
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอ 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบียรและปจจัยที่มีผล

ตอการเลือกซื้อเบียรของผูบริโภค ใน จังหวัดนานโดยแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการศึกษา
คร้ังนี้  ไดแก ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who, What, Why, Who, 
When, Where? และ How? และทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด โดยใชระเบียบวิธีการศึกษาและ
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 300 คนใน 3 อําเภอ
ของจังหวัดนาน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน สามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 300 คน เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 57 และเพศหญิง  
รอยละ 43  สวนใหญอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 38.30 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ป รอยละ
24.33  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.70 รองลงมาคือ ระดับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. รอยละ 39.00  อาชีพ คือ รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 39.00 รองลงมาคือ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 27.70 สวนใหญเปนกลุมวัย
ทํางาน มีรายไดตั้งแต ต่ํากวา 5,000 -15,000 บาท  คิดเปนรอยละ 68.70 ของผูมีรายไดเฉลี่ยทั้งหมด 

 
สวนท่ี 2   ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือเบียร  

พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เลือกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท เบียรและสุรา       
คิดเปนรอยละ 61.30 รองลงมาคือ เบียร สุรา และไวน รอยละ 17.00 โดยประเภทของผลิตภัณฑ
เบียรที่นิยมดื่มมากที่สุด คือ เบียรธรรมดาทั่วไป  เลือกดื่มยี่หอ ลีโอ มากที่สุด รองลงมา คือ ชาง 
และสิงห ซ่ึงเลือกซื้อบรรจุภัณฑแบบ ขนาดขวดใหญ(640 ซีซี)โดยจะซื้อคร้ังละ 1-3 ขวด และซื้อ
เบียรสัปดาหละ 1-2 คร้ัง ซ่ึงจะมีคาใชจายในแตคร้ังเปนจํานวนเงิน 100-200 บาท ซ่ึงชื่นชอบใน
รสชาติของเบียร สวนใหญจะเลือกซื้อยี่หอเดิมเปนประจํา แตเมื่อไมมียี่หอที่ตองการก็จะไปซื้อยี่หอ
อ่ืนทดแทน และซื้อเบียรตามรานคา/รานชําทั่วไปมากกวารานประเภทอื่น นอกจากนี้ไดรับรูขอมูล 
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ขาวสารเกี่ยวกับเบียรมากที่สุดคือ โทรทัศน รองลงมา คือ รานคา โดยตนเองมีสวนในการตัดสินใจ
มากที่สุด 
 

สวนท่ี 3 ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเบียร  
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามปจจัยที่มีผลโดยรวมเฉลี่ย

อยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย และระดับนอย คือ ดาน
สงเสริมการตลาด  

ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก  เบียรมี
รสชาติดี ยี่หอของเบียร บรรจุภัณฑมีคุณภาพสะอาดและสวยงาม มีดีกรีไมสูงเกินไป  มีประเภท
เบียรหลากหลายใหเลือกซื้อ  

ปจจัยดานอายุ การศึกษา และอาชีพ มีผลตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ไดแก รสชาตดิ ี บรรจุ
ภัณฑ ที่มีคุณภาพ สะอาด และแหลงผลิต(เบียรในประเทศ เบียรตางประเทศ)   

ปจจัยยอยดานราคา  ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก  ราคาของ
เบียรเหมาะสมกับคุณภาพ  มีหลายระดับราคาใหเลือก  

ปจจัยดานอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได มีผลตอปจจัยยอยดานราคา ไดแก ราคาเบียร
เหมาะสมกับคุณภาพ  และมีสวนลดราคาตามเทศกาล 

ปจจัยยอยดานสถานที่จัดจําหนาย    ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก การหาซื้องายมีจําหนายทั่วไป สถานที่จําหนายอยูใกลลงชุมชน มีสินคาเพียงพอไมขาดตลาด 
รานจัดจําหนายสะอาดกวางขวาง การจัดวางสินคาเปนระเบียบเลือกซื้องาย 

