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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่ม สุรา
สีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเ ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ กับการตัดสิน ใจ
เ ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษามาจากกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีจ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า  ทัศนคติและการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยรวมของ
ผู้บริโภคโดยด้านความรู้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีสูงสุด และ
รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม และด้านความรู้สึก  ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ , การตัดสินใจเลือกซ้ือ , เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี  

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบันสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมไทย 
สาเหตุและเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ผู้ด่ืมไม่คิดจะเลิกด่ืมก็คือต้องเข้าสังคม สังสรรค์ ส่วนเหตุผลเก่ียวกับจิตใจ
คือ เพื่อความสนุกสนาน คลายเครียดจะเห็นได้ว่าปัจจัยภายในตัวของบุคคลและปัจจัยภายนอก มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ไม่ว่าในโอกาสใดก็ตามการบริโภคสุรา
ถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมบรรยากาศ ความสนุกสนาน และท่ีส าคัญไม่ว่าจะมีงานหรือ
โอกาสใด ๆ ก็ตามมักจะพบการบริโภคสุราอยู่เสมอ  

 จากการส ารวจพบว่าจ านวนผู้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จะเพิ่มมากข้ึนในทุกเพศและทุกกลุ่มอายุ และ
ด่ืมมากข้ึน 1 เท่าทุก 3 ปี ซ่ึงประชาชนชาวไทยมีแนวโน้มด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว 



 

โดยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  โดยพบว่าเยาวชนอายุ 15-24 ปีมีอัตราการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สูง เพศชายมีอัตรา
การด่ืมมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  ท้ังนี้การ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คร้ังแรกของเยาวชนอยู่ในช่วงอายุ 15-19 ปีโดยเยาวชนอายุ 15-24 ปี ด่ืมประจ า (ทุก
สัปดาห์) ร้อยละ 38.7 ด่ืมนานๆ คร้ัง (ด่ืมน้อยกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์) ร้อยละ 61.3 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ี
นิยมด่ืมกันมากของวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ท้ังชายและหญิงคือ เบียร์ สุราสี สุราขาว ไวน์คูลเลอร์  สุราผสมน ้า 
ผลไม้ เหล้าป่ัน สถานท่ีท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีท้ังท่ีบ้านตนเอง บ้านผู้อ่ืน และในงานเล้ียงสังสรรค์ ท้ังนี้
ส่วนใหญ่จะด่ืมกับเพื่อน ญาติ สถานท่ีท่ีสามารถ ซ้ือเคร่ืองด่ืม 

จากการแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงข้ึนของตลาดสุราสีของประเทศไทยพบว่า สุราสีแต่
ละแบรนด์มีการวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งออกไปยงัภูมิภาค การปรับปรุง
รสชาติ การปรับปรุงรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองของราคาท่ีปรับตัวสูงข้ึน อาจเป็นข้อจ ากัดในการบริโภค
สุราของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดระดับล่าง เช่น เกษตรกร แรงงานภาคก่อสร้าง เป็นต้น  ช่องทางการจัด
จ าหน่ายท่ีเพิ่มมากข้ึนจากการเปิดร้านค้าปลีกท่ัวประเทศ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายข้ึนและกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดท่ีท าอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการบริโภคผ่านส่ือต่าง ๆ โดยการตลาดและการโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยแวดล้อมส าคัญท่ีมีผลต่อทัศนคติและการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
กล่าวคือ การตลาด การโฆษณา การใช้ตราสัญลักษณ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ รวมถึงการให้ทุนสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีงานวิชาการยืนยนัแล้วว่าส่ิงเหล่านี้มีผลต่อทัศนคติเชิงบวก
ต่อการด่ืม การเลือกแบรนด์ในการด่ืม และการตัดสินใจด่ืมของผู้บริโภค 

จากการศึกษากรอบแนวคิด ของ Green, Kreuter  สามารถน ามาอธิบายถึงสาเหตุของการเกิด
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ท้ังนี้จากการสืบค้นผลการวิจัยปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยใช้ตัวแปรท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของ Green, Kreuter9 และของ 
Arunphong พบว่าทัศนคติต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์การรับรู้ความรุนแรงของโรคจากการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์แรงสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน และสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ป้องกันการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ Dittasung พบว่าทัศนคติ การรับรู้ผลกระทบ
จากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การหาได้ง่ายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์การควบคุมสนับสนุนการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของครอบครัวจากเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และ Saengdam  พบว่าทัศนคติต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ส่วนการเข้าถึงแหล่งซ้ือขาย แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีนัยส าคัญทางสถิติ   

