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บทคดัยอ่ 

 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
ประเภทเบียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใช้ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประกอบกบั ปัจจยัทางดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นขอ้มูลในการประกอบการตัดสินใจและเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา
ผลิตภณัฑ์ ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยประชากรท่ีน ามาเป็น
กลุ่มตวัอยา่งเพื่อท าการศึกษานั้น คือ กลุ่มผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงผูวิ้จยัใชวิ้ธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแบบ Voluntary response sample เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก
ของผู ้วิจัย โดยส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่ มตัวอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ และให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามกลบัมาโดยสมคัรใจ ตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ชุด 
 จากผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก ปัจจัยแรก คือ ด้าน
ประชากรศาสตร์ ซ่ึงพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน ส่วน
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์อ่ืนๆ เช่น อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย พบว่าไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ปัจจยัท่ีสอง คือ ด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P) 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในทางกลบักนั ดา้นราคา คือ สินคา้มีราคาท่ี
เหมาะสมเม่ือเทียบกับยี่ห้อ และคุณภาพของสินค้าเหมาะสมกับราคา ประกอบกับด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง และเป็นเบียร์ท่ีหาซ้ือไดง้่ายในทุกท่ี พบว่า มีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



 

 

ค าส าคญั: เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์, การตดัสินใจซ้ือ 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์เกิดขึ้นมานานกว่า 6,000 ปีแลว้โดยชาวบาบิโลเนีย ส าหรับใน
ประเทศไทยมีกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตเบียร์รายใหญ่ ทั้งส้ิน 3 กลุ่มบริษทั คือ บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั บริษทั 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร่ี จ ากดั 

ถึงแมว้า่ในประเทศไทยจะมีโรงงานผลิตเบียร์อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายแต่ธุรกิจเคร่ืองด่ืมประเภท
เบียร์ก็ยงัประสบปัญหาดา้นการโฆษณา เน่ืองจากรัฐบาลไดอ้อกกฎหมายควบคุมและตั้งขอ้จ ากดั ตามพรบ.
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 มาตรา 32 ระบุ  

ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลห์รือแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผูอ่ื้นด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม การโฆษณาหรือ
ประชาสัมพนัธ์ใดๆโดยผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประเภท ให้กระท าไดเ้ฉพาะการให้ขอ้มูล
ข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินคา้หรือบรรจุภณัฑ์ของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นั้น แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงโฆษณาท่ีมีตน้ก าเนิดนอกราชอาณาจกัร ผูใ้ดฝ่าฝืนใน
กรณีน้ีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ท่ีมา: พระราชบญัญติัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 มาตรา 32 

ซ่ึงส่งผลให้บริษทัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่าย ถูกจ ากดัเร่ืองการผลิตโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ไม่สามารถท าการ
ส่ือสารการตลาดโดยใชสิ้นคา้ ช่ือ หรือเคร่ืองหมายของสินคา้ ไดเ้หมือนสินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืนๆ  

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภท
เบียร์ โดยขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีอาจเป็นประโยชน์แก่ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย ในการปรับปรุง
แกไ้ข รวมถึงพฒันาผลิตภณัฑ์และวางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างย ัง่ยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขนั และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั  

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 



 

 

สมมติฐานการวจิยั  
1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P) ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจิยั  

งานวิจยัฉบบัน้ี ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิ้จยัก าหนดขอบเขตปัจจยัในการวิจยัฉบบัน้ี โดยน าปัจจยัทางด้าน
ประชากรศาสตร์ และปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดา้น
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ท่ีด่ืมเบียร์ในช่วง 1-
12 เดือนท่ีผ่านมา และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ คือ
คน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ ทั้งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ รวมไปถึงขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต ประกอบกบัการศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์เก็บขอ้มูลจ านวน 
400 ชุด ซ่ึงมีระยะเวลาส ารวจในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 
นิยามศพัท ์ 

1. ผูบ้ริโภค (Consumer) หมายถึง ผูท่ี้ใช้ประโยชน์จากสินคา้หรือบริการเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการโดยตรงของบุคคลผูน้ั้น ผลท่ีไดรั้บจากการบริโภคคือ อรรถประโยชน์หรือความพอใจ ผูบ้ริโภค
อาจจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล ครัวเรือน และอาจหมายถึงรัฐบาลดว้ยก็ได ้โดยในงานวิจยัน้ี ผูบ้ริโภค คือ ผูท่ี้
ซ้ือและด่ืมเบียร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เขตปริมณฑล หมายถึง 5 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี 
จงัหวดั สมุทรปราการ และจงัหวดัสมุทรสาคร 

3. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (Alcohol Beverage) หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนประกอบของเอทานอล 
(ethanol) โดยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดท่ีเกือบทุกประเทศในโลกก าหนดให้สามารถซ้ือขายได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีกว่าร้อยประเทศท่ีก าหนดอายุขั้นต ่าของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะมีการก าหนด
แตกต่างกนัไป 

4. เบียร์ (Beer) หมายถึง เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการหมกั ประกอบดว้ยวตัถุดิบหลกั 4 อยา่ง 
คือ มอลต ์ยสีต ์ฮอพ และน ้า 



 

 

5. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะซ้ือส่ิงใดส่ิงหน่ึง
จากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

 Hanna and Wozniak (2001) และ Shiffman and Kanuk (2003) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ คือ ขอ้มูล
เก่ียวกบัตวับุคคล เช่น เพศ อายุ รายได ้อาชีพ การศึกษา ศาสนา และเช้ือชาติ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
และสามารถน ามาใช้แบ่งส่วนตลาด หรือ Market Segmentation ได้ สอดคล้องกับแนวความคิดของ (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์, 2538) ท่ีไดแ้บ่งตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ออกเป็น อายุ เพศ สถานภาพ รายไดต้่อเดือน 
ระดบัการศึกษา และอาชีพ ดงัน้ี 
 1.1 อายุ (Age) อายุท่ีต่างกนัจะสะทอ้นความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีแตกต่าง โดยขอ้มูล
ดา้นอาย ุสามารถน ามาใชว้ิเคราะห์หาความตอ้งการของตลาดส่วนเลก็ หรือ Niche Market ได ้
 1.2 เพศ (Sex) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพศท่ีแตกต่างกนัมกัจะ
มีทศันคติ การรับรู้ และการตดัสินใจในการซ้ือผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างกนั 
 1.3 สถานภาพครอบครัว (Marital Status) มีความส าคญัในดา้นหน่วยผูบ้ริโภคมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน กล่าวคือ จ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหน่ึง สามารถน ามา
ประกอบการพฒันากลยทุธ์การตลาดได ้
 1.4 รายได ้ระดบัการศึกษา และอาชีพ (Income Education and Occupation) มีความสัมพนัธ์เชิงเหตุ
และผล พบไดจ้ากการเลือกบริโภคของผูบ้ริโภคในกลุ่มท่ีแตกต่างกัน ท าให้เห็นถึงรูปแบบการด ารงชีวิต 
ค่านิยม อาชีพ ระดบัการศึกษา ฯลฯ ท่ีแตกต่างกนั หากน ามาวิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ก็สามารถใชก้ าหนด
ตลาดเป้าหมายไดด้ว้ย 
 จากการศึกษาเพิ่มเติมในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งยงัพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์บางปัจจยั มีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น งานวิจยัของ (รัตติยา บวัสอน และ เชษฐ รัชดา
พรรณาธิกุล, 2555) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศชายมีสัดส่วนการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ใน
ระดบัสูงมากกวา่เพศหญิง แต่ดา้นอาย ุและผลการเรียนซ่ึงวดัจากเกรดเฉล่ีย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างมีช่วงอายุท่ีใกลเ้คียงกัน การกระท า การ
ตดัสินใจ และการแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆจึงคลา้ยกนั ในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัว พบวา่ 
นกัศึกษาท่ีอาศยัในครอบครัวท่ีมีการทะเลาะกนัมีสัดส่วนของพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์น
ระดบัสูงมากกว่านกัศึกษาท่ีอาศยัอยูใ่นครอบครัวท่ีมีความสุข ดา้นลกัษณะการอยู่อาศยั และรายไดต้่อเดือน 
พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ อาจเป็นเพราะรายได้หลกัท่ีนักศึกษาได้นั้นมาจาก



 

 