ปจจัยดานเพศ อายุ การศึกษาและรายได มีผลตอปจจัยยอยดานสถานที่จัดจําหนาย ไดแก  
สถานที่จัดจําหนายอยูใกลแหลงชุมชน มีสินคาเพียงพอไมขาดตลาด เวลาเปด-ปด จําหนายเบียร  มี
ปายรานขนาดใหญสังเกตงาย การจัดวางสินคาเปนระเบียบ เลือกซื้องาย  และรานจัดจําหนาย
สะอาด กวางขวาง  

ปจจัยยอยดานสงเสริมการตลาด    ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ไดแก มีการโฆษณาผานสื่อหลายประเภท  

ปจจัยดานการศึกษา มีผลตอปจจัยยอยดานสงเสริมการขาย ไดแก  มีการโฆษณาสินคาผาน
ส่ือหลายประเภท  
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สวนท่ี 4 ขอมูลดานพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือเบียร และปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด จําแนกตาม อายุ และระดับการศึกษา  

พฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือเบียร จําแนกตามอายุ 
อายุ 18-20 ป เลือกดื่มเบียรยี่หอ ลีโอ มากที่สุด รองลงมาคือ ชาง ใหเหตุผลในการเลือกซื้อ

เบียรดาน สะดวกหรือไมตองผสมเครื่องดื่มใหยุงยาก เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ช่ืนชอบใน
รสชาติ โดยเลือกซื้อสัปดาหละ 1-2 คร้ัง จํานวน1-3 ขวด คาใชจายในแตละคร้ังจํานวนไมเกิน100 
บาทโดยซื้อที่รานคา/รานชําทั่วไป ตนเองตัดสินใจเลือกซื้อเบียร และไดรับขอมูลขาวสารตางๆจาก
โทรทัศน 

อายุ 21-30 ป เลือกดื่มเบียรยี่หอ ลีโอ มากที่สุด รองลงมาคือ ชาง ใหเหตุผลในการเลือกซื้อ
เบียรดาน ช่ืนชอบในรสชาติ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ สะดวกหรือไมตองผสมเครื่องดื่มให
ยุงยาก โดยเลือกซื้อสัปดาหละ 1-2 คร้ัง จํานวน1-3 ขวด คาใชจายในแตละครั้งจํานวน 101-200 
บาท โดยซ้ือที่รานคา/รานชําทั่วไป ตนเองตัดสินใจเลือกซื้อเบียร และไดรับขอมูลขาวสารตางๆจาก
โทรทัศน 

อายุ 31-40 ป เลือกดื่มเบียรยี่หอ ลีโอ มากที่สุด รองลงมาคือ ชาง ใหเหตุผลในการเลือกซื้อ
เบียรดาน สะดวกหรือไมตองผสมเครื่องดื่มใหยุงยาก เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ช่ืนชอบใน
รสชาติ โดยเลือกซื้อสัปดาหละ 1-2 คร้ัง จํานวน1-3 ขวด คาใชจายในแตละครั้งจํานวน 101-200 
บาท โดยซ้ือที่รานคา/รานชําทั่วไป ตนเองตัดสินใจเลือกซื้อเบียร และไดรับขอมูลขาวสารตางๆจาก
โทรทัศน 

อายุ 41-50 ป เลือกดื่มเบียรยี่หอ ลีโอ มากที่สุด รองลงมาคือ ชาง ใหเหตุผลในการเลือกซื้อ
เบียรดาน ช่ืนชอบในรสชาติ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ สะดวกหรือไมตองผสมเครื่องดื่มให
ยุงยาก โดยเลือกซื้อเดือนละ 1-3 คร้ัง จํานวน1-3 ขวด คาใชจายในแตละครั้งจํานวน 101-200 บาท 
โดยซื้อที่รานคา/รานชําทั่วไป ตนเองตัดสินใจเลือกซื้อเบียร และไดรับขอมูลขาวสารตางๆจาก
โทรทัศน 