 จากเหตุผลข้างต้นจึงท าให้มีการประเมินทัศนคติของผู้บริโภคต่อสุราสีแต่ละแบรนด์เป็นเร่ืองส าคัญ
เพราะสุราสีท่ีเกิดข้ึนมากมายในตลาด ผู้บริโภคต้องมีทัศนคติท่ีใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกซ้ือสุราสี 
ซ่ึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบต่อผู้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือสุราสี ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านความรู้ของสุราสี
แต่ละแบรนด์ ซ่ึงอาจไม่ทราบว่าสุราสีแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกันอย่างไร ท าให้ผู้บริโภคบางส่วนยงัมี



 

ความกังวลในการตัดสินใจเลือกซ้ือสุราสี องค์ประกอบด้านความรู้สึกของผู้บริโภคบางรายท่ีไม่แน่ใจกับ
การตัดสินใจซ้ือว่าคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไปหรือไม่ และองค์ประกอบด้านพฤติกรรมท่ีไม่มีประสบการ ณ์ในการ
เลือกซ้ือ หรือเลือกซ้ือเพราะแค่ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้บริโภคว่ารู้สึกคุ้มค่ากับการจ่ายเงินไป จึงท า
ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสุราสีด้วยความไม่เข้าใจอย่างแท้จริง เพียงคิดว่าตัดสินใจซ้ือสุราสีแค่ไปบริโภค
เพียงเท่านั้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้   
1. เพื่อศึกษาทัศนคติและการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ กับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 
นิยามศัพท์ 

1. ผู้บริโภค หมายถึง  ลูกค้าหรือผู้บริโภคท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป โดยเป็นผู้ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล 

2. ทัศนคติต่อการใช้ผลิตภัณฑ์  หมายถึง  ความคิดเห็นหรือความเชื่อของผู้บริโภคหรือยงัไม่บริโภค 
ท่ีมีต่อการซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี 

3. องค์ประกอบด้านความรู้ หมายถึง ผู้บริโภค มีความเข้าใจ ความคิดเห็น และการรับรู้ในการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี 

4. องค์ประกอบด้านความรู้สึก หมายถึง  อารมณ์ท่ีเก่ียวข้องความรู้สึกของผู้บริโภค เช่นความชอบ
หรือไม่ชอบ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ในการซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี 

5. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม หมายถึง  การกระท าท่ีตอบสนองต่อความรู้สึกและการรับรู้หลังจาก
ท่ีผู้บริโภคได้สัมผสัหรือบริโภคสุราสีและมีการตัดสินใจท่ีจะซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี 

6. ผลิตภัณฑ์ (Product)  หมายถึง ปัจจัยท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
กลุ่มสุราสี เช่น  เป็นต้น 

7. ราคา (Price)  หมายถึง  ปัจจัยทางด้านอัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี มีความเหมาะสมของราคากับความคุ้มค่าในการใช้บริการ  



 

8. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (place)  หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงสถานท่ีจัดจ าหน่าย   มีการ
จัดเก็บสินค้าอย่างดี  สถานท่ีจ าหน่ายเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  และมีความสามารถในการ
จัดส่งสินค้าทันต่อความต้องการ 

9. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  หมายถึง  ปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคท่ีท า
การซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ผ่าน
โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา ส่ือออนไลน์ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา: การศึกษาในคร้ังนี้  มุ่งศึกษาทัศนคติและการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษามีดังต่อไปนี้  

ตัวแปรต้น ประกอบด้วย (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได้ 
และ (2) ทัศนคติของผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านความรู้  ด้านความรู้สึก  และด้านพฤติกรรมอ้างอิงจาก
ทฤษฎีของ  Zimbardo and Ebbesen (1970)  

ตัวแปรตาม ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด อ้างอิงจากทฤษฎีของ McCarthy (1993) 
 ขอบเขตด้านประชากร: ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงมีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี 

