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---------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกล และ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อ
เบียร์ ซานมิเกล ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อเบียร์ ซานมิเกล ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ทาการ
สุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ Independent
Sample t-test, One-Way ANOVA (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ ะดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านการเติมสิ นค้าของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกลแตกต่างกัน ที่นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านการเติมสิ นค้าของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ส่ วนประสมการตลาด, ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค

ABSTRACT
This independent study has objective (1) study demographic factors affecting satisfaction buying San
miguel beer. (2) study marketing mix factors affecting satisfaction buying San miguel beer. The research population
was selected from the consumer who buy San Miguel beer and Convenience sampling method with the
questionnaire was used as a tool collect 400 Samples. Descriptive statistics included frequency, percentage, means,
and standard deviation. Inferential statistics included Independent Sample t-test, One-way ANOVA (F-test), and
Multiple Regression Analysis.
The research found that: Demographic factors, which were education level and monthly salary differences
affecting satisfaction buying San miguel beer, the statistically significant differences between the comparing groups
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was 0.05. Marketing mix factors, which were product, promotion, place and price affecting satisfaction buying San
miguel beer, the statistically significant differences between the comparing groups was 0.05.
Keywords: Marketing Mix, Customer’s Satisfacion
1.บทนา
ประเทศไทยนั้น เริ่ มมีการผลิตเบียร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว โดยพระยาภิรมย์
ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) ได้ยื่นเรื่ องขอจัดตั้งบริ ษทั ผลิตเบี ยร์ ข้ ึนในปี พ.ศ. 2473 โดยจะใช้ปลายข้าวในการผลิต
แทนข้าวมอลต์. ส่ วนตัวโรงงานนั้นได้ถูกสร้างขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2476 ในย่านบาง
กระบือ ริ มแม่น้ าเจ้าพระยา ภายใต้ชื่อบริ ษทั บุญรอดบริ วเวอรี่ จากัด และทาการผลิตเบียร์ ออกจาหน่ ายครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2477 ภายใต้เครื่ องหมายการค้า ตราหมี ตราสิ งห์แดง ตราสิ งห์ขาว ตราแหม่ม ตราพระปรางค์ทอง ตราว่าวปั กเป้ า
ตรากุญแจ ตรารถไฟ และ ที่ยงั คงอยูจ่ นปั จจุบนั นี้ คือ ตราสิ งห์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 มีโรงเบียร์ แห่ งที่สองเกิดขึ้น คือ
บริ ษทั บางกอกเบียร์ ผลิตเบียร์ ตราหนุมาน ตราแผนที่ และตรากระทิง แต่ไม่ได้รับความนิ ยมจากผูด้ ื่มจึงได้เลิกกิจการ
ไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 จึงได้เปลี่ยนเจ้าของกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ไทยอมฤต บริ วเวอรี่ จากัด ผลิตเบียร์
อมฤต และซื้ อลิขสิ ทธิ์ ยี่ห้อเบียร์ จากต่างประเทศชื่ อ คลอสเตอร์ มาผลิตเมื่อ พ.ศ. 2521 ภายหลังจากที่ประเทศไทยมี
โรงงานเบียร์ แห่ งที่ สองแล้ว ภาครั ฐก็ไม่ได้มีการสนับสนุ นให้มีการตั้งโรงงานเพิ่ม เนื่ องจากเห็ นว่าเบียร์ เป็ นสิ นค้า
ฟุ่ มเฟื อย และตั้งกาแพงภาษีเพื่อให้ความคุม้ ครองกับผูผ้ ลิตในประเทศ จนกระทัง่ พ.ศ. 2535 ภาครัฐมีนโยบายเปิ ดเสรี
ทางการค้า โดยการเปลี่ยนเงื่อนไขของผูผ้ ลิตเบียร์ จากที่กาหนดให้ผถู ้ ือหุ ้นใหญ่ตอ้ งเป็ นบุคคลสัญชาติไทย เป็ นนิ ติ
บุคคลสัญชาติไทย เพื่อจูงใจให้นกั ลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศ ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิต
เบี ย ร์ ในประเทศไทย ได้แ ก่ บริ ษ ทั บุ ญ รอดบริ วเวอรี่ จ ากัด ผูผ้ ลิ ตเบี ย ร์ ตราสิ งห์ โรงงานอยู่ที่ จัง หวัด ปทุ ม ธานี