อายุ มากกวา 50 ป เลือกดื่มเบียรยี่หอ ลีโอ มากที่สุด รองลงมาคือ ชาง ใหเหตุผลในการ
เลือกซื้อเบียรดาน สะดวกหรือไมตองผสมเครื่องดื่มใหยุงยาก เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ช่ืนชอบ
ในรสชาติ โดยเลือกซื้อสัปดาห 1-2 คร้ัง จํานวน1-3 ขวด คาใชจายในแตละครั้งจํานวน 101-200 
บาท โดยซ้ือที่รานคา/รานชําทั่วไป ตนเองตัดสินใจเลือกซื้อเบียร และไดรับขอมูลขาวสารตางๆจาก
โทรทัศน 
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พบวาทุกกลุมอายุเลือกดื่มเบียรยี่หอ ลีโอ มากที่สุด รองลงมาคือ ชาง โดยเลือกซื้อสัปดาห 
1-2 คร้ัง จํานวน1-3 ขวด คาใชจายในแตละครั้งจํานวน 101-200 บาท โดยซ้ือที่รานคา/รานชําทั่วไป 
ตนเองตัดสินใจเลือกซื้อเบียร และไดรับขอมูลขาวสารตางๆจากโทรทัศน จะแตกตางกันในเรื่อง 
เหตุผลในการตัดสินเลือกซื้อเบียร ของ กลุมอายุ 18-20 ป อายุ 31-40 ป และอายุ มากกวา 50 ป ให
ความสําคัญเรื่อง สะดวกหรือไมตองผสมเครื่องดื่มใหยุงยาก เปนอันดับแรก สวนกลุมอายุ 21-30 ป 
และอายุ 41-50 ป ใหความสําคัญเรื่อง ช่ืนชอบในรสชาติ 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือเบียร จําแนกตามอายุ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซื้อของผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในเร่ือง  ยี่หอเบียร รสชาติดี และบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ 
สะอาด สวยงาม  พบวา 

ปจจัยยอยเร่ือง ยี่หอเบียร พบวา มีความแตกตางกันใน กลุมอายุระหวาง 21-30 ป  31-40 ป 
และ 41-50 ป 

ปจจัยยอยเร่ือง รสชาติ พบวา มีความแตกตางกันใน กลุมอายุระหวาง 21-30 ป  41-50 ป 
และ มากวา 50 ป 

ปจจัยยอยเรื่อง บรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ สะอาด สวยงาม พบวา มีความแตกตางกันใน กลุม
อายุระหวาง 21-30 ป  และ 41-50 ป  

 
ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซื้อของผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในเรื่อง ราคาของเบียรเหมาะสมกับคุณภาพ  และมีสวนลดราคา
ตามเทศกาลตางๆ พบวา 

ปจจัยยอยเร่ือง ราคาของเบียรเหมาะสมกับคุณภาพ  มีความแตกตางใน กลุมอายุ18-20 ป 
21-30 ป 41-50 ป และมากกวา 50 ป 

ปจจัยยอยเร่ือง มีสวนลดราคาตามเทศกาลตางๆ มีความแตกตางในทุกกลุมชวงอาย ุ
 

ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนายมีผลตอการเลือกซื้อของผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุ  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในเรื่อง มีปายรานขนาดใหญ สังเกตงาย และ
การจัดวางสินคาเปนระเบียบ เลือกซื้องาย พบวา 

ปจจัยยอยเร่ือง มีปายรานขนาดใหญ สังเกตงาย มีความแตกตางกันใน กลุมอายุระหวาง 21-
30 ป และ 41-50 ป 
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ปจจัยยอยเร่ือง การจัดวางสินคาเปนระเบียบ เลือกซื้องาย มีความแตกตางกันใน กลุมอายุ
ระหวาง  18-20 ป  21-30 ป  41-50 ป และ มากกวา 50 ป 
 

พฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซ้ือเบียร จําแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา เลือกดื่มเบียรยี่หอ ชาง มากที่สุด รองลงมาคือ ลีโอ ใหเหตุผลในการ

