม โจอีบ้อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 

 Chang Music Connection Concert ที ่ขอนแก่นเชยีงราย, เชยีงใหม่, พษิณุโลก หาดใหญ่ และนครสวรรค ์

มคีวามน่าสนใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 

 ลานเบยีรเ์ซน็ทรลัเวลิด ์Chang Live Park 2015 – 2016 มคีวามน่าสนใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 

 Chang Global Carnival ณ ลุมพนีิสแควร ์มคีวามน่าสนใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 

 มกีารทาํโปรโมชัน่ ทีท่าํใหซ้ือ้ไดใ้นราคาถูกลง เช่น 3 ขวด แถม 1 ขวด หรอื 3 ขวด แถมอาหารทานเล่นที่

ร่วมรายการ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 

 ป้าย bill board แยกทางด่วน ป้ายบรเิวณป้ายรถเมล ์มสีสีนั น่าสนใจ อ่านเขา้ใจง่าย และดงึดูดสายตา โดย

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 

 โฆษณาชุด “เบยีรช์า้ง เพื่อเพื่อนเตม็ทีเ่สมอ” (นิวเคลยีร ์เพชรจา้) เป็นการนําเสนอสนิคา้ผ่านมุมมอง ทีน่่า

คน้หา แปลกใหม่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 มกีารเลอืกการแต่งกาย บุคลกิภาพ หน้าตา รูปร่างของพนักงานแนะนํา

เบยีร ์โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 

 มขีองแถม ในกรณีซือ้ในปรมิาณเยอะขึน้ เช่น ทีร่องแกว้ แกว้น้ํา หมอน เป็นตน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 

 สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร ผ่าน Website ได้ง่าย http://www.thaibev.com/ และ 

http://changworld.com/ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 

 พนกังานแนะนําเบยีรช์า้ง นําเสนอสนิคา้ไดด้ ีพดูจาไพเราะ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.76 

 https://www.facebook.com/pages/CHANG-WORLD มกีารอพัเดทข่าวสาร ขอ้มูลต่างๆตลอดเวลา โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.72 

 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ รายละเอยีด ดงัน้ี 

 แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือเบียรช้์างคลาสสิค พบว่า แนวโน้มที่จะบรโิภคเบยีร์ชา้งคลาสสคิซํ้าอกีครัง้

หรอืไม่ ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิอยู่ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.57 

หากพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิอยู่ในระดบัสงู ไดแ้ก่ 

ช้างคลาสสคิมกีารออกรสชาติใหม่ คุณจะทดลองดื่ม แนวโน้มที่จะบรโิภคเบียร์ช้างคลาสสคิซํ้าอีกครัง้ แนะนําและ

ชกัชวนใหผู้อ้ื่นดื่มเบยีรช์า้งคลาสสคิ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 3.78 และ 3.63 ตามลําดบั แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้

เบยีรช์า้งคลาสสคิอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ ชา้งคลาสสคิมกีารปรบัราคาสงูขึน้ คุณจะยงัดื่มและซือ้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

2.81 

 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมตฐิาน จาํนวน 2 ขอ้ดงัน้ี  

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได้ต่อเดอืน อาชีพ 

และสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค ของผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภค

วยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีร์
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ชา้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภค

วยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีร์

ชา้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 20 - 29 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิโดยรวม น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีอ่ายุ 40 ปีขึน้ไป โดยมี

ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.40340 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30 - 39 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิโดยรวม น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีอ่ายุ 40 ปีขึน้ไป โดยมี

ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.44468 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีร์ชา้งคลาสสคิ 

ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภค

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิโดยรวม มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั

การศกึษาปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.78458 

 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํา่กว่าปรญิญาตร ีมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภค

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิโดยรวม มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั

การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีโดยมผีลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.77062 

 สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้าง

คลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่าง

กนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค ของ

ผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการ

ซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ 

ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มแีนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

  สมมติฐานท่ี 2. ทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ไดแ้ก่ ความต้องการของผูบ้รโิภค ต้นทุนของ

ผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของ

ผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาด 4C’s ไดแ้ก่ ความต้องการของ

ผูบ้รโิภค ตน้ทุนของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการสือ่สาร มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีร์

ชา้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีว่างไว ้
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 ทศันคตต่ิอสว่นประสมทางการตลาด 4C’s โดยรวม มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้ง

คลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งสงู และมทีศิทางเดยีวกนั อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

 ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านความต้องการของผู้บรโิภค มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งสงู 

และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ด้านต้นทุนของผู้บรโิภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้าน

การสื่อสาร มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค ของผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบั ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค ของผู้บริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นสําคัญ