ครอบครัว ซ่ึงแต่ละเดือนมีรายได้ไม่แตกต่างกัน และถึงแมใ้นบางรายอาจมีรายได้จากงานเสริม แต่การ
บริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลข์องวยัรุ่นมกัจะด่ืมกนัเป็นกลุ่ม ท าให้เกิดเป็นค่าใชจ่้ายหารเฉล่ียท่ีไม่ส่งผล
ต่อรายได ้รายไดม้ากหรือนอ้ยจึงไม่ส่งผลต่อการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
  กณัต์กนิษฐ์ ผลแจง้ (2556) ไดท้ าการศึกษาอิทธิพลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
ปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศชายด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง ปัจจยัดา้นอายุมี
อิทธิพลกบัประเภทของเคร่ืองด่ืมท่ีชอบ เช่น ยี่ห้อ รสชาติ และกล่ิน เป็นตน้ รวมไปถึงการเลือกสถานท่ีด่ืม 
และเหตุผลในการด่ืม เช่น การเล้ียงสังสรรคก์บัเพื่อน หรือ การเชิญชวนจากกลุ่มเพื่อน และยงัมีอิทธิพลต่อ
จ านวนคนท่ีร่วมด่ืมด้วยเช่นกัน นอกจากน้ี อายุยงัส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
เปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาการสะสมประสบการณ์ในการด่ืมท่ีมากขึ้น ก่อให้เกิดค่านิยมในการด่ืมท่ี
แตกต่างกนัไป เช่นเดียวกบัดา้นรายไดท่ี้พบว่ามีผลต่อกลุ่มตวัอยา่ง แต่ปัจจยัดา้นอายุไม่มีอิทธิพลต่อความถี่
ในการด่ืม ส าหรับปัจจยัระดบัการศึกษาและอาชีพนั้น พบว่า มีผลต่อการเลือกซ้ือในดา้นเคร่ืองด่ืมท่ีชอบ 
สถานท่ีท่ีด่ืม ความถ่ีในการด่ืม แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีร่วมด่ืม 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
Edmund Jerome McCarthy (1960) ไดอ้ธิบายถึงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixs) ไวว้่า 

เป็นวิธีใช้ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย ซ่ึงบริษทัต้องใช้ความร่วมมือเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยแบ่งเคร่ืองมือเป็น 4 กลุ่ม เรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย 
ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จึง
สามารถสรุปความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไดด้งัต่อไปน้ี 
 2.1 ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ สินคา้และบริการท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือ
ความจ าเป็นของผูบ้ริโภค เพื่อแกปั้ญหา อ านวยความสะดวก ฯลฯ และท าให้เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงผูผ้ลิต
จะต้องเข้าใจและวางแผนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาให้มีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ใน
ความรู้สึกของลูกคา้ ดงันั้นผูผ้ลิตจะตอ้งศึกษาพฤติกรรม ความตอ้งการของผูบ้ริโภค แลว้พฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี การบริการและประสบการณ์ท่ีผูผ้ลิตมอบ
ให ้ก็อยูใ่นหมวดน้ีเช่นเดียวกนั 
 2.2 ราคา (Price) คือ เป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือเป็นทั้งหมดท่ี
ลูกคา้รับรู้ถึงคุณค่าและผลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler, 2009 : 616) 
หรือหมายถึง ตน้ทุนของลูกคา้ หลงัจากท าการเปรียบเทียบคุณค่า กบัราคาของผลิตภณัฑห์รือบริการนั้น และ
มีการตดัสินใจซ้ือเม่ือพบวา่คุณค่าสูงกวา่ราคา  
 2.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ การสร้างเครือข่าย ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค
และสร้างเสริมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดได้อย่างทัว่ถึง รวมถึงการ
จดัการเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น รถเขน็หรือตะกร้า รูปแบบการแต่งร้าน 
สถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภยั และเพียงพอ มีสาขาหลายแห่ง   



 

 