ขอบเขตด้านระยะเวลา: เร่ิมการศึกษาและท าการวิจัย ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2563 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ  นิเวศน์ ธรรมะ และคณะ (2552, หน้า 55-56) กล่าวว่า ทัศนคติ 
คือ ความโน้มเอียงจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเกิดจากความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละบุคคล ซ่ึง
ทัศนคติจะเกิดข้ึนจากค่านิยมและความเชื่อและสามารถเปล่ียนแปลงได้เมื่อบุคคลนั้นมีอายุมากข้ึน ในการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติสามารถใช้ค่านิยม ความเชื่อและทัศนคติร่วมกันเพื่อเป็นการเปล่ียนแปลงทัศนคติของ
บุคคล  โดยมีองค์ประกอบของทัศนคติ ตามแนวคิดของ Zimbardo และ Ebbesen  (1970) สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (The Cognitive Component) คือ ส่วนหนึ่งของ
โมเดลองค์ประกอบ ทัศนคติ 3 ประการ ซ่ึงแสดงถึงความรู้ (Knowledge) การรับรู้ (Perception) และความ
เชื่อถือ (Beliefs) ซ้ึงผู้บริโภคมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective 
Component) คือ ส่วนของโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการซ่ึงสะท้อนถึงอารมณ์ (Emotion) หรือ
ความรู้สึก (Feeling) ของผู้บริโภคท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  และ 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
(The Behavioral Component) คือส่วนหนึ่งของโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการ ซ่ึงสะท้อนถึงความ
น่าจะเป็นหรือแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อทัศนคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือ



 

อาจหมายถึงความต้ังใจท่ีจะซ้ือ (Intention to buy) ซ่ึงส่วนประกอบทางด้านความคิดหรือความรู้ความเข้าใจ 
จึงนับได้ว่าเป็นส่วนประกอบข้ันพื้นฐานของทัศนคติและส่วนประกอบนี้ จะเก่ียวข้องสัมพันธ์กับความรู้สึก
ของบุคคลอาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกันท้ังในทางบวกและทางลบ ซ่ึงข้ึนอยู่กับประสบการณ์และการ
เรียนรู้การเกิดของทัศนคติ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด    ความหมายของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด Kotler (อ้างถึงใน โสภิตา รัตนสมโชค, 2558, หน้า 11) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึงตัวแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้บริษัทมักจะน ามาใช้
ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าท่ีเ ป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประ
สมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่นเดียวกับกรรณิการ์ มณกลา 
(2553) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กระบวนการทางสังคมและการบริหารซ่ึงแต่ละกลุ่ม
บุคคลจะได้รับส่ิงท่ีสนองความ ต้องการจากการเสนอ (Offering) และการแลกเปล่ียน ( Exchanging) 
ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณค่ากับบุคคลอ่ืน  ส่วนประสมทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดซ่ึง
ประกอบไปด้วยชุดเคร่ืองมือท่ีองค์กรใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรกับกลุ่มตลาดเป้าหมายจะ
ประกอบ ไปด้วย ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ส่วนประกอบท้ัง 4 ตัวนี้ทุกตัวมีความเก่ียวกัน P แต่ละตัวมีความส าคัญเท่าเทียมกัน
นั้นข้ึนอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน ้าหนักไปท่ี P ใดมากกว่า เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ผู้บริโภค 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีแกต่างกัน 

2. ทัศนคติของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 

         (Independent Variables)            (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา  คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้   ได้แก่ ผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จากการใช้สูตรส าเ ร็จรูป
ของในการค านวณของ W.G Cochran (1997) เพื่อตอบแบบสอบถาม  ก าหนดค่าความเชื่อมั่นท่ี 95% และ
ความคลาดเคล่ือน  5%  ระดับนัยยะส าคัญ 0.05  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างตัวอย่างท้ังสิน 400 คน  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้  
      ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเ ก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยเป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
      ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเ ก่ียวกับทัศนคติของผู้บริโภค  โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ   

การตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี 

- ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 ทัศนคติต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ 
    -  องค์ประกอบด้านความรู้ 

    -  องค์ประกอบด้านความรู้สึก 

    -  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ 
 



 

      ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดท่ีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเ ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก ลุ่ม
สุราสีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) 5 ระดับ 
   3. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ได้แก่  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test  และ ANOVA (One way 
Analysis of Variance) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และ
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
  1.จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ี
ตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี   อาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20 ,001 -  30 ,000 บาท   มีระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด 
  2. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติ  พบว่า  ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีทัศนคติต่อเคร่ือง ด่ืม
แอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเ ท่ากับ 3.02 และเมื่อพิจารณาราย ข้อ
พบว่า ด้านความรู้   ด้านความรู้สึก  และด้านพฤติกรรม  อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
  3. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเ ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล  พบว่า  การตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเ ขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47  และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้าน
การส่งเสริมการตลาด  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านราคา  และด้านผลิตภัณฑ์   มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ 
  4. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเ ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีแตกต่างกัน ดังนี้  
ตาราง 1  
การวิเคราะห์การวิเคราะห์เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล t/F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ 0.430 0.667 ไม่แตกต่างกัน 
อายุ 1.058 0.367 ไม่แตกต่างกัน 
อาชีพ 1.554 0.200 ไม่แตกต่างกัน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 3.176 .014* แตกต่างกัน 



 

ระดับการศึกษา 1.662 .191 ไม่แตกต่างกัน 
สถานภาพ 1.354 .259 ไม่แตกต่างกัน 

 
 จากตาราง 1 เป็นการเปรียบเทียบการตัดสินใจเ ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือก ซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี แตกต่างกัน  ส่วนเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา  และสถานภาพ ท่ีแตกต่าง
กันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี ไม่แตกต่างกัน  

 การทดสอบสมมติฐาน 2: ทัศนคติของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังแสดงผลในตาราง 2 
ตาราง 2  
การวิเคราะห์สมการถดถอยของทัศนคติของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ตัวพยากรณ์ B Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 1.834  13.746 0.000* 
ด้านความรู้   0.282 0.332 6.805 0.000* 
ด้านความรู้สึก   0.093 0.117 2.158 0.032* 
ด้านพฤติกรรม 0.159 0.207 3.671 0.000* 

R2 = 0.293,    F = 54.805,    Sig. = 0.000* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 2 ทัศนคติ สามารถท านายค่าการเปล่ียนแปลง การตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีได้เ ท่ากับร้อยละ 29.3  (R2 = 0.293) และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุนี้  
องค์ประกอบของทัศนคติ อย่างน้อย 1 ตัวท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ ของ
องค์ประกอบท้ัง 3 ตัว พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสมการน าไปเขียนเป็นสมการถดถอยได้ ดังนี้  

   �̂�T =  1.834+- 0.282X1 + 0.093X2 +0.159X3  
 จากสมการ สรุปได้ว่า ทัศนคติ มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่ม

สุราสีโดยรวมของผู้บริโภในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ค่าสัมประสิทธ์ทัศนคติ ได้แก่ ด้านความรู้ 
ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
กลุ่มสุราสีโดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพิ่มข้ึน 0.282 , 0.093 และ 0.159 ตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยให้ตัวแปรอ่ืนๆ คงท่ี ทัศนคติ ด้านความรู้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ



 

เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีสูงสุด และรองลงมาคือ ด้านพฤติกรรม และด้านความรู้สึก  
ตามล าดับ   
 
อภิปรายผลการวิจัย 

สภาพท่ัวไปของทัสนคติ และการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี   อาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20 ,001 - 30,000 บาท   มีระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด  เนื่องจากเพศชาย ท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี เป็นวัย
ท างานท่ีมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์และเข้าสังคมอยู่บ่อยคร้ัง  ด้วยอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,001 - 30,000 บาท และสถานภาพ
โสดจึงท าให้มีความสามารถในการซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีได้โดยไม่ได้ความเดือดร้อน เพราะมี
รายได้ท่ีเพียงพอและยงัมีไม่ภาระในการเล้ียงดูครอบครัวมากนัก โดยอาจจะมีการผลัดเปล่ียนหรือแชร์
ค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างเพื่อนหรือคนคนสนิทซ่ึงเป็นผู้ร่วมด่ืมในแต่ละคร้ัง   สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริ
ชาติ  มงคลศิลป์ (2559) ท าการศึกษาการส่ือสารท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์
ในรานค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา : บริษัท  บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากัด  ผล
การศึกษาพบว่า  คุณลักษณะทางประชากรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ใน
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในกรุงเพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน  และรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

