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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ซื้อเคร่ืองดื่มเบียรและ 3) เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอการซือ้เคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่เคยดื่มเบียร 400 คน เคร่ืองมือที่ใชใน
การศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการศึกษาไดแก Chi–square, t–test, One–way ANOVA, 
Multiple Regression ผลการศึกษาพบวา 

1. ลักษณะประชากรของผูบริโภคเบียรสวนใหญ เปนเพศชาย อายุระหวาง 40-49 ป อาชีพ
เกษตรกรรม/ปศุสัตว/ประมง ระดับการศึกษา ตำ่กวาปริญญาตรี  มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
และสถานภาพสมรส  

2. พฤติกรรมของผูบริโภคเบียรสวนใหญดื่มเบียรเดือนละ 3-4 คร้ังโดยเฉลี่ยซื้อเบียรนอยกวา 500 
บาท/คร้ัง และซื้อเบียรที่ราน 7-Eleven, Family mart ใกลบานหรือสถานทีท่ำงาน โดยยี่หอเบียรที่ซื้อคือ 
ลีโอ (LEO) และดื่มเบียรที่ระดบัแอลกอฮอล 4.50 -5.49%  

3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ไดแก อายุ อาชีพ  ระดบัการศึกษา รายไดตอเดือน และการสงเสริมการตลาด อยางมนีัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ, เคร่ืองดื่มเบียร 
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ABSTRACT 
          The purposes of this research were 1) to study population characteristics. 2) 

to study consumer behavior and 3) to study the factors affecting consumer’s purchase 
decision toward Beer in Bangkok and Vicinity. The samples used in the study were 400 
consumers in Bangkok and suburbs used to drink beer. The tool used in the study was a 
questionnaire. The statistics used in the study were Chi-square,t-test, One-way ANOVA, 
Multiple Regression. The study found that; 

 
1. The demographic characteristics of  Beer consumers were mostly males aged 40-

49 years. Occupation Agriculture / Livestock / Fisheries. Education level Below a bachelor's 
degree have a monthly income of 10,001 - 20,000 baht and marital status. 

2. Behavior of beer consumers, most beer drink 3-4 times a month, on average, 
buy beer less than 500 baht / time and buy beer at 7-Eleven, Family mart stores near 
home or work place. The brand of beer bought is LEO and drank beer at an alcohol level 
of 4.50 -5.49%. 

3. Factors influencing the purchasing of beer among consumers in Bangkok 
Metropolitan Region were age, occupation, education level. Monthly income and 
marketing promotion Statistically significant at a level of 0.05. 
Keywords: purchasing decisions, beer drink 
 

บทนำ 
 ‘เบียร’ เปนหนึ่งในเคร่ืองดื่มที่ไดรับความนิยมในประเทศไทย เนื่องจากผูผลิตรายใหญมีการผลิต
เบียรออกมาทำตลาดที่แตกตางกัน ทำใหเห็นวาการตลาดเคร่ืองดื่มประเภทเบียรของไทยยังสามารถขยับ
ขยายไดอีกมาก อีกทั้งมีการนำเขาเบียรซึ่งยังคงมีการแขงขันกันสูง แมจะเปนธุรกิจที่มีการควบคุมการนำเขา
สินคา แตเบียรก็ยังเปนที่นิยมเปนอยางมากจากกลุมผูบริโภค  
           เนื่องจากอุตสาหกรรมเบียร เปนอุตสาหกรรมที่ใหญระดับโลก จึงตองเผชิญกับความทาทายรอบ
ดาน ทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค โดยเฉพาะประชากรเจนวาย (Generation Y) และเจนมิลเลน
เนียลส (Millennials) กลายเปนฐานผูดื่มกลุมใหญ ที่มีความตองการแตกตางจากคนรุนกอน และในปจจุบัน
มีผูผลิตรายยอยมากมายที่หันมาทำคราฟตเบียรมากข้ึน 
           ดังนั้น ดวยความทาทายที่เกิดข้ึนจากปจจัยตาง ๆ  เชน คานิยมของผูบริโภคและสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปจจัยทางการแขงขันทางการตลาด และความพยายามในการสรางความแปลก
ใหมของผูผลิตและจัดจำหนายเคร่ืองดื่มประเภทเบียรในปจจุบัน ทำใหตลาดเคร่ืองดื่มเบียรไมสามารถหยุด
นิ่งได อีกทั้งงานวิจัยที่ทำการศึกษาผูบริโภคที่ใหความเห็นและความตองการที่ไดจากเคร่ืองดื่มเบียรยังมีอยูไม
มาก  ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อตองการที่จะไดทราบวา ปจจัยใดบาง
ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยขอมูลที่ได
จากการศึกษาในคร้ังนี้อาจเปนประโยชนแกผูผลิตและจัดจำหนาย ในการปรับปรุง การแกไข รวมถึงพัฒนา
ผลิตภัณฑและกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน ซึ่งจะสามารถ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน รวมถึงพัฒนากลยุทธในการทำธุรกิจในตลาดเคร่ืองดื่มเบียรที่ยั่งยืนตอไป 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 3.1 เพื่อศึกษาลักษณะประชากรผูบริโภคเบียรในเขตกรุงเทพมหานคร   
  3.2 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการซื้อเบียรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 3.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ผูบริโภคที่เคยดื่มเบียรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. ระยะวลาที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ 
     พ.ศ. 2564 