ขอนแก่น และมีโครงการปลูกข้าวบาร์ เลย์ โรงงานแปรรู ปมอลท์อยูท่ างภาคเหนื อ บริ ษทั ไทยอมฤต บริ วเวอรี่ จากัด
ผูผ้ ลิ ตเบี ยร์ ตราอมฤต เอ็นบี คลอสเตอร์ และรั บ ผลิ ตเบี ยร์ บ ัดไวเซอร์ จากสหรั ฐอเมริ กา ตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัด
ปทุมธานี ปั จจุบนั ถูกซื้ อกิจการโดย ซาน มิเกล จากฟิ ลิปปิ นส์ เมื่อ พ.ศ. 2547 บริ ษทั คาร์ ลสเบอร์ ก บริ วเวอรี่ จากัด
ผูผ้ ลิตเบียร์ ตราคาร์ ลสเบอร์ ก จากประเทศเดนมาร์ ก เริ่ มวางจาหน่ายประมาณกลางปี พ.ศ. 2536 ตั้งโรงงานอยูท่ ี่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยา บริ ษทั เบียร์ไทย (1991) จากัด ผูผ้ ลิตเบียร์ ชา้ ง ของกลุ่มนายเจริ ญ สิ ริวฒั นภักดี เจ้าของเบียร์ คาร์ ลส
เบอร์ ก ตั้งโรงงานอยูท่ ี่จงั หวัดกาแพงเพชร บริ ษทั ไทยเอเชีย แปซิ ฟิค บริ วเวอรี่ จากัด ผูผ้ ลิตเบียร์ ไฮเนเก้น เบียร์ จาก
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ เริ่ มวางจ าหน่ ายเมื่ อเดื อนกรกฎาคม 2538 ตั้ งโรงงานอยู่ ที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี
(www.positioningmag.com)
บริ ษทั ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่าง 2 กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ คือ กลุ่มบริ ษทั
ไทยประกันชีวิต จากประเทศไทย และบริ ษทั จินเนบรา ซาน มิเกล จากประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ด้วยเงินลงทุน 1,650 ล้าน
บาท กลุ่มบริ ษทั ไทยประกันชีวิต ดาเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับธุ รกิจประกันภัย, ธุ รกิจเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์, ธุ รกิจการ
จัดการด้านการโรงแรมที่ พกั และธุ รกิ จด้านการธนาคาร เป็ นต้น ส่ วนกลุ่มบริ ษทั จิ นเนบรา แซน มิ เกล จากัด เป็ น
บริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั แซน มิเกล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ได้รับการก่อตั้งขึ้นในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เมื่อปี พ.ศ. 2433
โดยในขณะนั้น เป็ นเพี ย งเจ้า ของคนเดี ย วที่ ถือ กรรมสิ ท ธิ์ ขายสิ นค้าที่ เป็ นเบี ย ร์ เท่ า นั้น หลายปี ผ่า นไป บริ ษ ทั ได้
เจริ ญเติบโตขึ้นและลงทุนทางธุรกิจในรู ปแบบหลากหลาย จนกระทัง่ กลายมาเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด หรื อบริ ษทั ที่จด
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ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ท างด้า นอาหาร เครื่ อ งดื่ ม และการบรรจุ หี บ ห่ อ
ผลิ ตภัณฑ์ แม้กระทัง่ ธุ รกิ จพลังงานก็เช่ นกัน อี กทั้งเป็ นบริ ษทั ชั้นแนวหน้าของประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ในธุ รกิ จอาหาร
เครื่ องดื่มและบรรจุภณ
ั ฑ์ เริ่ มเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยกว่า 3 ปี ด้วยงบการลงทุนกว่า 4000 ล้านบาท
สาหรับการขอระบบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบูโรเวอริ ทสั ฯนั้น เพื่อเป็ นการพัฒนาระบบการผลิตและ
การจัดการให้มีมาตรฐานระดับโลก เนื่ องจากข้อกาหนดของมาตรฐานนี้ เป็ นข้อกาหนดทัว่ ไปเกี่ ยวกับระบบการ
บริ หารงาน เพื่อให้องค์กรผูใ้ ช้มาตรฐานนี้ นาไปใช้จดั ระบบการบริ หารงานภายในองค์กรให้สามารถสร้างความพึง
พอใจในคุณภาพสิ นค้าและ/หรื อบริ การแก่ลูกค้าได้อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ เพราะผลิตภัณฑ์เบียร์ ซานมิเกล กว่า 90% ที่
ผลิตขึ้นในประเทศไทยจะถูกส่ งออกไปจาหน่ายกว่า 40 ประเทศทัว่ โลก ซึ่ งการจะทาให้ทวั่ โลกยอมรับในคุณภาพการ
ผลิตของบริ ษทั คือการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่ งเป็ นมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ได้กาหนดขึ้นตั้งแต่พ.ศ.2534 เป็ นต้นมา โดยมีการ
แก้ไขปรับปรุ งครั้งแรกในปี พ.ศ.2537 และครั้งสุ ดท้ายประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ที่ผา่ นมา มีผนู ้ ามาตรฐาน
ไปใช้กนั อย่างแพร่ หลายในวงการต่างๆทัว่ โลก ทั้งในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและสาขาการบริ การ ส่ วนการวางใจ
ให้บริ ษทั บูโรเวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน่ ประเทศไทย จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบและให้การรับรองนั้น เนื่ องจากบูโรเวอริ ทสั
ฯเป็ นองค์กรชั้นนาของโลกที่ก่อตั้งมานาน มีมาตรฐานการตรวจสอบเชื่อถือได้และได้รับการยอมรับจากรัฐบาลต่างๆ