 2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคมาซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ สามารถก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยท าให้
ผูบ้ริโภคตระหนกัถึงปัญหา และน าเสนอข่าวสารหรือขอ้มูลวา่ผลิตภณัฑข์องนกัการตลาดสามารถแกปั้ญหา 
และสามารถส่งมอบคุณค่าให้ไดม้ากกว่าผลิตภณัฑข์องคู่แข่ง นอกจากนั้น การส่ือสารยงัสามารถสร้างให้
เกิดความพึงพอใจต่อตราสินคา้ เพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ ์หรือจูงใจ (Persuade) ให้เกิด
ความตอ้งการ ก่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ  
 จากการศึกษาเพิ่มเติมในงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งยงัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาดมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยรวม ดงัจะเห็นไดจ้าก งานวิจยัของ (อมัพิกา หอม
จิตต,์ 2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องสตรีวยั
ท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัมากท่ีสุดในแต่ละดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ รสชาตของเคร่ืองด่ืม ดา้นราคา คือ ราคา
ตอ้งถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืนๆ ดา้นช่องทางการจ าหน่าย คือ มีสินคา้วางจ าหน่ายในสถานท่ีท่ีหาซ้ือไดง้่ายและสะดวก 
สุดทา้ยคือดา้นการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นส่ือโฆษณา คือ ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์/ช่อง
เคเบิล และดา้นเคร่ืองมือการส่งเสริมการขาย คือ การจดัเหตุการณ์พิเศษในช่วงเทศกาล 
 สอดคลอ้งกบัการศึกษาเร่ืององค์ประกอบของปัจจยัการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลข์องผูห้ญิงวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ของ (วราภรณ์ ลิ้มเปรมวฒันา, จิรวุฒิ หลอมประโคน 
และ ศลาฆนนัท ์หงส์สวสัด์ิ, 2558) พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคให้ความพึงพอใจในภาพรวมมาก
ท่ีสุด คือ ด้านรสชาตของเคร่ืองด่ืม ด้านราคา คือ เคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ด้านช่องทาง
จ าหน่าย คือ เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีหาง่ายตามสถานท่ีทัว่ไป และสุดทา้ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงผูบ้ริโภคให้
ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  คือ ดา้นการโฆษณาอยา่งสม ่าเสมอ 
 

กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ตวัแปรอิสระ (Independence Variables) ประกอบดว้ย ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยั
ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P)  

ตวัแปรตาม (Dependence Variables) คือ การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ 



 

 

 
 

วธีิด าเนินการวิจยั 
 

ลักษณะของประชากรในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ได้แก่  ประชากรท่ีอาศัยหรือท างานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงมีประสบการณ์การซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ในช่วง
ระยะเวลา 1-12 เดือนท่ีผ่านมา โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เลือกใชว้ิธีการแบบ Voluntary Response Sample โดย
ส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ ให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามกลบัมาโดย
สมคัรใจ และได้ท าการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร และขอ้มูล
งานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นไดท้ าการวิเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณณา (Descriptive Statistics) ส าหรับขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยการอธิบายค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิวงกลม ตามความเหมาะสม 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชเ้คร่ืองมือทางสถิติ 
 ก.  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ี
ส่งผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ข.  การวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของตวัแปรตน้ (ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด) ท่ีส่งผลต่อตวั
แปรตาม (การเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 95% 

 



 

 

ผลการวจิยั 
 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 คน เป็นเพศชายร้อยละ 65 เพศหญิงร้อยละ 35 ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 58 สถานภาพโสด ร้อยละ 70 การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ 
เทียบเท่าเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 64 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และมี
รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 20,000 บาท ร้อยละ 58 
 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ โดยมีความถ่ีในการด่ืมเบียร์
เดือนละ 1-2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 32 ซ่ึงค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังนอ้ยกวา่ 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่
เลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์จากร้านสะดวกซ้ือ/ร้านขายของช าใกลบ้า้นหรือท่ีท างาน (7-
Even, Family mart) คิดเป็นร้อยละ 64.5 เลือกด่ืมท่ีบา้น/คอนโด/ห้องพกัของตนเอง ร้อยละ 48 เลือกด่ืมกบั
เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 72 และเหตุผลในการด่ืมส่วนใหญ่ คือ เพื่อสังสรรคก์บัเพื่อน หรือ 
เขา้สังคม คิดเป็นร้อยละ 58 ส่วนบรรจุภณัฑท่ี์ถูกเลือกซ้ือมากท่ีสุดนั้นคือ ขวดหรือกระป๋อง คิดเป็นร้อยละ 
95 โดยเบียร์ท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ Leo ร้อยละ 47 Heineken ร้อยละ 21 และ Chang ร้อยละ 16 
ตามล าดบั 
 ผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลางจนถึงระดบั
เห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก เป็นอนัดบัแรก คือ ตราสินคา้มีช่ือเสียง อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มากท่ีสุด รองลงมาคือ เบียร์มีรสชาติดี อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก และ ปริมาณของแอลกอฮอลอ์ยู่ในระดบัท่ี
ตอ้งการ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
 2. ดา้นราคา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก เป็นอนัดบัแรก คือ คุณภาพของสินคา้เหมาะสมกบัราคา อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก รองลงมาคือ สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัยีห่อ้อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก เป็นอนัดบัแรกคือ เป็นเบียร์ท่ีหาซ้ือไดง้่ายในทุก
ท่ี (ร้านสะดวกซ้ือ/ร้านอาหาร/สถานบนัเทิง ฯลฯ) อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ สถานท่ีจดั
จ าหน่ายสะดวกต่อการเดินทาง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
 4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก เป็นอนัดบัแรกคือ มีการจดักิจกรรม ณ สถานท่ี
จดัจ าหน่ายอย่างสม ่าเสมอ เช่น ตามสถานบนัเทิง/ร้านอาหาร เป็นตน้ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก รองลงมาคือ 
มีการจดักิจกรรมตามงานเทศกาลต่างๆอย่างสม ่าเสมอ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง และ มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

ส าหรับการวดัระดบัของการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ในคร้ังต่อไป พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง น่าจะตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์จากตราสินคา้ท่ีประเมิน
คร้ังน้ี ในคร้ังต่อไป  
 



 

 

อภิปรายผล 
 

 1. จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-35 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และมี
รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 20,000 บาท  
 2. จากการวิเคราะห์ตวัแปรอิสระผา่นเคร่ืองมือทางสถิติ สามารถสรุปผลไดว้า่ 

2.1 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้วยการใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One-Way Anova) โดยก าหนดระดบันยัสาคญั .05 พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ท่ี
แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเค ร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทเบีย ร์ของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์อ่ืนๆ เช่น อาชีพ และรายได้
เฉล่ีย พบวา่ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.2 การทดสอบสมมติฐานของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 95% พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ และ
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในทางกลบักนั ดา้นราคา คือ สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัยีห่อ้ และ
คุณภาพของสินคา้เหมาะสมกบัราคา ประกอบกบัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ สถานท่ีจดัจ าหน่ายสะดวก
ต่อการเดินทาง และเป็นเบียร์ท่ีหาซ้ือได้ง่ายในทุกท่ี พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   

ขอ้เสนอแนะเชิงกลยทุธ์ 
 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเร่ืองของรสชาติของเบียร์ ตราสินคา้ ราคาท่ี
สมเหตุสมผล ความสะดวกในการซ้ือ และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายตามสถานท่ีจดัจ าหน่าย ดงันั้นผู ้
ประกอบธุรกิจควรตอ้งค านึงถึงคุณภาพ รสชาต ของสินคา้ และตอ้งจดัจ าหน่ายให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อ
การเขา้ถึง รวมถึงสามารถจดักิจกรรม ทั้งทาง On Ground และ Online เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดการมีส่วนร่วม
และรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของตราสินคา้ ก่อให้เกิด Brand Loyalty โดยการสร้าง Content หรือ Campaign ควร
วิเคราะห์จากขอ้มูลของลูกคา้ปัจจุบนัเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
 2. ผูป้ระกอบการสามารถศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองความตอ้งการสินคา้เฉพาะกลุ่ม และพฒันาสินคา้ให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ อนัเป็นผลจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ และระดบั
การศึกษา มีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์  
 
 



 

 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในคร้ังต่อไป 
 

 1. กลุ่มตวัอย่างของการศึกษา คือกลุ่มคนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันั้น ในการ
วิจยัคร้ังต่อไป ผูท่ี้สนใจสามารถท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างในเขตพื้นท่ีท่ีนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการขยายฐานลูกคา้และวางแผนกลยทุธ์ไดใ้นอนาคต 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ไม่มีการศึกษาเจาะลึกในรายละเอียด ดงันั้น ในการวิจยั
คร้ังต่อไป หากผูท่ี้สนใจตอ้งการข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ก็สามารถท าการศึกษาเชิงคุณภาพ ทั้งการใช้การ
สนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและ
ชดัเจนมากกวา่การใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพียงอยา่งเดียว 
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