สมมติฐานการวิจัย  
  สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน 
  สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงผลตอความคิดเห็นที่มีตอปจจัยสวนประสม
การตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ เคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
แตกตางกัน 
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1 ไดทราบพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยที่สงผลตอการซื้อเบียรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
 8.2 ผลที่ไดเปนประโยชนแกผูผลิตและจัดจำหนาย ปรับปรุง การแกไข รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ
และกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน และเปนแนวทางการ
สงเสริมการการตลาด ในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน รวมถึงพัฒนากลยุทธในการทำธุรกิจใน
ตลาดเคร่ืองดื่มเบียรที่ยั่งยืนตอไป 

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

  Mercure (2015) ไดใหความหมายของ “ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง ขอมูลที่เก่ียวของ

กับตัวบุคคล อาทิ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ศาสนาและเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 

ซึ่งโดยทั่วไปแลวใชเปนลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะนำ มาพิจารณา สำหรับการแบงสวนแบงทาง

การตลาด (Market Segmentation) โดยนำมาเชื่อมโยงกับความตองการความชอบ และอัตราการใชสินคา

ของผูบริโภค” 

  Cooper (2019) ได ให นิ ย ามของ “ลั กษณ ะทางประชากรศาสตร  (Demographic) ว า 

ประชากรศาสตร หมายถึง ปจจัยตาง ๆ ที่ใชเปนเกณฑในการระบุความแตกตางที่มีอยูในตัวบุคคล อันไดแก 

อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได ระดับการศึกษา อาชีพครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติและสถานภาพ

ทางสังคม (Social class)” 

  วิวรรณดา วันชัยจิระบุญ (2557) ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย 

เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ซึ่งนิยมใชในการแบงสวนตลาด 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

 พรรณธิชา ศิริโภคพัฒน (2554) ไดใหความหมายของ “พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการ

ตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลกระทำเมื่อเขาทำการประเมินครอบครองการใชหรือบริโภค สินคา

และบริการ หรือพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการคนหาการซื้อการใช การประเมิน

และการดำเนินงานเก่ียวกับสินคาหรือบริการโดยคาดหวังวาสิ่งเหลานั้นจะสามารถตอบสนองความตองการ

ของตนได” 

  Zhang & Benyoucef (2016) กลาววา “พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทำการ

คนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจาย 

(Disposing) ในผลิตภัณฑและการบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา” 

  Solomon (2017) ไดอธิบายไววา “พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการ

ตัดสินใจและการกระทำของผูบริโภคที่เก่ียวของกับการซื้อและการใชสินคา นักการตลาดจึงจำเปนตองศึกษา

และวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุหลายประการ กลาวคือ พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธทาง

การตลาดของธุรกิจและมีผลทำใหธุรกิจประสบความสำเร็จถากลยุทธทางการตลาดสามารถตอบสนองความ

พึงพอใจของผูบริโภคได และเพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาด คือ การทำใหลูกคาพึงพอใจ 

ดวยเหตุนี้เราจึงจำเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธการตลาดที่สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได” 

 Wang & Qu (2017) กลาววา ผูบริโภคจะแสดงพฤติกรรมเพราะมีสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนทำใหเกิด

ความตองการ โดยจะถูกปอนเขาสูความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดำโดยผูผลิตไม

สามารถคาดคะเนไดวาความรูสึกนึกคิดไดเกิดข้ึนเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากปจจัยใดบาง ซึ่งผูบริโภคก็จะเกิด

การตอบสนอง (Response) เรียกตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภควา สิ่งกระตุนการตอบสนอง (Stimulus - 

Response Model: S - R Model) 

 
การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชศึกษา คือ ประชาชนทั่วไปที่เคยดื่มเบียรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ขอมูลจากกองยุทธศาสตรบริหารจัดการ (2562) ไดใหขอมูลไววา ประชากรกรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 
5,666,264 คน ดวยขนาดจำนวนประชากรกวา 5 ลานคน ซึ่งเปนประชากรที่มีจำนวนขนาดใหญ รวมทั้ง
พื้นที่เขตปริมณฑลอีก 5 จังหวัด ประกอบไปดวย จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และ
ประทุมธานี ทางผูวิจัยจึงไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดได ดังนั้นผูวิจัยจึงคำนวณขนาดตัวอยางและ
สุมกลุมตัวอยาง เพื่อใชเปนตัวแทนของประชากรที่สนใจจะศึกษา 
 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนที่เคยดื่มมเบียรซึ่งอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผูวิจัยไดกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจำนวนประชากรที่แนนอน โดยใชสูตรการคำนวณ 
ขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อน
รอยละ 5  
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วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเร่ือง“ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) 
ซ่ึงผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทำการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติและนำเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคที่มีอายุ 20 ปข้ึนไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่เคย
ดื่มเบียร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคที่มีอายุ 20 ปข้ึนไปในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่
เคยดื่มเบียร ที่ไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน จึงใชการคำนวณตามสูตรไมทราบจำนวนประชากรของ 
Cochran  (Cochran, 1977; อางใน พงษศักดิ์  อนมอย, 2563) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95 % 
ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ ระดับ .05 ไดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 เร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” วิเคราะหและอธิบายโดยใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistic) ซึ่งประกอบดวย ความถ่ี 
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t –test , One – way ANOVA, Multiple Regression โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ซึ่งประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ประกอบดวย   
 สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติ ความถ่ี รอยละ 
 สวนที่ 2 พฤติกรรมผูบริโภคการดื่มเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ใชสถิติ ความถ่ี รอยละ 
 สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 สวนที่ 4 การตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชสถิติ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติ เชิ งอนุ มาน  (inferential statistic) ประกอบด วย  Chi–square, t–test, One–way 
ANOVA, Multiple Regression   
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศ
ชาย มีจำนวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.8  อายุระหวาง 40-49 ป จำนวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.0  
มีอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว/ประมง จำนวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3  มีระดับการศึกษา ต่ำกวา
ปริญญาตรี จำนวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.8  มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จำนวน 177 
คน คิดเปนรอยละ 44.3 และสถานภาพสมรส จำนวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5   
  จากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคการดื่มเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการดื่มเบียรเดือนละ 3-4 คร้ัง จำนวน 161 
คน คิดเปนรอยละ 40.3  มีคาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อเบียร นอยกวา 500 บาท/คร้ัง จำนวน 188 คน คิด
เปนรอยละ 47.0 โดยชอบดื่มเบียรคนเดยีว จำนวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.0 ซื้อเบียรที่รานสะดวกซื้อ/
รานขายของชำ ใกลบานหรือสถานที่ทำงาน (7-Eleven, Family mart) จำนวน 168 คน คิดเปนรอยละ 