กว่า 50 ประเทศ ซึ่ งถือเป็ นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจสู งสุ ดเป็ นอันดับ 1 (www.thaisanmiguel.com)
จากข้อมูลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการเติมสิ นค้าของลูกค้า
ที่ซ้ื อเบี ยร์ ซานมิเกล เพื่อนาผลในการศึกษาครั้ งนี้ มาพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์ และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ
แข่งขันกับคู่แข่งขันตลาดเบียร์ ในรู ปแบบต่าง ๆ อีกทั้งผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการ สามารถสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลกู ค้ามากยิง่ ขึ้น และบริ ษทั ประสบความสาเร็ จได้ต่อไปในอนาคต
2.วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกล
2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกล
สมมุตฐิ านการวิจัย
1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านการเติมสิ นค้าของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกลในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมการทางตลาด อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านการเติมสิ นค้าของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกลในกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์







เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึงพอใจด้ านการเติมสิ นค้ าของลูกค้ าทีซ่ ื้อเบียร์ ซานมิ
เกลในกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด






ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
Kotler (1997)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ทาให้ทราบถึ งปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ ซ้ื อเบี ยร์ ซานมิ เกล เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ใด้ตรงต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้ายิง่ ขึ้น
2) ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อ เบียร์ ซานมิเกล
เพื่อนาผลการวิจยั ครั้งนี้ ไปปรับปรุ งเครื่ องมือทางการตลาดในแต่ละด้านของบริ ษทั ให้ดี ยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดพึง
พอใจสูงสุ ด
3) เป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ี่สนใจศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกล
และสามารถนาผลการศึกษาในครั้งนี้ไปต่อยอดทางการศึกษาต่อไปในอนาคต
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2550) ได้กล่าวว่า ลักษณะส่ วนบุคคลมีความแตกต่างกันไป ได้แก่ 1) เพศ บุคคลที่มี
เพศต่ า งกัน มี แ นวโน้ม ที่ จ ะมี ค วามชอบหรื อ ความสนใจที่ แ ตกต่ า งกัน มี ง านวิ จัย หลายฉบับ ได้ท าการพิ สู จ น์ ว่า
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คุณลักษณะบางประการของเพศชายและเพศหญิง ที่มีความแตกต่างกัน จะส่ งผลต่อการสื่ อสารและการรับรู ้ที่แตกต่าง
กัน เช่น การวิจยั เกี่ยวกับการชมภาพยนตร์ และโทรทัศน์ของเด็กวัยรุ่ น พบว่าวัยรุ่ นชายสนใจชมภาพยนต์สงครามและ
จารกรรมมากที่สุด ส่ วนวัยรุ่ นหญิงนั้นจะสนใจชมภาพยนต์วิทยาศาสตร์ มากที่สุด เพศชายส่ วนใหญ่จะมีความสนใจ
ทางด้านกี ฬา ส่ วนเพศหญิ งสนใจผลิ ตภัณฑ์เกี่ ยวกับความงาม เป็ นต้น 2) อายุ บุ คคลที่ มีอายุแตกต่างกันจะมี ความ
สนใจในกิจกรรมที่แตกต่างกัน การจูงใจผูค้ นที่มีอายุแตกต่างกันให้เปลี่ยนทัศนคติ หรื อพฤติกรรมนั้นมีความยากง่าย
แตกต่างกันไป ผูท้ ี่ มีอายุน้อยจะสามารถจูงใจในการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ ง่ายกว่า ในขณะที่ คนอายุมาก มักยึดถือใน
อนุ รักษ์นิยม หรื อเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้ยากกว่า การจูงใจจึงมีความยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้น 3) การศึกษา
เป็ นตัวแปรที่สาคัญต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เช่น ผูท้ ี่มีการศึกษาน้อยจะจูงใจด้วยสื่ อได้ง่าย ส่ วนผูท้ ี่มี
การศึกษาสู งจะไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ จะเชื่อในสิ่ งที่มีหลักฐานและเหตุผล เป็ นต้น นอกจากนี้ งานวิจยั หลายฉบับ พบว่า
บุคคลที่ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันด้วย 4) ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง
อาชีพ รายได้ เชื้อชาติและภูมิหลังทางครอบครัว เป็ นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดส่ วนของตลาด โดยทัว่ ไปนักการ
ตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่ มีกาลังซื้ อสู ง และตัวแปรทางด้านนี้ มีอิทธิ พลต่อทัศนคติ และพฤติ กรรมของบุคคล ซึ่ งมี
งานวิจยั หลายฉบับที่พบว่า ระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุ ษย์จะมีอิทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภค
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองหรื อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผบู ้ ริ โภค (คานาย อภิปรัชญาสกุล, 2556) โดยคาถึงความจาเป็ นหรื อความต้องการ (Need and Want) ของตลาด
ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายทางการตลาดของผูป้ ระกอบธุ รกิจ ประกอบด้วย 4P’s ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายให้แก่ตลาด เพื่อให้เกิดความสนใจหรื อสิ่ งที่สามารถตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ งผลิตภัณฑ์น้ นั อาจะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ 2) ด้านราคา (Price)
หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ที่สามารถวัดได้ในรู ปของจานวนเงิน เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนหรื อโอนย้าย
กรรมสิ ทธิ์ ในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ซึ่ งผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอาจรวมถึงอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้น
เข้าไว้ดว้ ยแบบสาเร็ จรู ปได้ 3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึง การเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยัง
ผูบ้ ริ โภค โดยทัว่ ไปผูผ้ ลิตอาจจะไม่ได้จาหน่ายสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคโดยตรง แต่จะมีกลุ่มคนที่เป็ นคนกลางในการเข้า
มาทาหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู้ ริ โภคได้รับสิ นค้าหรื อบริ การตามที่ตอ้ งการ 4) ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การดาเนิ นการเพื่อให้การตลาดเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด เป็ นการสร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้มีการปรับเปลี่ยนที่เข้ากับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสนใจในตัวผลิตภัณฑ์และ
ตัดสิ นใจซื้ อ และรักษาลูกค้าไว้เพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การติดต่อสื่ อสารอาจจะเลือกใช้พนักงานขาย (Personal
Selling) หรื อแบบไม่ใช้พนักงาน (No Personal Selling) จะเลือกใช้แบบใดขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริ โภค และคู่แข่งขันนั้น ๆ
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจของผู้บริโภค
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการที่ เกิ ดขึ้ นของบุ คคล เป็ นความ
ประสงค์ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ ซึ่ งความพึงพอใจจะเป็ นความรู ้ สึกที่ แตกต่างกันไปของแต่ละ
บุคคล (Roland, Zahorik and Keiningham, 1996) ได้ให้ความหมาย และองค์ประกอบของความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ (Quality) หมายถึง การประเมินคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ
อันเป็ นผลจากการใช้สินค้าหรื อบริ การในปั จจุบนั หรื อผลประสมจากประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรื อบริ การนั้นใน
อดีต และส่ งผลโดยตรงในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งคุณภาพของสิ นค้า และบริ การที่ผบู ้ ริ โภคได้รับ
นั้น ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ ระดับความเฉพาะเจาะจง (Customize) ของสิ นค้าหรื อบริ การที่มีอยู่ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในแต่ละด้านของผูบ้ ริ โภคที่มีความหลากหลาย และแตกต่างกัน และระดับความน่าเชื่ อถือ
(Reliability) ของสิ นค้าหรื อบริ การ ขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อถือได้ ความเป็ นมาตรฐานของสิ นค้าที่นาเสนอ 2) คุณค่าของ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ผบู้ ริ โภคได้รับ (Perceived Value) หมายถึง ระดับของการรับรู้ในเชิงเปรี ยบเทียบ โดยเป็ นการ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณภาพของสิ นค้ารื อบริ การที่ได้รับกับราคาของสิ นค้า เป็ นการแสดงความแตกต่างในด้านของ