อภปิรายผลไดด้งัน้ี  

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได้ต่อเดอืน อาชีพ 

และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค ของผู้บริโภควัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  อายุ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีายุ 40 ปีขึน้ไป มี

แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบยีร์ช้างคลาสสคิ ของผู้บริโภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด เน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคกลุ่มอายุดงักล่าว เป็นช่วงอายุทีม่พีฤตกิรรมชอบการสงัสรรค ์พบปะสมาคมกบัเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน รวม

ไปถงึครอบครวัและสมาชกิต่างๆ ในครอบครวั จงึมกัเลอืกซือ้เบยีรใ์นการสงัสรรคด์งักล่าว เน่ืองจากหาซือ้ไดง้่ายตาม

รา้นค้า รา้นอาหาร และหา้งสรรพสนิคา้ ซึ่งสะดวกและประหยดัเวลา ทําใหผู้้บรโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป มแีนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อเบยีรช์้างคลาสสคิ ของผู้บรโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร มากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยั 

ของ ศรินิทพิย ์มสีขุอาํไพรสัม ี(2545) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสรุาแช่ผลไมข้องสตรวียั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสุราแช่ผลไมข้องสตรวียั

ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสตรวียัทํางานที่มอีายุ 45 – 49 ปี มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบรโิภค

เครื่องดื่มสรุาแช่ผลไม ้ดา้นสถานทีด่ื่ม และดา้นบุคคลร่วมดื่ม  

 2.  ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ 

ของผูบ้รโิภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ี

ระดบัการศึกษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสคิ ของผู้บริโภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคช่วงระดบัการศกึษาดงักล่าว จะไม่คดิอะไรใหยุ้่งยากซบัซอ้น ไม่ต้องการ

มขี ัน้ตอนหรอืพธิทีีม่ากมาย สาํหรบัการใชช้วีติประจาํวนั รวมไปถงึการบรโิภคอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ จงึเลอืกหาซือ้

เบียร์เป็นเครื่องดื่มสําหรับการพบปะสงัสรรค์กัน ซึ่งมีราคาถูกและคุ้มค่ากว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่น 

นอกจากนัน้เครื่องดื่มเบยีร์ยงัหาซื้อได้ง่าย มจีําหน่ายทัง้ร้านค้าปลกี ร้านโชห่วยและมนิิมารท์ จงึทําให้ผู้บรโิภคที่มี

ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค ของผู้บริโภควยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร มากทีส่ดุ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ศรินิทพิย ์มสีขุอาํไพรสัม ี(2545) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสรุาแช่ผลไมข้องสตรวียัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การศกึษามคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสุราแช่ผลไม้ของสตรีวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสตรีวยัทํางานที่มี
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การศกึษา อนุปรญิญา/ปวส มคีวาม สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มสุราแช่ผลไมข้องสตรวียัทํางาน ด้าน

ความถีใ่นการ ดา้นปรมิาณในการดื่ม และดา้นสถานทีด่ื่ม  

 สมมติฐานท่ี 2 ทศันคตต่ิอส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ไดแ้ก่ ความต้องการของผูบ้รโิภค ต้นทุนของ

ผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของ

ผูบ้รโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s โดยรวม และรายด้าน 

ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บรโิภค ด้านต้นทุนของผู้บรโิภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร มี

ความสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อเบยีรช์้างคลาสสคิ ของผู้บรโิภควยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

ความสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งสูงและปานกลาง และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจาก

ผูบ้รโิภคชอบรสชาตทิีนุ่่มละมุนขึน้ และแกก้ระหาย จ่ายในราคาระดบัเดมิ ประกอบกบัรูปทรงขวดมน โคง้ จบัถนัดมอื

มากขึน้ และปรมิาณ รสชาตคิุม้ค่ากบัราคาทีจ่่ายไป รวมไปถงึสามารถหาซือ้ไดท้ัว่ไป และไดร้บัข่าวสารอย่างต่อเน่ือง

จากสื่อประเภทต่างๆ ทัง้ YouTube Facebook Internet ป้ายโฆษณา เป็นต้น จงึทําใหท้ศันคติต่อส่วนประสมทาง

การตลาด 4C’s โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บรโิภค ด้านต้นทุนของผู้บรโิภค ด้านความ

สะดวกในการซือ้ และดา้นการสือ่สาร มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เบยีรช์า้งคลาสสคิ ของผูบ้รโิภควยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ศริพิร วณาม ี(2557) เรื่อง ทศันคตขิองผูบ้รโิภคและปจัจยัที่

มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บยีรส์งิหข์วดแกว้ ขนาด 500 มลิลลิติร ทีว่างจําหน่ายแทนแบบเดมิ พบว่า ทศันคติ

ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑเ์บยีรส์งิหข์วดแกว้ ขนาด 500 มลิลลิติร ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นอารมณ์ความรูส้กึ 