6 
 

42.0 และเลือกดื่มเบียรเพราะทำใหนอนหลับ จำนวน 139 คน คิดเปนรอยละ 21.5 โดยซื้อเบียรยี่หอเบียรลี
โอ (LEO) จำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8  ดื่มเบียรที่ระดับแอลกอฮอล 4.50 -5.49% จำนวน 171 คน 
คิดเปนรอยละ 42.8 และมีชองทางรูจักเคร่ืองดื่มเบียรจาก สื่อสังคมออนไลน เชน เฟซบุก ไลน ยูทปู จำนวน 
166 คน คิดเปนรอยละ 41.5  
  จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองเคร่ืองดื่มเบียรของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปเปนรายดานไดดงัน้ี 

 ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา 
ตราสินคามีชื่อเสียง อยูในระดบัมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 รองลงมา  เบียรมีรสชาติดี อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และปริมาณของแอลกอฮอลอยูในระดบัที่ตองการ อยูในระดับมาก มคีาเฉลี่ยเทากับ 
3.58 

ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา 
สินคามีราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับยี่หออ่ืนๆอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 รองลงมา  มีปายบอก 
ราคาชัดเจน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และมีใหเลือกหลายระดับราคา อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 

ดานชองทางการจัดจำหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 เมื่อจำแนกเปนราย
ขอแลว พบวา หาซื้อดื่มไดงาย สะดวก อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 รองลงมา  สถานที่ขายมี
ความนาเชื่อถือ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และมีการกำหนดเวลาขายตาม พ.ร.บ.ควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และ มีการจัดวางสินคา ไดอยางโดดเดนชัดเจน ทำใหมองหางาย อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.57 

 ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 เมื่อจำแนกเปนราย
ขอแลว พบวา แสดงตราสัญลกัษณในการสนบัสนุนกิจกรรม ตาง ๆ เชน คอนเสิรต แขงกีฬา ฯลฯ อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 รองลงมา  จัดทำกิจกรรม CSR ประเภทตาง ๆ ผานกิจกรรมจิตอาสา การ
ตั้งองคกรแนวชวยเหลือสังคม โดยใชชื่อเดียวกับสนิคา และ ทำกิจกรรมรวมกับรานอาหาร สถานที่ทองเที่ยว
กลางคืน อยูในระดบัมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และมุงทำตลาดดานการสนับสนนุดนตรีและกิจกรรมกีฬา 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 
  จากการศึกษาการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบวา โดยรวมมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว พบวา 
ผูตอบแบบอสบถามมีการตัดสินใจเลือกซื้อเบียรในคร้ังตอไป อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71   
  จากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา 

1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่ม
เบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในความถ่ีในการดื่มเบียร ยี่หอเบียรที่ซื้อ  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

1.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอาย ุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในความถ่ีในการดื่มเบียร  ยี่หอเบียรที่ซื้อ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

1.3 ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อเบียร บุคคลรวมดื่มเบียร ยี่หอ
เบียรที่ซื้อ ชองทางรูจักเคร่ืองดื่มเบียร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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1.4 ปจจัยสวนบุคคลดานระดบัการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเบียร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคาใชจายโดยเฉลี่ยในความถ่ีในการดื่มเบียร คาใชจาย
โดยเฉลี่ยในการซื้อเบียร อยางมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

1.6 ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเบียร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในความถ่ีในการดื่มเบียร คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อ
เบียร สถานที่ซื้อเบียร ยี่หอเบยีรที่ซื้อ ระดับแอลกอฮอล ชองทางรูจักเคร่ืองดื่มเบียร อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