ผลจากการศึกษาทัศนคติต่อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี  พบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านความรู้   ด้านความรู้สึก  
และด้านพฤติกรรม  อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  เป็นไปได้ว่าผู้บริโภคมีความรู้ว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ท าให้เกิดการทะเลาวิวาทได้ ซ่ึงมีผลต่อการตอบสนองของร่างกาย  ก่อให้เกิดปัญหาทาง
กฎหมายและศีลธรรม  เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ  และท าให้เกิดความประมาทและอุบัติเหตุได้เท่าท่ีควร  
แต่มีความรู้สึกว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ช่วยสร้างบรรยากาศความเป็นมิตรกับผู้ท่ีด่ืมร่วมกันได้  ช่วย
ท าให้ผู้ด่ืมเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ท าให้มีเพื่อนมากข้ึน  อีกท้ังยงัรู้สึกว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็น
การช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตนเองได้  จึงท าให้มีการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด  หรือเมื่อมีเวลาว่างจะมีการชวนเพื่อนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ตามชักชวนของเพื่อนหรือคนรู้จัก  และเนื่องในโอกาสพบปะสังสรรค์ตามงานต่างๆ โดยใช้เวลา
ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เฉล่ีย 3-4 ชั่วโมง/คร้ัง  



 

ผลการศึกษาข้อมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี พบว่า  ผู้บริโภคให้
ความส าคัญในระดับมากกับด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
กลุ่มสุราสี   ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่า การท่ีผู้จัดจ าหน่ายมีการจัดกิจกรรมตามงานเทศกาลต่างๆอย่างหรือจัด
กิจกรรมท่ีสถานท่ีจัดจ าหน่ายตามสถานบันเทิง/ร้านอาหารสม ่าเสมอ ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือท่ี
หลากหลาย เช่นโทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ ป้ายโฆษณาตามทาง จัดให้มีสถานท่ีจ าหน่ายมีอย่างเพียงพอ  และ
การให้ส่วนลดในโอกาส าคัญ  เช่น วันเกิด วันรับปริญญา เป็นต้นนั้นส่ิงท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุด  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของปาริชาติ  มงคลศิลป์ (2559) ท าการศึกษาการส่ือสารท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ในรานค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา 
: บริษัท  บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากัด  พบว่า  การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ในร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และผล
การศึกษาของชนากานต์ ชูหลิน (2561) ท าการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท
เบียร์ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  พบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
ทางการตลาดมีความส าคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงานใน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีแตกต่างกัน  

จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  และสถานภาพท่ี
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีไม่แตกต่างกัน  โดยมีด้านรายได้ท่ีมี การ
ตัดสินใจเ ลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีแตกต่างกันอาจเป็นเพราะว่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เ ป็น
สินค้าท่ีไม่มีความจ าเป็นต่อการบริโภค  ดังนั้นผู้บริโภคท่ีมีความต้องการซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี
จึงเป็นผู้ท่ีมีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการใช้จ่ายซ่ึงจะมีความสามารถในการซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีได้
มากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้ต ่า ดังการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ซ่ึงพบว่า  ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 20 ,001-30,000 
บาท และ 30,001-40,000 บาท มีการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเ ขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลมากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้  ต ่ากว่า 20 ,000 บาท  ในขณะท่ีผู้บริโภคท่ีมีรา ยไ ด้ 
30,001-40,000 บาท การตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขตกรุง เทพฯและ
ปริมณฑล มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีรายได้  20,001-30,000 บาทเช่นกัน   สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนา
กานต์ ชูหลิน (2561) ท าการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของพนักงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ท่ีมีปัจจัยด้านประชากรด้านรายได้ต่อเ ดือนต่างกัน  ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ประเภทเบียร์ต่างกัน  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิระศักด์ิ วิริยะปรีชา (2559) ท าการศึกษาปัจจัย ท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือเบียร์ช้างโฉมใหม่ในเขตต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  พบว่า  ปัจจัย



 

ด้านรายได้ท่ีมีความแตกต่างกันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเบียร์ช้างโฉมใหม่ของผู้บริโภคในเขตต าบลแสน
สุข  อ าเภอเมืองแตกต่างกัน 