เลือกซื้อเบียรดาน ช่ืนชอบในรสชาติ  เปนอันดับแรก รองลงมาคือ สะดวกหรือไมตองผสม
เครื่องดื่มใหยุงยาก โดยเลือกซื้อสัปดาหละ 1-2 คร้ัง จํานวน1-3 ขวด คาใชจายในแตละครั้งจํานวน 
101-200 บาท โดยซ้ือที่รานคา/รานชําทั่วไป ตนเองตัดสินใจเลือกซื้อเบียร และไดรับขอมูลขาวสาร
ตางๆจากรานคา 

ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. เลือกดื่มเบียรยี่หอ ลีโอ มากที่สุด รองลงมาคือ ชาง ให
เหตุผลในการเลือกซื้อเบียรดาน ช่ืนชอบในรสชาติ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ สะดวกหรือไมตอง
ผสมเครื่องดื่มใหยุงยาก โดยเลือกซื้อสัปดาหละ 1-2 คร้ัง จํานวน1-3 ขวด คาใชจายในแตละครั้ง
จํานวน 101-200 บาท โดยซ้ือที่รานคา/รานชําทั่วไป ตนเองตัดสินใจเลือกซื้อเบียร และไดรับขอมูล
ขาวสารตางๆจากโทรทัศน 

ระดับปริญญาตรี เลือกดื่มเบียรยี่หอ ลีโอ มากที่สุด รองลงมาคือ สิงห ใหเหตุผลในการ
เลือกซื้อเบียรดาน สะดวกหรือไมตองผสมเครื่องดื่มใหยุงยาก เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ช่ืนชอบ
ในรสชาติ โดยเลือกซื้อสัปดาหละ 1-2 คร้ัง จํานวน1-3 ขวด คาใชจายในแตละครั้งจํานวน 101-200 
บาท โดยซ้ือที่รานคา/รานชําทั่วไป ตนเองตัดสินใจเลือกซื้อเบียร และไดรับขอมูลขาวสารตางๆจาก
โทรทัศน 

ระดับสูงกวาปริญญาตรี เลือกดื่มเบียรยี่หอ ไฮเนเกน มากที่สุด รองลงมาคือ สิงหและลีโอ 
ใหเหตุผลในการเลือกซื้อเบียรดาน ช่ืนชอบในรสชาติ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ สะดวกหรือไม
ตองผสมเครื่องดื่มใหยุงยาก โดยเลือกซื้อเดือนละ 1-3 คร้ัง จํานวน1-3 ขวด คาใชจายในแตละครั้ง
จํานวน 101-200 บาท โดยซ้ือที่รานคา/รานชําทั่วไป ตนเองตัดสินใจเลือกซื้อเบียร และไดรับขอมูล
ขาวสารตางๆจากโทรทัศน 

พบวาทุกกลุมระดับการศึกษา จะมีการซื้อเบียรคร้ังละ จํานวน1-3 ขวด คาใชจายในแตละ
คร้ังจํานวน 101-200 บาท โดยซื้อที่รานคา/รานชําทั่วไป ตนเองตัดสินใจเลือกซื้อเบียร และไดรับ
ขอมูลขาวสารตางๆจากโทรทัศน จะแตกตางกันใน เร่ืองยี่หอเบียร พบวา ระดับประถมศึกษา เลือก
ดื่มเบียรยี่หอ ชาง เปนอันดับแรก ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวสและระดับปริญญาตรี   เลือกดื่มเบียร
ยี่หอ    ลีโอ เปนอันดับแรก   ระดับสูงกวาปริญญาตรี เลือกดื่มเบียรยี่หอ ไฮเนเกน เปนอันดับแรก
เร่ือง เหตุผลในการตัดสินเลือกซื้อเบียร ของกลุมระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 
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และระดับสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญเรื่อง ช่ืนชอบในรสชาติ เปนอันดับแรก สวนระดับ
ปริญญาตรี ใหความสําคัญในเรื่อง สะดวกหรือไมตองผสมเครื่องดื่มใหยุงยาก เปนอันดับแรก  เร่ือง
ระยะเวลาในการเลือกซื้อเบียร กลุมระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. และระดับ
ปริญญาตรี จะเลือกซื้อสัปดาหละ 1-2 คร้ัง สวนระดับสูงกวาปริญญาตรี เดือนละ 1-3 คร้ัง 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือเบียร จําแนกตามการศึกษา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซื้อ ของผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในเรื่อง รสชาติดี  บรรจุภัณฑ ที่มีคุณภาพ 
สะอาด และแหลงผลิต(เบียรในประเทศ และ เบียรตางประเทศ)  พบวา 
   ปจจัยยอยเร่ือง รสชาติดี มีความแตกตางใน กลุมระดับประถมศึกษา และ ปริญญาตรี   