1.7 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในความถ่ีในการดื่มเบียร คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อเบียร 
ยี่หอเบียรที่ซื้อ ชองทางรูจักเคร่ืองดื่มเบียร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายทุีแ่ตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดานชองทางการจัดจำหนาย อยางมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
  2.3 ปจจัยสวนบุคคลดานอาชพีที่แตกตางกัน สงผลตอการตดัสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 2.4 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 2.5 ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดานผลิตภัณฑ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 2.6 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด กับการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

3.1 ปจจัยสวนประสมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซือ้เคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน ในดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

 
5.2 การอภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามสมมตฐิาน ไดดงันี ้
  จากการศึกษาปจจยัสวนบุคคลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวามีปจจยัเพศ อายุ อาชพี  ระดบัการศึกษา  รายไดตอเดือน  และ
สถานภาพ สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อาจเปนเพราะปจจัยเพศ อาย ุ อาชีพ  ระดับการศึกษา  รายไดตอเดือน  และสถานภาพ ของแตละคนมี
ความตองการทางสังคม ความรูสึกที่ดี การยอมรับแตละบุคคลแตกตางกันออกไป ทำใหเกิดพฤติกรรมตางๆ 
ข้ึน 
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เชน การดื่มเคร่ืองดื่มเบียรในปจจุบันเปนเร่ืองปกติในสังคม และเปนสิ่งทีส่ังคมยอมรับในปจจบุันดังนั้นการ
ดื่มเบียรของคนในยุคปจจบุันเพราะตองการเขาสังคม อาจกลาวไดวาสภาพแวดลอมทั่วไป สถานที่ขาย หรือ
ผูจัดจำหนายหลายบริษัทที่นำเขาเบียร หรือสื่อที่พยายามทำใหเปลี่ยนแปลงความคิด วาเคร่ืองดื่มเบียรเปน
สัญลักษณของความทนัสมัย เปนเคร่ืองดื่มในการเขาสังคมหรือเลื่อนฐานะทางสังคม เปนกิจกรรมที่สราง
ความผอนคลายหรือสนุกสนานในสังคมรวมถึงในงานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสตางๆ ปจจัยเพศ อายุ อาชพี  
ระดับการศึกษา  รายไดตอเดอืน  และสถานภาพ จงึสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเบียร ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของชอแกว รมสุข, ขจรวรรณ อิฐรัตน (2555) ไดทำการศึกษาปจจัยทีม่ีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล ของวัยรุน เขตเทศบาลเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร พบวา ปจจัยสวนบุคคลสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มที่มี แอลกอฮอล อีกทั้งยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อธิพงษ คิดดี (2562) ปจจัยการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่คุณลักษณะสวนบุคคลดาน เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายไดของครอบครัวแตกตางกันสงผลตอพฤตกิรรมการซื้อเบียรในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกตางกัน 
 จากการศึกษา ปจจยัสวนบุคคลตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาปจจัยเพศ อายุ อาชีพ  ระดับการศึกษา  และรายไดตอเดือน  
สงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดานชองทางการ
จัดจำหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  และดานผลิตภัณฑ  อาจเปนเพราะผลิตภัณฑของเบียรมีรสชาติ
ดึงดูดใจ และมทีี่จัดจำหนายทีส่ามารถหาซื้อไดงาย และสงเสริมการตลาดในแนวทางชวยเหลือสังคม จึง
สงผลตอการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยวชิระ พุกเจริญ (2559) ไดทำการศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับ
การดื่มเบียรของนักศึกษามหาวทิยาลัยมีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพนัธกับพฤตกิรรมการดื่ม
เบียรของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบวา การบริโภคเบียรสงเสริมความรูเก่ียวกับกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล ติดปายรณรงคใหนักเรียนหางไกลจากแอลกอฮอล และสงเสริมคุณคาทางสังคมที่ดีในหมู
นักศึกษา อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นิษฐา หรุนเกษม (2562) ไดทำการศึกษากลยทุธการสงเสริม
การขายของกลุมธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย พบวา กลยุทธการสงเสริมการขายของกลุมธุรกิจ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ไดแก การออกแบบบรรจุภัณฑและบรรจุภัณฑการเปลี่ยนขนาดบรรจุภัณฑ สราง
รสชาติใหมจุดขาย และกลยุทธการลดราคา สำหรับการใชสื่อออนไลนเพื่อสงเสริมการขายเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลพบวาเฟซบุกของสถานที่จัดงานเปนชองทางการสือ่สารที่เนนการสื่อสารรายการสงเสริมการขาย 
  จากการศึกษาปจจยัสวนประสมการตลาด ทีส่งผลตอการตัดสนิใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจเปนเพราะการไดรับอิทธิพลจากการสงเสริม
การตลาดมีความสัมพนัธกับการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียร เนื่องจากการสงเสริมการตลาดเก่ียวกับเคร่ืองดื่ม
ที่มีแอลกอฮอลเปนกระบวนการทางสังคมที่กระตุนพฤติกรรมและความเขมขนของสิ่งที่มากระตุนพฤติกรรม
การตัดสินใจ แมวาลักษณะนิสัยของบุคคลอันไดแก ความเชื่อ คานิยม 
ทัศนคติ บุคลิกภาพ จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมก็จริงแตพฤติกรรมจะไมเกิดข้ึน ถาไมมสีิ่งกระตุนพฤติกรรมซึ่ง
เปนปจจัยที่เกิดจากภายในตวับคุคลไดแก การสะสมความรูจากประสบการณตางๆ ที่เคยไดรับหรืออาจไดรับ
จากภายนอก เชนจากขาวสาร คำบอกเลาของบุคคลจากการโฆษณาประชาสัมพนัธ เปนตน กลายเปนสื่อ
สำคัญที่จูงใจใหคนอยากดื่มเคร่ืองดื่มเบียรมากข้ึน การลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากการสื่อโฆษณาวาการดืม่
เคร่ืองดื่มเบียรทำใหเกิดความทันสมัย ทำใหอยากดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลเพิ่มมากข้ึน ปจจัยสวนประสม
การตลาด จงึสงผลตอการตัดสนิใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นษิฐา หรุนเกษม (2562) 
ไดทำการศึกษากลยุทธการสงเสริมการขายของกลุมธุรกิจเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย พบวา การ
สงเสริมการตลาดสงผลตอการตดัสินใจซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจยัของ กานตพิชชา 



