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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมาย เพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิค้าทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เบยีรล์โีอ
ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้คอื ผู้บรโิภคที่ซื้อหรอืเคยซื้อเบียร์ ลโีอ              
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 30 – 39 ปี ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน สถานภาพโสดและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท ผูต้อบ
แบบสอบถาม มคีวามคิดเหน็เกีย่วกบัคุณค่าตราสนิคา้ ดา้นการรู้จกัตราสนิค้า ด้านคุณภาพการรบัรู ้ด้านความ
ผูกพนักบัตราสนิค้า และด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า อยู่ในระดบัดี ผู้ตอบแบบสอบถามมีด้านความถี่ในการซื้อ
เบียร์ลีโอ โดยเฉลี่ย 3 ครัง้/เดือน ด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อต่อครัง้ เฉลี่ย 253.12 บาท/ครัง้ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน                
มพีฤตกิรรมการซือ้เบยีร ์ลโีอ ดา้นความถี่ในการซือ้เบยีรล์โีอ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
และ 0.01 ตามล าดบั ผูบ้รโิภคทีม่ ีอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การซื้อเบียร์ ลีโอ ด้านมูลค่าเฉลี่ย  ในการซื้อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 
ตามล าดบั และคุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความผูกพนักบั            
ตราสนิค้า และด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เบยีรล์โีอด้านความถี่ในการซื้อ
เบยีรล์โีอ และดา้นมูลค่าเฉลีย่ในการซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the brand equity relating to consumer’s buying 
behavior on Leo beer in the Bangkok metropolitan area. The questionnaire was distributed to four 
hundred consumers who bought Leo beer.  
 The research results are as follows: Most respondents are male, aged between 30 – 39 years 
old, holding a Bachelor’s degree working as private company employees, single and an average monthly 
income from THB 20,001 to 30,000. The majority of the opinions of the respondents, brand equity is at 
the high level in the aspects of brand awareness, perceived brand quality, brand association and brand 
loyalty. The consumers an average buying frequency is 3 times per month and an average expense per 
time of THB 253.12 per time. The results of the hypothesis testing are as follows: Consumers with 
different genders, age, education level, occupations and average monthly income have different buying 
behaviors of Leo beer in terms of average buying frequency with a statistical significance of 0.05 and 
0.01, respectively. Consumers with different age, education level, occupations and average monthly 
income have different buying behavior of Leo beer in terms of average expense per time with a statistical 
significance of 0.05 and 0.01, respectively. And Brand equity in the aspects of brand awareness, 
perceived brand quality, brand association and brand loyalty have relationship with buying behavior of 
Leo beer in terms of the average buying frequency and average expense per time with a statistical 
significance of 0.01 at a low level in the same direction. 
 