 
การทดสอบสมมติฐานทัศนคติของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคองค์ประกอบด้านความรู้   องค์ประกอบด้านความ รู้ สึก   
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสี  เนื่องจากแม้
ผู้บริโภคจะมีความรู้เก่ียวกับผลกระทบท่ีเกิดว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ว่าสามารถท าให้เกิดการทะเลา
วิวาทได้  มีผลต่อการตอบสนองของร่างกาย  เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ  และท าให้เกิดความประมาท
และอุบัติเหตุได้เ ท่าท่ีควร  แต่ก็ยงัคงมีความรู้สึกว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ช่วยสร้างบรรยากาศความ
เป็นมิตรกับผู้ท่ีด่ืมร่วมกันได้  ช่วยท าให้ผู้ด่ืมเกิดความรู้ สึกผ่อนคลาย จึงท าให้มีการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์เพื่อผ่อนคลายความเครียด  หรือเมื่อมีเวลาว่างจะมีการชวนเพื่อนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ห รือ
เลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ตามชักชวนของเพื่อนหรือคนรู้จัก  และเนื่องในโอกาสพบปะสังสรรค์ตามงาน
ต่างๆ โดยใช้เวลาในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เฉล่ีย 3-4 ชั่วโมง/คร้ัง  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
สุรเมศวร์ ฮาชิม  รัตนา เลิศสุวรรณศรี และรมิดา ศรีเหรา (2560) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ ด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย จังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเ รียนซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีอิทธิพลไทรอา ดิก คือ  ปัจจัยจาก
ส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม ได้แก่ ทัศนคติต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเร่ือง ทัศนคติและการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย ดังต่อไปนี้  
1. จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่ม

สุราสีมากท่ีสุดในด้านการส่งเสริมการตลาด โดยทางผู้จัดจ าหน่ายควรให้ความส าคัญการจัดกิจกรรมตาม
งานเทศกาลต่างรวมถึง มีการจัดกิจกรรมท่ีสถานท่ีจัดจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอ เช่น ตามสถานบันเทิง/
ร้านอาหาร   มีโปรโมชั่นการให้ส่วนลดในโอกาส าคัญต่างๆ  เช่น วันเกิด วันรับปริญญา เป็นต้น  รวมถึงท า
การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือท่ีหลากหลาย เช่นโทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ ป้ายโฆษณาตาม  เพื่อให้ผู้บริโภคได้
ทราบถึงข้อมูลและเกิดการตัดสินใจท่ีมากข้ึน 

2. จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่ม
สุราสีมากท่ีสุดในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยทางผู้จัดจ าหน่ายควรให้ความส าคัญกับสถานท่ีจัด
จ าหน่ายประเภทนั่งทานท่ีร้านท่ีควรมีการจัดบรรยากาศท่ีดี มีการให้บริการสถานท่ีจ าหน่ายมีอย่างเพียงพอ 



 

จ าหน่ายครอบคลุมพื้นท่ีเพื่อผู้บริโภคสามารถหาสถานท่ีจ าหน่ายได้ง่าย เช่น ร้านสะดวกซ้ือ  สานบันเทิง  
ร้านค้าท่ัวไป  และร้านอาหาร  เป็นต้น 

3. จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กลุ่ม
สุราสีมากท่ีสุดในด้านราคา โดยทางผู้จัดจ าหน่ายควรให้ความส าคัญกับการก าหนดราคาให้มีความเหมาะสม
กับคุณภาพและปริมาณของสินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทอ่ืนๆ รวมถึงมีการ
ก าหนดราคาท่ีหลากหลายตามขนาดของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือได้ตามเหมาะสมและสร้าง
เป็นแรงจูงใจในการซ้ือของผู้บริโภคในอนาคตได้ 

4. จากาการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคด้านความรู้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีมากท่ีสุด  ดังนั้นผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายควรก าหนดกลยุทธ์เพื่อการขาย  ท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบผลกระทบของสินค้า  เพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นเร่ืองท าการ
ประชาสัมพันธ์ตลอดจนให้ความรู้  สร้างคอนเทนต์ต่างๆ เพื่อเห็นถึงโทษและประโยชน์ของการซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  เพื่อให้เกิดการตระหนักและมีการพิจารณาเป็นอย่างดีก่อนท าการตัดสินใจซ้ือ  
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