ดา้นพฤตกิรรม และดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอผลติภณัฑเ์บยีรส์งิหข์วดแกว้ ขนาด 500 มลิลลิติร ทีว่างจําหน่ายแทนแบบเดมิ 

มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัปจัจยัส่วนผสมการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์บยีรส์งิหข์วดแกว้ ขนาด 

500 มลิลลิติร ในระดบัน้อย และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ ศรณัย ์ปุราภา (2555) เรื่อง คุณค่าตราสนิคา้ ความพงึ

พอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมการซือ้มอีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผลติภณัฑเ์บยีร์

สงิหข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์บยีรส์งิหม์คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการ

ซือ้ผลติภณัฑ์เบยีร์สงิห์โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 และ

สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ชวนะ ภวกานันท ์(2549: 50) ที่กล่าวว่า สื่อในปจัจุบนัมคีวามหลากหลายมากมาย ต่างก็

มุ่งเน้นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์ว้ย กลยุทธว์ธิต่ีางๆ การตลาดแบบ 4Ps (Product Price Place Promotion) นัน้ไม่

เพยีงพออกีต่อไปแลว้ และเป็นทีม่าของการเกดิกลยุทธใ์หม่ทีนํ่ามาใชร่้วมควบคู่ไปกบั 4P’s นัน่คอื 4C’s ประกอบดว้ย 

Consumer, Cost, Convenience, Communications ซึง่โฟกสัลกูคา้เป็นสาํคญั  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาทศันคตปิจัจยัอื่นๆ ไดแ้ก่ เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ความพงึพอใจ 

แรงจูงใจ และปจัจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบยีร์ช้างคลาสสคิ 

เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูจากการวจิยัทีห่ลากหลาย สามารถนํามาวางกลยุทธท์างการตลาดต่อกลุ่มเป้าหมายไดต่้อไป 

 2.  ควรมกีารเจาะจงปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นเชงิลกึ เพื่อทีจ่ะไดผ้ลขอ้มูลทีเ่ฉพาะเจาะจง สามารถนําขอ้มูล

มาพฒันาผลติภณัฑแ์ละวางกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิได ้ 

 3.  ควรมกีารศกึษาภูมลิาํเนาของผูต้อบแบบสอบถาม เจาะจงกลุ่มเป้าหมายในพืน้ทีอ่ื่นๆ หรอืกลุ่มช่วงอายุ

อื่นๆ เพื่อทีจ่ะสามารถนําขอ้มลูแบ่งกลุ่มลกูคา้ทางการตลาดไดอ้ย่างถูกตอ้ง และตรงกบัความต้องการมากขึน้ และเป็น

การกาํหนดแนวทางการวางแผนการตลาดต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จ ลุ ล่วงได้ด้วยความกรุณาของผู้มีพระคุณหลายท่าน กราบขอบพระคุณ                   

อาจารย์ ดร.วรนิทรา ศริสิุทธกุิล ที่กรุณาสละเวลาอนัมคี่ามารบัเป็นอาจารย์ที่ปรกึษา สารนิพนธ์ รวมถึงให้ความรู ้

ขอ้แนะนําตลอดจนขอ้คดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา และรองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์ทีอ่นุเคราะห์

ตรวจแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่านที่ได้สละเวลาอนัมีค่ายิ่ง ในการให้

คําปรกึษาและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่สําหรบั

งานวจิยัชิน้น้ี 

 กราบขอบพระคุณบดิาและมารดาของผูว้จิยั ทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนและสง่เสรมิในทุกๆ สิง่พรอ้มทัง้ใหก้ําลงัใจ

ตลอดมา ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามมุมานะพยายามจนประสบความสาํเรจ็ในวนัน้ี 

 กราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในโครงการหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต ที่ได้มอบความรู้และ

แนวคดิต่างๆ อนัทาํใหเ้กดิความเตบิโตทางความคดิ ทีส่ามารถนําไปใชต่้อยอดใหเ้กดิประโยชน์ในชวีติต่อไปได ้ 

  ขอขอบคุณเจา้หน้าที่โครงการภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และเจ้าหน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยัทุก

ท่าน ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืประสานงานและอาํนวยความสะดวกต่างๆ  

 สุดท้ายน้ีขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ ทุกคนใน MBA รุ่นที่ 15 สําหรบัมติรภาพของทุกคน โดยเฉพาะ          

มิ้ง หมวย โอ๋และพี่อัต ที่คอยเป็นเพื่อนช่วยคิดหาทางออกและแก้ปญัหาต่างๆ ไปด้วยกัน รวมไปถึงผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกท่าน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สี่วนช่วยเหลอืทุก

ท่านทีผู่เ้ขยีนมไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 
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