Keywords: Brand Equity, Consumer’s Buying Behavior, Leo Beer 
 
บทน า 
 เบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดแรกของโลก เริ่มผลิตเมื่อ 6,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยชนชาติ               
บาบิโลเนียน เบียร์เป็นที่รู้จ ักในสมัยอียิปต์โบราณและเมโสโปเตเมีย แ ละมีหลักฐานย้อนไปยาวนานถึง                   
4,000 ปีก่อนครสิตกาล โดยใชข้า้วบารเ์ลยเ์ป็นวตัถุดบิ ในราว 1,000 ปีก่อนครสิตกาลมกีารผสมพชือกีหนึ่งชนิด
เข้าไป คือ ฮ็อบส์ (hops) ท าให้มีกลิ่นหอม รสชาติขม และสามารถรกัษาคุณภาพของเบียร์ให้เก็บได้นานขึ้น                
แต่เบยีรเ์หล่าน้ีแตกต่างจากเบยีรใ์นปจัจุบนั และเน่ืองจากเครื่องปรุงและกรรมวธิใีนการผลติเบยีรแ์ตกต่างกนัไป
ตามสถานที่ ลกัษณะของเบยีร ์(ชนิดของเบยีร์ รสชาติ และส)ี จงึมคีวามแตกต่างกนั ในประเทศไทยเริม่มกีาร            
ผลติเบยีรใ์นรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั โดยพระยาภริมยภ์กัด ี(บุญรอด เศรษฐบุตร) ไดย้ื่นเรื่อง
ขอจดัตัง้บรษิทัผลติเบยีรข์ึน้ในปี พ.ศ. 2473 โดยใชป้ลายขา้วในการผลติแทนขา้วมอลต์ (malt) และสรา้งโรงงาน
ขึน้ภายหลงั ในปี พ.ศ. 2476 ในย่านบางกระบอื รมิแม่น ้าเจา้พระยา ภายใต้ชื่อบรษิทับุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั และ
ท าการผลติเบยีรอ์อกจ าหน่ายครัง้แรกในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้เครื่องหมายการคา้ ตราหม ีตราสงิหแ์ดง ตราสงิห์
ขาว ตราแหม่ม ตราพระปรางคท์อง ตราว่าวปกัเป้า ตรากุญแจ ตรารถไฟ และ ทีย่งัคงอยู่จนปจัจุบนัน้ีคอื ตราสงิห ์
จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของเบียร์ท าให้คนไทยคุ้นเคยกับการบริโภคเบียร์และเป็นเครื่ องดื่มประเภท
แอลกอรฮ์อลท์ีเ่ป็นทีน่ิยมบรโิภคเป็นล าดบัตน้ๆ 
 ในปจัจุบนัอุตสาหกรรมเบยีรใ์นประเทศไทยจดัอยู่ในประเภทของตลาดผูข้ายน้อยรายเพราะการเขา้มาสู่
อุตสาหกรรมผลติเบยีรใ์นประเทศไทยท าไดย้ากทัง้ในดา้นโควตาการผลติจากรฐับาลและการก าหนดก าแพงภาษี
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น าเขา้และภาษสีรรพสามติ ดงันัน้จงึมผีูป้ระกอบการรายใหญ่ในประเทศไทยเพยีง 2 รายทีค่รองสว่นแบ่งการตลาด
มากที่สุดคอื บรษิัท สงิห์ คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั เป็นบรษิัทในเครอืที่ส าคญัของ บรษิัท บุญรอด บรวิเวอรี่ จ ากดั   
โดยผลิตสนิค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า สงิห์ และลีโอ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิต            
เบียร์ช้างและสุรารายใหญ่ของไทย สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเบียร์ในเมื่อปีที่ผ่านมามีการแข่งขนักนัอย่าง
รุนแรง ทัง้จากเบียร์ที่ผลิตภายในประเทศและเบียร์น าเข้าแต่การเติบโตของตลาดในประเทศ มีการขยายตัว            
ไม่มากนัก ทัง้ยงัมปีจัจยัเรื่องของความเขม้งวดของมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นประเทศ และความ
กดดันในเรื่องสื่อโฆษณารวมถึงรัฐบาลมีการเพิ่มมาตรการในการควบคุมและเผยแพร่ภาพของเครื่องดื่ม                
แอลกอฮอร์ผ่านทางสื่อโดยจ ากดัทัง้รูปแบบการโฆษณา ภาพในการโฆษณา รวมถึงการห้ามถ่ายรูปเค รื่องดื่ม              
แอลกอฮอร์ลงในสื่อโซเชียลส่งผลให้การท าธุรกจิในอุตสาหกรรมนี้ต้องเผชญิกบัความกดดนั และความท้าทาย            
ในหลายดา้น 
 อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมตลาดเบียร์ในประเทศไทยนับว่า  เป็นตลาดใหญ่โดยมีมูลค่าสูงถึง                  
1.8 แสนลา้นบาทใน 2559 โดยมสี่วนแบ่งตลาดดงันี้ ลโีอเบยีร ์53-54% เบยีรช์า้ง 38-39% เบยีรส์งิห ์5-6% และ
เบียร์ไฮเนเก้น 4-5% โดยปีที่ผ่านมามีการปรบัขึ้น-ลงของมาร์เก็ตแชร์โดยมาร์เก็ตแชร์ของสงิห์และลโีอลดลง
หลังจากเบียร์ช้างปรับโฉมใหม่เป็นขวดสีเขียว (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. 2560) จึงเป็นที่น่าจบัตามองว่า               
การที่เบยีรช์้างปรบักลยุทธ์ ทัง้ในดา้นผลติภณัฑ์ การสร้างภาพลกัษณ์และการจบักลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่นัน้จะมผีล 
ท าใหล้โีอเบยีรซ์ึง่เป็นผูน้ าดา้นเบยีรใ์นประเทศจะสามารถยนืหยดัเพื่อรกัษาฐานลูกคา้เดมิและรกัษาความเป็นผูน้ า
สว่นแบ่งการตลาดไวไ้ดห้รอืไม่ 
 ตามที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นถึงการแข่งขนัที่รุนแรงและอุปสรรคในอุตสาหกรรมตลาดเบยีร์ในประเทศ              
จะเห็นว่าบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากัดเองก็ไม่ได้             