ปจจัยยอยเร่ือง บรรจุภัณฑ ที่มีคุณภาพ สะอาด มีความแตกตางกันทุกกลุมระดับการศึกษา 
ปจจัยยอยเรื่อง แหลงผลิต(เบียรในประเทศ และ เบียรตางประเทศ)  มีความแตกตางใน 

กลุมระดับประถมศึกษา และปริญญาตรี  
 
 ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซื้อของผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมระดับการศึกษา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในเรื่อง ราคาของเบียรเหมาะสมกับคุณภาพ  
พบวา มีความแตกตางกันในทุกระดับการศึกษา 

 
ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนายมีผลตอการเลือกซื้อของผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมระดับ

การศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในเรื่องสถานที่จําหนายอยูใกลชุมชน 
และรานจัดจําหนายสะอาดกวางขวาง   พบวา 

ปจจัยยอยเร่ือง สถานที่จําหนายอยูใกลชุมชน มีความแตกตางใน กลุมระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. และสูงกวาปริญญาตรี  

ปจจัยยอยเร่ือง รานจัดจําหนายสะอาด กวางขวาง  มีความแตกตางในทุกระดับการศึกษา    
 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อของ ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมระดับ
การศึกษา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในเรื่อง มโีฆษณาสินคาผานสื่อหลาย
ประเภท พบวา  มีความแตกตางกันในทุกระดับการศึกษา 
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สวนท่ี   5 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกเบียร และปจจัยสวนบุคคล 
  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือเบียร จําแนกตามเพศ 
ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย มีผลตอการเลือกซื้อเบียรของผูตอบแบบสอบถามเพศชาย

และเพศหญิง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในเรื่อง     มีสินคาเพียงพอ ไม
ขาดตลาด และเวลาเปด-ปด จําหนายเบียร   

 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือเบียร จําแนกตามอาชีพ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซื้อของผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอาชีพ แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในเรื่อง รสชาติดี และบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ สะอาด 
สวยงาม พบวา มีความแตกตางกันในทุกกลุมอาชีพ 

 
ปจจัยดานราคา มีผลตอการเลือกซื้อของผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอาชีพ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในเรื่อง มีสวนลดราคาตามเทศกาลตางๆ พบวา มีความ
แตกตางกันในทุกกลุมอาชีพ 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือเบียร จําแนกตามรายได 
ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซื้อเบียรของผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในเรื่อง มีสวนลดราคาตามเทศกาลๆ 
พบวา  

ปจจัยยอยเร่ือง  มีสวนลดราคาตามเทศกาลๆ มีความแตกตางใน กลุมรายได ต่ํากวา 5,000 

บาท  5,000-10,000 บาท  15,001-20,000 บาท  20,001-25,000 บาท  25,001-30,000 บาท และ
มากกวา 30,000 บาท 

 
ปจจัยดานราคามีผลตอการเลือกซื้อเบียรของผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ในเรื่อง สินคาเพียงพอ ไมขาดตลาด  
พบวา มีความแตกตางกันในทุกระดับรายได 
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อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือกซื้อเบียร ในจังหวัดนาน  ในครั้งนี้ ไดศึกษา

ตามแนวคิดเกี่ยวกับ ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และพฤติกรรมผูบริโภค 
(Consumer Behavior) โดยอภิปรายผลไดดังนี้ 

แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ดังตอไปนี้ 
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา ปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก คือ  