ราคาสิ นค้า และบริ การแต่ละชนิ ดที่สามารถนามาเปรี ยบเทียบกับได้ จึงทาให้สามารถเปรี ยบเทียบสิ นค้าหรื อบริ การที่
มีระดับราคาที่แตกต่างกัน และคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การจะมีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจในเชิงบวก 3)
ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค (Customer Expectation) หมายถึง ความคาดหวังที่ เกิดจากประสบการณ์ในการรับรู ้
ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การจากแหล่งต่าง ๆ และจากการคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตสิ นค้า
หรื อบริ การที่มีคุณภาพของผูผ้ ลิต ดังนั้น ความคาดหวังนี้ จึงเป็ นบทสรุ ปของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของ
สิ นค้าหรื อบริ การจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ในขณะเดียวกันความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นความคาดหวังในคุณภาพที่
สามารถสร้ างความพึงพอใจแก่ ผูบ้ ริ โภคได้ ซึ่ งจะมี ความสัมพันธ์ โดยตรงกับคุ ณภาพ (Perceived) และคุ ณค่ า
(Perceived Valued) ของสิ นค้าหรื อบริ การ
3.ระเบียบวิธีการวิจัย
1.ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อเบี ยร์ ซานมิ เกล ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จากการใช้สูตร W.G. Cochran (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2550) เพื่อ
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างและได้เขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินและการวิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้อาศัยความน่าจะเป็ น (Nonprobability
Sampling) ด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกสอบถามเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อเบียร์ ซาน
มิเกล
2.เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ในการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม โดยแบ่ ง แบบสอบถาม
ออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกข้อที่
ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
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ส่ วนที่ 2 ส่ วนประสมทางการตลาด เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps)
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งลักษณะคาถามจะเป็ น
มาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scale)
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกล เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลความพึงพอใจด้าน
การเติมสิ นค้าของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกล ซึ่ งลักษณะคาถามจะเป็ นมาตรวัดแบบให้คะแนน (Rating Scale) โดยมี
เกณฑ์พิจารณาคะแนน 5 ระดับ โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกข้อที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
3.การทดสอบเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย โดยการทดสอบความน่ าเชื อถื อของแบบสอบถาม (Reliability)
พบว่า ค่ า ความเชื่ อ มั่นของแบบสอบถามที่ ท ดลองใช้กับ กลุ่ ม ตัวอย่า ง จ านวน 30 ชุ ด โดยใช้สู ต รทดสอบความ
น่าเชื่ อถือของครอนบาค (Cronbach’ Alpha) เท่ากับ 0.902 โดยคาถามแต่ละด้านมีระดับความเชื่ อมัน่ อยูร่ ะหว่าง
0.820 – 0.907 โดยเป็ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้เพราะมีค่ามากกว่า 0.70 (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2555)
4.สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ การวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ อัตราส่ วนร้ อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุมาน (Inferenttial Statistics Analysis) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย สถิติทดสอบที
(Independent Sample t-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA: F – test) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
4. ผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 205 คน (ร้อยละ 51.20) มีอายุ 31 – 40 ปี จานวน 167 คน
(ร้อยละ 41.75) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 252 คน (ร้อยละ 63.00) มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนมากที่สุด
จานวน 220 คน (ร้อยละ 55.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 มีมากที่สุด จานวน 118 คน (ร้อยละ