9 
 

เกงการชาง  และ ปญญา ศรีสิงห (2563) ไดทำการศึกษาพฤตกิรรมผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดที่
มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อคราฟตเบียร ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอ
ความตั้งซื้อใจซื้อคราฟตเบียรของผูบริโภค 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
  1. จากการศึกษาพบวา ปจจยัสวนบุคคลสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเบียร ดังนั้น
ผูประกอบการจึงเจาะกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรเยอะคือ กลุมเพศชายที่มีอายุ
ระหวาง 40-49 ป อาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว/ประมง และมีระดับการศึกษาตำ่กวาปริญญาตรี 
  2. อีกทั้งยังพบวาการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียร เชนกัน ดังนั้น
ผูประกอบการจึงควรระมัดระวงัเนื้อหาในการโฆษณาสื่อการตลาดที่เหมาะสม เพื่อไมใหไปกระตุนความ
อยากทดลองบริโภคเคร่ืองดื่มเบียรของนักศึกษาใหมากข้ึน เพราะกลุมตัวอยางที่ตอบมีกลุมนกัศึกษาถึงรอย
ละ 10.5 
  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
  1. ควรทำการสัมภาษณกลุมเปาหมายจากผลการศึกษา เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมกรรม และทัศนคติ
ในการเลือกดื่มเคร่ืองดื่มเบียร เพื่อวิเคราะหความตองการของผูบริโภคที่แทจริง 
  2. ควรทำการศึกษาเคร่ืองมือการสงเสริมการตลาด ที่กระตุนตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มเบียรของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของตลาดเคร่ืองดื่มเบียร
ตอไปในอนาคต 
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