นิ่งนอนใจโดยมกีารเปิดตวัสนิคา้ใหม่ คอื ยเูบยีร ์มากไปกว่านัน้ ภูรติ ภริมยภ์กัด ีประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
บุญรอดเทรดดิง้ จ ากดั กไ็ดอ้อกมาตอกย ้าการเป็นเจา้ตลาดของ ลโีอว่า “บรษิัทมกีารปรบัภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ์            
ที่มีความทนัสมยัมากขึน้ ทัง้ฉลาก รูปทรงขวด ดีไซน์กระป๋อง ฝา และกล่องบรรจุ เพื่อตอบความต้องการของ
ตลาดและผู้บรโิภคที่ชอบความแปลกใหม่ โดยเริม่กระจายเขา้ช่องทางต่างๆ ตัง้แต่ช่วงพฤศจกิายนปีที่ผ่านมา” 
อย่างไรก็ตามในสายตาของผู้บริโภคเองยังคงมีค าถามว่าเบียร์ลีโอจะยังครองใจผู้บริโภคได้อีกนานแค่ไหน              
และยังคงรักษาความเป็นผู้น าตลาดเบียร์ในประเทศไทยได้หรือไม่เพราะกระแสการปรับกลยุทธ์ที่รุนแรง                
ของเบยีรช์้างนัน้ก าลงัรุกคบืและกนิส่วนแบ่งการตลาดของเบยีรล์โีอเขา้มาในทุกขณะ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะยงัคง
คดิถงึแบรนดล์โีอเมื่อต้องการดื่มเบยีร ์หรอื เริม่หวัน่ไหวไปกบัการท าการตลาดของเบยีรช์า้ง หรอื จะหนัไปลอง
เบยีรน์ าเขา้หลากหลายยีห่อ้แมก้ระทัง่ยเูบยีรซ์ึง่เป็นเบยีรน้์องใหม่ในค่ายเดยีวกนัเอง เป็นค าถามถงึความแขง็แรง
ของแบรนด์ลโีอเบียร์ที่อยู่ในใจของผู้บรโิภคสะท้อนถึงความระลึกได้ ความผูกพนัและความภักดต่ีอตราสนิค้า             
ทีผู่บ้รโิภคยงัคงมต่ีอเบยีรล์โีอ  
 จากเหตุผลดงักล่าว ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาเรื่อง “คุณค่าตราสนิค้าที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อ
เบยีร์ลโีอของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เนื่องจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครมคีวามหลากหลายของ
ผลติภณัฑป์ระเภทเบยีรแ์ละความหลากหลายของกลุ่มคนทัง้ในดา้น อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายได ้ทัง้นี้ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ะสามารถเป็นแนวทางใหก้บับรษิทั บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั หรอื บรษิทัทีจ่ าหน่าย
เครื่องดื่มในลกัษณะเดยีวกนัเพื่อพฒันาผลติภณัฑ์หรอืวางแผนกลยุทธ์การท าตลาดให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดอ้ย่างตรงความตอ้งการซึง่จะช่วยเพิม่โอกาสทางการแขง่ขนักบัคู่แขง่ทัง้รายเก่า
และรายใหม่ได้มากขึ้นและที่ส าคญัเพื่อเป็นแนวทางให้กับงานวิจยัอื่นๆที่สนใจศึกษาธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม              
ในอนาคตต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 2. เพื่อศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ ได้แก่ ดา้นการรูจ้กัตราสนิค้า ด้านคุณภาพการรบัรู ้ด้านความผูกพนักบั
ตราสนิค้า และด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเบยีร์ลโีอของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เบยีรล์โีอแตกต่างกนั 
 2. คุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จกัตราสนิค้า ด้านคุณภาพการรบัรู้ ด้านความผูกพันกบั              
ตราสนิค้า และด้านความภักดีต่อตราสนิค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเบยีร์ลีโอของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57- 59 )  กล่าวว่า ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดเ้ป็นเกณฑ ์
ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่ส าคญัที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
สถานภาพสมรส อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 แนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าตราสินค้า  ชฟิฟ์แมน และคานุกค ์(Schiffman; & Kanuk 2007: 224 อ้างใน 
ณัฐกันย์ สถิตธรรมเจริญ.  2558 : 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณค่าที่มีอยู่ ในชื่อตราสินค้าที่มีชื่อเสียง                  
เป็นลกัษณะที่แสดงถึงการยอมรบัผลติภณัฑ์ใหม่ การจดัสรรพื้นที่ในชัน้วางที่ดกีว่าคุณค่าที่รบัรู ้คุณภาพที่รบัรู ้
ทางเลือกในการตัง้ราคาที่สูง และแม้แต่การก าหนดคุณค่าทรพัย์สินในงบดุลของบริษัทโดยคุณค่าตราสนิค้า             
มอีงคป์ระกอบ 4 ประการคอื 1) การรูจ้กัตราสนิคา้ (Brand Awareness) 2) คุณภาพการรบัรู ้(Perceived Quality) 
3) ความผกูพนักบัตราสนิคา้ (Brand Association) 4) ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) มาใชใ้นการศกึษา