29.50) และผลการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการเติมสิ นค้าของลูกค้าที่
ซื้ อเบี ยร์ ซานมิ เกล พบว่า โดยภาพรวมมี คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ ( ̅ = 3.93) เมื่ อพิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดระดับมากที่สุด จานวน 1 ข้อ โดยด้านผลิตภัณฑ์
มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด ( ̅ = 4.25) รองลงมามีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 3 ข้อ คือด้านด้านราคา ( ̅ =
4.02) รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( ̅ = 3.94) และน้อยที่สุด คือด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( ̅ = 3.50)
ตามลาดับ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ตัวแปร
สถิติที่ใช้
ค่าสถิติ
เพศ
t-test
-2.096
อายุ
F-test
1.308
ระดับการศึกษาสูงสุ ด
F-test
5.812
อาชีพ
F-test
1.509
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
3.283
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
0.194
0.267
0.003*
0.199
0.006*

ผลการทดสอบ
ปฎิเสธ
ปฎิเสธ
ยอมรับ
ปฎิเสธ
ยอมรับ

จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษาสู งสุ ด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านการเติมสิ นค้าของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกลแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเพศ อายุ อาชีพ ที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจด้านการเติมสิ นค้าของลูกค้าที่
ซื้ อเบียร์ ซานมิเกล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมการทางตลาด
ปั จจัยส่ วนประสม
Std.
b
t

ทางการตลาด
Error
(Constant)
-0.195 0.146
-1.338
ด้านผลิตภัณฑ์
0.404
0.053
0.303
7.658
ด้านราคา
0.215
0.047
0.191
4.532
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.213
0.041
0.216
5.194
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
0.216
0.028
0.290
7.644

Sig.
0.182
0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
R = 0.870, R2 = 0.756, Adjusted R2 = 0.754, SEest = 0.363, F = 306.390, Sig. = 0.000*

Toleran
ce

VIF

0.395
0.347
0.357

2.531
2.882
2.800

0.429

2.332

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจด้านการเติมสิ นค้าของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิ
เกล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. อภิปรายผลการวิจัย
1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยั พบว่า ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกลแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.1) ด้านระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จากผลการวิจยั พบว่า
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกลแตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจาก ระดับ
การศึกษาทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้ในการศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจจะซื้ อหรื อค้นหาข้อมูลเพื่อมาสนับสนุ น
ในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และผลิตภัณฑ์เบียร์ ซานมิเกลเป็ นเบียร์ ที่มีคุณภาพ และเป็ นเบียร์ ที่มีแคลอรี่ ต่า ผูบ้ ริ โภคที่มี
ระดับการศึกษาที่สูงจะมีการค้นหาข้อมูลก่อนการซื้ อ และระดับการศึกษาสามารถบ่งบอกถึงอานาจในการซื้ อเบียร์
ซานมิเกลของผูบ้ ริ โภคด้วย เพราะเบียร์ ซานมิเกลเป็ นเบี ยร์ ที่มีราคาที่ เหมาะสมกับคุ ณภาพ โดยผูบ้ ริ โภคที่ มีระดับ
การศึกษาที่สูงจะนิยมดื่มเบียร์ ซานมิเกลมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ นพ
คุณ เดชะผล (2558) ศึกษาเรื่ อง “คุ ณภาพการให้บริ การที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของสมาชิ กสหกรณ์ออม
ทรัพย์สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จากัด” ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมาชิกที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน จะมี ความพึงพอใจโดยรวมของสมาชิ กแตกต่างกัน อย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่อ
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากกว่าระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี และอนุปริ ญญา/ปวส.