รสชาติดี  ยี่หอของเบียร  บรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ สะอาด และสวยงาม มีดีกรีที่ไมสูงเกินไป  มี
ประเภทเบียรหลากหลายใหเลือกซื้อ   ซ่ึงสอดคลองผลการศึกษาของณัฐสิทธิ์ อนันตกรณีวัฒน 
(2545) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคเบียรของชายไทยในอําเภอเมือง จังหวดั
เชียงรายเลือกซื้อเบียร  โดยปจจัยที่มีผล คือ   การที่เบียรมีรสชาติที่ดี  นอกจากนี้ยังใกลเคียงกับผล
การศึกษาของธัญธร  ล่ิมศิลา(2544) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคเบียรของชายไทยใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  โดยปจจัยที่มีผล คือ ความเขมขนของระดับแอลกอฮอล  และเปน
เบียรที่ผลิตในประเทศ  

2. ดานราคา (Price) พบวา ปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก คือ ราคาของ
เบียรเหมาะสมกับคุณภาพ  มีหลายระดับราคาใหเลือก สอดคลองผลการศึกษาของณัฐสิทธิ์       
อนันตกรณีวัฒน (2545) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคเบียรของชายไทยใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยปจจัยที่มีผลคือเร่ือง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ  นอกจากนี้ยัง
สอดคลองผลการศึกษาของธัญธร  ล่ิมศิลา(2544) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคเบียรของ
ชายไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  โดยปจจัยที่มีผล คือ ราคาที่ ถูกกวาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลประเภทอื่นยี่หออ่ืน 

3. ดานสถานที่จัดจําหนาย (Place) พบวา ปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก 
คือ การหาซื้องาย มีจําหนายทั่วไป  สถานที่จําหนายอยูใกลแหลงชุมชน  มีสินคาเพียงพอ ไมขาด
ตลาด  รานคาจัดจําหนายสะอาดกวางขวาง  การจัดวางสินคาเปนระเบียบเลือกซื้องาย   ซ่ึง
สอดคลองผลการศึกษาของณัฐสิทธิ์ อนันตกรณีวัฒน (2545) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีผล
ตอการบริโภคเบียรของชายไทยในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยปจจัยที่มีผลเร่ือง การหาซื้อได
งาย สะดวก มีจําหนายโดยทั่วไป  นอกจากนี้ยังสอดคลองผลการศึกษาของธัญธร  ล่ิมศิลา(2544) 
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคเบียรของชายไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  โดย
ปจจัยที่มีผล คือ ที่จอดรถสะดวก และ มีหลายยี่หอใหเลือก 
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4. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวา ปจจัยยอยที่มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับ
มาก คือ มีการโฆษณาสินคาผานสื่อหลายประเภท  ซ่ึงสอดคลองผลการศึกษาของณัฐสิทธิ์         
อนันตกรณีวัฒน (2545) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคเบียรของชายไทยใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยปจจัยที่มีผล เร่ือง การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยาง
สม่ําเสมอ และไมสอดคลองผลการศึกษาของธัญธร  ล่ิมศิลา(2544) ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
การบริโภคเบียรของชายไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ปจจัยที่มีผล เร่ือง การจัดโครงการ
ชวยเหลือสังคมในโอกาสตางๆ 

 
แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค   
 สําหรับผลการศึกษาไดปจจัยที่มีผลที่สอดคลองกับผลการศึกษาของณัฐสิทธิ์ อนัน

ตกรณีวัฒน (2545)  ที่วากลุมตัวอยางของชายไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  เลือกซื้อเบียรตางประเทศ คือ ไฮเนเกน  สวนประเภทของเบียร พบวา ชอบ
บริโภคเบียรธรรมดาทั่วไป บรรจุขวดใหญ มากวาขวดเล็ก และกระปอง ซ้ือเบียรจากรานคาและ
รานชําทั่วๆไป มากวารานอื่น ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเบียรมากที่สุด จากสื่อโทรทัศน 
รองลงมาคือ จากรานคา/รานคาของชํา 
 
ขอคนพบ 
 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบียรและปจจัยที่มีผลตอการการเลือกซื้อเบียร ในจังหวัด
นาน  พบวา 