คุณค่าตราสนิคา้ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เบยีรล์โีอของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 18)  ไดใ้หค้วามหมายของ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถงึการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สนิค้าและบรกิารทัง้นี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสนิใจและการกระท าของบุคคล               
ทีเ่กีย่วกบัการซือ้และการใชส้นิคา้เพื่อเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้
เบียร์ลีโอของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 6Ws และ1H ซึ่งประกอบด้วยWho, What, Why, Who, 
When, Where และ How 
 ข้อมูลของเบียรลี์โอ ผลติโดยบรษิทั สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืทีส่ าคญัของ บรษิทั 
บุญรอด  บรวิเวอรี ่จ ากดั เมื่อปี 2543 บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรี ่จ ากดั ไดจ้ดัการเปลีย่นแปลงบรษิทัครัง้ใหญ่ และ
ได้ก่อตัง้ บรษิัท สงิห์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากัด ขึ้นในปี 2543 โดยบรษิัท บุญรอดบรวิเวอรี่ จ ากดั ปรบัสภาพเป็น   
บรษิทัโฮลดิง้ มอบหมายใหก้ารด าเนินธุรกจิประจ าวนัอยู่ภายใต้การด าเนินการของแต่ละบรษิทั ดงันัน้บรษิทั สงิห ์
คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั จึงรบัผิดชอบในการบรหิารและท าการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ เบียร์ โซดา น ้าดื่มเครื่องดื่ม
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สขุภาพ น ้าแร่ธรรมชาต ิผลติภณัฑข์า้วสารบรรจุถุง และสาหร่ายทะเลทอดกรอบ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ สงิห์, 
ลโีอ, บีอิ้ง, เพอร์ร่า, ซนัโว, ไซเดอร์เบย์, บุญรอดฟาร์ม, พันดี และ มาชติะ ปจัจุบนับรษิัท สงิห์ คอร์เปอเรชัน่ 
จ ากัด ด าเนินการบริหารโรงเบียร์ 3 แห่ง และโรงงานผลิตโซดาและน ้ าดื่มรวม 7 แห่ง ในจุดส าคัญต่างๆ                  
ทัว่ทุกภูมิภาค พร้อมทัง้พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้แทนจ าหน่ายด้านการให้บริการ เพื่อรองรบัความ
ต้องการของตลาด รวมถึงตอบสนองผู้บริโภคให้ได้อย่างทัว่ถึง  โดยมีเครือข่ายเอเย่นต์จ านวน 300 ราย จัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทัว่ราชอาณาจักร และมีตัวแทนจ าหน่ายในกว่า 40 ประเทศทัว่โลกและด้วยเกียรติบัตร 
ISO9001:2008 รบัรองมาตรฐานระบบบรหิารคุณภาพ ระบบการจดัการ ความปลอดภยัของอาหาร ISO 22000: 
2005 GMP & HACCP และรางวลัเหรยีญทองจากประเทศต่างๆ ท าให้ผู้บรโิภคทัง้ในประเทศไทย และทัว่โลก
มัน่ใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทเบียร์ลีโอออกสู่ตลาดในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2541 โดยค าว่า LEO (ลีโอ)                 
เป็นค าย่อที่มาจาก LEOPARD ที่แปลว่า เสอืดาว เป็นสตัว์ในตระกูลเดียวกบัสงิห์ มีความเก่งกาจปราดเปรยีว             
โดยมีวิธีคิดทางการตลาดว่า “ต้องดีกว่าช้าง แต่แย่กว่าสิงห์” เนื่ องมาจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจไทยในปี                
2538-2540 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด ผู้จ ัดจ าหน่ายเบียร์สิงห์และเป็นผู้น าในตลาดเบียร์มากว่า 60 ปี             
ต้องสูญเสยีฐานะผู้น าตลาดเบียร์ให้กบัเบียร์ช้าง ดงันัน้  เบียร์ลโีอ จงึถูกผลติขึน้มาให้เป็นเบยีร์ทางเลอืกที่เน้น
จุดเด่นในเรื่อง “รสชาติถูกคอ ราคาถูกใจ” โดยมรีสชาตินุ่มเบา ละมุน และอดัแน่นไปด้วยคุณภาพ มแีอลกอฮอล ์
ในระดบั 5 ดกีร ี ในราคาทีเ่หมาะสม เบยีรล์โีอเป็นเบยีรท์ีแ่ตกต่างไม่เหมอืนใครดงันัน้จงึมนีิยามทีพ่รอ้มสนบัสนุน
ให้ทุกคนสนุกไม่เหมอืนใคร ไดท้ าตามความคดิสรา้งสรรคใ์นสิง่ทีต่วัเองเชื่อและกลา้ทีจ่ะออกเดนิทางบนเสน้ทาง
การใชช้วีติในแบบของตวัเอง 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้บรโิภคที่ซือ้หรอืเคยซือ้เบยีรล์โีอในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบ
จ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผู้บรโิภคทีซ่ื้อหรอืเคยซือ้เบยีรล์โีอ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สตูรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2549: 26) และไดก้ าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% 
ค่าผดิพลาดที่ยอมรบัได้ไม่เกนิ 5% จะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเผื่อการสูญเสียแบบสอบถาม 
โดยส ารองไวเ้ท่ากบั 15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 400 คน 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลากเพื่อ