1.2) ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 จาก
ผลการวิจยั พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกลแตกต่างกัน
ทั้งนี้ เนื่ องจาก ผลิตภัณฑ์เบียร์ ซานมิเกลเป็ นเบียร์ ที่มีคุณภาพที่มีราคาสู งกว่าเบียร์ ตามท้องตลาดทัว่ ไป ทาให้ผบู ้ ริ โภค
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู งจะนิ ยมดื่มเบียร์ ซานมิเกลมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย จึ งส่ งผลให้ผทู ้ ี่มี
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนสู ง จะมี ความพึงพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์เบี ยร์ ซานมิ เกลมากกว่าผูท้ ี่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนน้อย ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธนภัทร เรื องขาน (2557) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ ม อาหารเพื่อสุ ขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์” ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีผลต่อกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านราคา ส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่
ซื้ อเบียร์ ซานมิเกล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายเรี ยงตามค่าน้ าหนักจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้
2.1) ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ ซ้ื อเบี ยร์ ซานมิ เกลมากที่ สุด เป็ นอันดับแรก ทั้งนี้
เนื่ องจาก ผลิตภัณฑ์เบี ยร์ ซานมิเกล เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ขายคุณภาพ และคุณค่าของเบียร์ เป็ นเบียร์ ที่มีเอกลักษณ์แตกต่าง
จากเบียร์ยหี่ อ้ อื่น ๆ ตามท้องตลาด เพราะเบียร์ซานมิเกลเป็ นเบียร์ ที่มีคุณภาพ มีรสชาติดี และแคลอรี่ ต่า ผูบ้ ริ โภคจึงให้
ความสาคัญกับด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธนภัทร เรื องขาน (2559) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่
ผลต่อความพึงพอใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์” ในการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ทุกข้อล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มอาหารผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เมื่อร้านค้าออนไลน์ขายอาหารเสริ มประเภทบารุ ง
สุ ขภาพที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในร้านค้าออนไลน์ สามารถดึงดูดให้ผบู้ ริ โภคเข้ามาเยี่ยมชม
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เว็บไซต์ และจับจ่ายใช้สอยได้ ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของร้านค้าออนไลน์ และ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารให้คุณประโยชน์ตามที่ร้านค้าออนไลน์ให้ขอ้ มูล และสาธิ ตสิ นค้าเอาไว้มากเท่าไร จะยิ่งส่ งผล
ต่อความพึงพอใจมากขึ้นตาม
2.2) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกลเป็ นอันดับที่สอง ทั้งนี้
เนื่ องจาก ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อเบี ยร์ ซานมิ เกลจะความสาคัญกับการส่ งเสริ มการขาย และการมี โปรโมชัน่ พิเศษ รวมถึ ง
กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมของแบรนด์ดว้ ย ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธนภัทร เรื องขาน (2559) ศึกษาเรื่ อง
“ปั จจัยที่ ผลต่อความพึงพอใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพผ่านร้ านค้าออนไลน์” ในการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดทุกข้อล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มอาหารผ่านร้านค้าออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เมื่อร้านค้าออนไลน์นาเสนอ
บทความที่ เกี่ ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์หรื อสุ ขภาพอย่างสม่ าเสมอ มี การเชื่ อมต่อบริ การด้วยเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึ งร้ านค้าออนไลน์ได้มากขึ้ น และร้ านค้าออนไลน์มีการจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย
สม่าเสมอมากเท่าไรจะยิง่ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมากขึ้นตาม
2.3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกลเป็ นอันดับที่สาม ทั้งนี้
เนื่องจาก ผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบดื่มเบียร์ ซานมิเกลจะต้องการให้เบียร์ ซานมิเกลหาซื้ อได้ง่ายทัว่ ไป เมื่ออยากดื่มก็สามารถ
หาซื้ อได้ง่าย และเมื่ อไปทานอาร้ านอาหารนอกบ้าน ก็ตอ้ งการให้ร้านอาหารทัว่ ไปมี เบี ยร์ ซานมิ เกลจาหน่ าย ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ายจึงเป็ นอีกปั จจัยที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธนภัทร เรื องขาน