1. ผูบริโภคเบียร  ชวงอายุ 21- 40 ป คิดเปนรอยละ 62.66 
2. ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อเบียรยี่หอ ลีโอ คิดเปนรอยละ 43.10   และเบียรชาง คิดเปน

รอยละ 25.50 ซ่ึงเปนเบียรระดับ แบบประหยัด 
  3.  ระดับการศกึษาของกลุมผูบริโภค มีผลตอการเลือกดื่มเบียรยี่หอตางๆ จะพบวา  กลุม
ผูบริโภคที่มีระดับปริญญาตรีจะเลือกซื้อ เบียรสิงห  สวนกลุมผูบริโภคที่มีระดับมัธยมศึกษา/ปวช./
ปวส.  จะเลือกซื้อเบียร ลีโอ 
 
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบียรและปจจัยที่มีผลตอการการเลือกซื้อเบียร ในจังหวัด
นาน  มีขอเสนอแนะเพื่อ ใชเปนแนวทางสําหรับผูผลิตและผูจําหนายเบียร ในการจัดกลยุทธทาง
การตลาดใหเหมาะสมและสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค 
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จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค พบวาผูบริโภคมีทั้งเพศชายและหญิง ซ่ึงตลาด
ผูบริโภคเปนกลุมวัยทํางาน ที่มีอายุอยูในชวง 21 –50 ป ขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส และถงึ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปน รอยละ 87.70 แรงจูงใจในการเลือกซื้อ เพราะสะดวกหรือไมตอง
ผสมเครื่องดื่มใหยุงยาก ช่ืนชอบในรสชาติ และมีแอลกอฮอลต่ํา จากความมั่นใจในผลิตภัณฑ 
ผูบริโภคจึงเลือกซื้อยี่หอเดิมเปนประจํา โดยนิยมบริโภคชนิดเบียรธรรมดาทั่วไป แบบขวด ขนาด
ใหญ(640 ซีซี/ขวด) และผูมีอิทธิผลในการตัดสินใจเลือกซื้อเบียรไดแก ตนเองจะเปนผูตัดสิน 

ดังนั้นการวางแผนกลยุทธทางดานการตลาด ควรคํานึงถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมของผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นควรมีการกระจายสินคาใหครอบคลุมเพื่อสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค และควรสํารองเบียรไวใหเพียงพอ ไมขาดตลาด อาจจะทําให
ผูบริโภคหันไปบริโภคเบียรยี่หออ่ืนซึ่งเปนของคูแขงได อีกทั้งจัดโปรโมชั่นตางๆ   ตลอดจนการจัด
วางสินคาในรานใหเปนระเบียบ  เลือกซื้องาย  และอยูในระดับสายตาเพื่อดึงดูดผูบริโภค 
บริษัทผูผลิตควรจะพัฒนาและรักษามาตรฐานของรสชาติของเบียร รวมไปถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหม ซ่ึงกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ สะอาด  และสวยงาม โดย
ออกแบบบรรจุภัณฑใหเปนแปลกใหม และสามารถเก็บเปนของที่ระลึกได สําหรับปจจัยดานราคา 
ควรจะจัดโปรโมชั่นตางๆ ในดานราคา เพื่อสงเสริมการขาย อีกทั้งควรจะศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบริโภคและปจจัยทางการตลาดอยูอยางตลอดเวลา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้ง
ควรหากลุมลูกคาที่ความตองการในดานผลิตภัณฑและดานบริการที่แตกตางกันไป  

 
ขอจํากัดทางการศึกษา 
 พบวากลุมตัวอยางที่เลือกสุมมาทําการศึกษา จะมีในเฉพาะผูบริโภคที่อาศัยอยูในเขตตัว
อําเภอไมไดกระจายทั่วทั้งอําเภอ ทั้ง 3 อําเภอ ที่ใชเปนแหลงเก็บขอมูลศึกษาในครั้งนี้  จึงอาจทํา
ใหผลการศึกษาสะทอนพฤติกรรมเฉพาะของผูบริโภคในเขตเมืองเทานั้น 
 

 
 
 
 
 