(2559) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ผลต่อความพึงพอใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์” ใน
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายทุกข้อล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มอาหารผ่านร้านค้าออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เมื่อร้านค้าออนไลน์
มี ท างเลื อ กมากขึ้ น และผูบ้ ริ โ ภคจะรู ้ จัก ร้ า นค้า ออนไลน์ ป ระเภทต่ าง ๆ การโฆษณาในช่ อ งทางเครื อ ข่ า ยสั งคม
ออนไลน์มากเท่าไหร่ จะจะยิง่ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมากขึ้นตาม
3.4) ด้านราคา ส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกลเป็ นอันดับที่สี่ ทั้งนี้ เนื่ องจาก ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ที่ชื่นชอบการดื่มเบียร์ จะมองว่าสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคได้จ่ายเงินเพื่อซื้ อผลิตภัณฑ์ จะมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และมี
คุณค่าที่ เหมาะสมกับกับสิ่ งที่ ผบู ้ ริ โภคได้รับ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธนภัทร เรื องขาน (2559) ศึกษาเรื่ อง
“ปั จจัยที่ ผลต่อความพึงพอใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุ ขภาพผ่านร้ านค้าออนไลน์” ในการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านราคาทุกข้อล้วนมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มอาหาร
ผ่านร้านค้าออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ เมื่อร้านค้าออนไลน์มีราคาผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ที่ราคาคุม้ ค่า และเหมาะสมจาหน่าย จะงส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
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6. ข้ อเสนอแนะ
1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ทางบริ ษทั ซนมิเกลควรทาการส่ งเสริ มการตลาด ทาให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงค่า
ในตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเบียร์ ที่มีคุณภาพ มีมาตราฐานในการผลิต และมีแคลอรี่ ต่าดีต่อสุ ขภาพ รวมทั้งวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดทาให้เบียร์ ซานมิเกลเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดเพิ่มมากขึ้น ทาการส่ งเสริ ม
การตลาดกับกลุ่มคนวัยทางานที่มีระดับรายได้ปานกลาง – สู ง โดยมีการส่ งเสริ มการตลาดที่มีเหมาะสม และผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพ และกลุ่มเป้ าหมายส่ งผลไปถึงให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ทางบริ ษทั ซนมิเกลควรรักษามาตรฐานการผลิต โดยผลิตเบียร์ ที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค มี ผลิตภัณฑ์ให้เลือกที่ หลากหลายมากยิ่งขึ้น ควรเพิ่มโปรโมชัน่
เนื่ องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ มากขึ้น และทาให้เบียร์ ซานมิเกลเป็ นที่รู้จกั อย่างต่อเนื่ อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภค และสามารถเพิ่มฐานผูบ้ ริ โภค โดยการเพิ่มช่องทางการขายสิ นค้าให้หลากหลายช่องทาง มีเครื อข่างทาง
สังคมออนไลน์ซ่ ึ งเป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ไกล้ชิด มีแฟนเพจในเฟซบุ๊กเพื่อพูดคุย และตอบคาถาม
แจ้งข่าวสารต่าง ๆ และโปรโมชัน่ ต่าง ๆ แก่ผบู ้ ริ โภค เพื่อให้เบียร์ ซานมิเกลเป็ นที่รู้จกั เพิ่มมากยิ่งขึ้น และควรรักษา
ความเหมาะสมของราคาเบียร์ ที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพ และสอดคล้องกับคุณค่า ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้ อเบียร์
ซานมิเกลที่มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และคุณค่าที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับ และเกิดความพึงพอใจต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ศึกษาคุณค่าในตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกล เพื่อนาผลการศึกษาที่
ได้รับมาใช้พฒั นาให้ตราสิ นค้ามีความแข็งแกร่ งมากยิง่ ขึ้น
2) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซ้ื อเบียร์ ซานมิเกล เพื่อนาผลการศึกษา
ที่ได้รับมาเปรี ยบเทียบกับผลวิจยั และนาผลการศึกษาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของซานมิเกลต่อไป
3) ศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติม ในการเก็บข้อมูลเชิงลึก การสัมภาษณ์ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อ
รั บรู้ ความต้องการที่ แ ท้จริ งของผูบ้ ริ โภค และนาผลการศึ กษามาพัฒนาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้นต่อไป
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