คดัเลอืกเขตในกรุงเทพมหานครจ านวน  8 เขต ได้แก่ เขตบางนา เขตบางรกั เขตสายไหม เขตสะพานสูง เขต
ลาดพรา้ว เขตวฒันา เขตหว้ยขวาง และ เขตคลองเตย 

ขัน้ตอนท่ี 2  วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการก าหนดสดัส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูทัง้ 8 แห่ง แห่งละ 50 คน รวมไดจ้ านวนทัง้หมด 400 คน 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการแจกแบบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอย่างตามสถานทีซ่ึ่งมคีวามหลากหลายตามของลกัษณะประชากรศาสตร ์และพฤติกรรมการใช้ชวีติ 
เช่น หา้งสรรพสนิคา้ ส านกังาน หรอื สถานบนัเทงิ ในแต่ละเขต ดงันี้ 
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สถานท่ี เขต จ านวน 
หา้งสรรพสนิคา้เมกกะบางนา บางนา 50 ชุด 
อาคารซพีทีาวเวอร ์ถนนสลีม บางรกั 50 ชุด 
หา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซ ีสายไหม สายไหม 50 ชุด 
ศนูยก์ารคา้เพยีวเพลส สาขารามค าแหง สะพานสงู 50 ชุด 
หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัเฟสตวิลัอสิตว์ลิล์ ลาดพรา้ว 50 ชุด 
อาคาร มดิทาวน์อโศก วฒันา 50 ชุด 
ย่านสถานบนัเทงิอารซ์เีอ หว้ยขวาง 50 ชุด 
หา้งสรรพสนิคา้ เทสโก ้โลตสัพระรามสี ่ คลองเตย 50 ชุด 

 
ขัน้ตอน ท่ี  4  วิ ธีการสุ่ มตัวอย่ างแบบสะดวก  (Convenience Sampling) โดยท าการแจก

แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างตามสถานที่ทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ล้วในขัน้ตอนที่ 3 ให้ครบตามแบบสอบถาม จ านวน 
400 ชุด การวเิคราะหข์อ้มลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยค่าความถี่ (Frequency) 
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส                 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  หาค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ลกัษณะทางประชากรศาสตรใ์นดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนค่าเฉลีย่ (Mean) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามคุณค่าตราสนิคา้ ไดแ้ก่ การรูจ้กัตราสนิคา้ 
คุณภาพการรบัรู้ ความผูกพันกบัตราสนิค้า และความภักดีต่อตราสนิค้า และด้านพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลโีอ                
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม คุณค่าตราสนิค้า ได้แก่ 
การรู้จกัตราสนิค้า คุณภาพการรบัรู ้ความผูกพนักบัตราสนิค้า และความภกัดต่ีอตราสนิค้า และด้านพฤติกรรม  
การซือ้เบยีรล์โีอ 

การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานขอ้ที่ 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภค ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เบยีร ์ลโีอแตกต่างกนัจะทดสอบ
สมมตฐิานโดยใชส้ถติ ิIndependent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มส าหรบั
ตวัแปรด้านเพศ และใช้สถิติแบบ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตวัอย่างทีม่ากกว่า 2 กลุ่มส าหรบัตวัแปร ดา้น อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืน 
 สมมตฐิานขอ้ที ่2 คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย ดา้นการรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความ
ผกูพนักบัตราสนิคา้ และ ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เบยีรล์โีอของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-39 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001- 30,000 บาท  
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าเบียร์ลีโอ ด้านการรู้จ ักตราสินค้า พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในจดจ าตราสินค้าเบียร์ลีโอได้เสมอ และ รู้จกัตราสินค้า                
ลโีอเบียร์เป็นอย่างดี โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.34  และ 4.27 
ตามล าดบั และมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัตราสนิค้าเบยีรล์โีอมชีื่อเสยีงมาก และ เมื่อพูดถึงเบยีรจ์ะนึกถึงเบยีร์ลโีอ  
เป็นล าดบัแรกอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 และ 3.75 ตามล าดบั ดา้นคุณภาพการรบัรู ้พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติเบียร์ลีโอถูกใจ เบียร์ลีโอผลิตจากวตัถุดิบที่มีคุณภาพ เบียร์ลีโอ                
มเีทคโนโลยกีารผลติที่ทนัสมยั และ จะไม่ปวดหวัในวนัรุ่งขึน้หลงัจากดื่มเบียรล์โีอ อยู่ในระดบัด ีโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.91,3.72,3.68 และ 3.64 ตามล าดบั ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวาม
คดิเหน็เกี่ยวกบัเบยีร ์ลโีอเป็นเบยีร์ทีม่ภีาพลกัษณ์ที่ด ีสามารถดื่มเบยีรล์โีอกบัเพื่อนอย่างภาคภูมใิจ รูส้กึว่าดื่ม
เบียร์ลีโอคุ้มค่ากว่ายี่ห้ออื่น และ เมื่อต้องดื่ มเบียร์จะนึกถึงเบียร์ลีโอ อยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81,3.79,3.74 และ 3.71 ตามล าดบั ด้านความภักดีต่อตราสนิค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกีย่วกบัจะแนะน าเพื่อนใหด้ื่มเบยีรล์โีอ และ หากเบยีรล์โีอมกีจิกรรมทีน่่าสนใจท่านจะแจง้ใหเ้พื่อน หรอืคนรูจ้กัรู ้
โดยผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.70 และ 3.53 ตามล าดบั และมคีวามคดิเหน็
ว่าถงึแมเ้บยีรย์ีห่อ้อื่นมโีปรโมชัน่ทีร่าคาถูกกว่ากย็งัเลอืกดื่มเบยีรล์โีอ และ ถงึแมม้เีบยีรย์ีห่อ้ใหม่ใหเ้ลอืกกย็งัเลอืก
ดื่มเบยีรล์โีอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 และ 3.38 ตามล าดบั 

3. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นพฤตกิรรมการซือ้เบยีรล์โีอ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามม ีความถีใ่นการซื้อ
เบยีรล์โีอ โดยเฉลีย่เท่ากบั 3 ชิน้ สงูสดุเท่ากบั 20 ชิน้ ต ่าสดุเท่ากบั 1 ชิน้ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.996  
และมีมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อมีค่าเฉลี่ย 253.12 บาท สูงสุดเท่ากับ 1,200 บาท ต ่ าสุดเท่ากับ 30 บาท และ                
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 202.622 สถานทีซ่ื้อผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซื้อเบยีร์ลโีอจากรา้นสะดวกซื้อ 
จ านวน 265 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.3 โอกาสในการดื่ม ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ดื่มเบยีรล์โีอในการสงัสรรค์
กบัเพื่อนฝงู จ านวน 290 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.5 บุคคลผู้มอีทิธพิลในการซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อ
เบียร์ลีโอ ตามเพื่อน จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 เหตุผลในการดื่มเบียร์ลีโอ ผู้ตอบแบบสอบถาม               
ส่วนใหญ่ดื่มเพราะราคา จ านวน 197 คน คดิเป็นร้อยละ 49.2 เหตุผลในการซื้อ เบยีร์ลโีอ ผู้ตอบแบบสอบถาม      
สว่นใหญ่ซือ้เพราะหาซือ้ไดง้่าย จ านวน 265 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.2  

4. ผลการทดสอบสมมตฐิานดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า  
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอด้านความถี่ในการซื้อเบียร์ลีโอโดยเฉลี่ย 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคเพศชาย มีพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอ               
ดา้นความถีใ่นการซือ้เบยีรล์โีอโดยเฉลีย่มากกว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิ 

ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอ ด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อไม่แตกต่างกัน  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอ ด้านความถี่ในการซื้อเบียร์ลีโอโดยเฉลี่ย               
และดา้นมูลค่าเฉลีย่ในการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 20 – 29 ปี 
มพีฤตกิรรมการซือ้เบยีรล์โีอ ดา้นความถีใ่นการซือ้เบยีรล์โีอโดยเฉลีย่ และดา้นมลูค่าเฉลีย่ในการซือ้มากทีส่ดุ 

ผูบ้รโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเบยีร์ลโีอ ด้านความถี่ในการซื้อเบยีร์ลโีอ
โดยเฉลีย่ และดา้นมลูค่าเฉลีย่ในการซือ้ไม่แตกต่างกนั  
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ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเบยีร์ลโีอ ด้านความถี่ในการซื้อเบยีร์ลโีอ  
โดยเฉลีย่ และดา้นมูลค่าเฉลีย่ในการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
โดยผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาปรญิาตร ีมพีฤติกรรมการซื้อเบยีรล์โีอ ดา้นความถี่ในการซื้อเบยีรล์โีอโดยเฉลี่ย 
และดา้นมลูค่าเฉลีย่ในการซือ้มากทีส่ดุ 

ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เบยีรล์โีอ ดา้นความถีใ่นการซือ้เบยีรล์โีอโดยเฉลีย่ และ
ด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่ เป็นนักเรียน/
นักศกึษา มพีฤติกรรมการซื้อเบยีร์ลโีอ ด้านความถี่ในการซื้อเบียรล์โีอโดยเฉลี่ย และด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ 
มากทีส่ดุ 

ผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเบียร์ลโีอ ด้านความถี่ในการซื้อเบยีรล์โีอโดยเฉลี่ย 
และดา้นมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยผู้บรโิภคทีม่รีายได้ต ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 20,000 บาท มพีฤติกรรมการซื้อเบยีรล์โีอ ดา้นความถี่ในการซื้อเบยีรล์โีอโดยเฉลีย่ และด้านมูลค่า
เฉลีย่ในการซือ้มากทีส่ดุ 

5.ผลการทดสอบสมมติฐานด้านคุณค่าตราสนิค้า พบว่า คุณค่าตราสนิค้า ประกอบด้วย ด้านการรู้จกั             
ตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความผูกพนักบัตราสนิคา้ และดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอด้านความถี่ในการซื้อเบียร์ลีโอ และด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ อย่างมีนัยส าคญั           
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 1. ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เบยีร ์ลโีอแตกต่างกนั 
  1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอด้านความถี่ในการซื้อเบียร์ลีโอ               
โดยเฉลีย่ (ครัง้ / เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคเพศชาย มพีฤตกิรรมการ
ซือ้เบยีรล์โีอ ดา้นความถีใ่นการซือ้เบยีรล์โีอโดยเฉลีย่ (ครัง้ / เดอืน) มากกว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิ เน่ืองจากผูบ้รโิภค
เพศชายส่วนใหญ่ต้องออกไปท างานนอกบ้านและมีหน้าที่ความรบัผิดชอบภาระในครอบครวัซึ่งก่ อให้เกิด
ความเครยีดสงู จงึมโีอกาสในการซือ้เบยีรก์ลบัไปดื่มหลงัเลกิงานเน่ืองจากเป็นช่วงเวลาทีก่ฏหมายอนุญาตใหข้าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คอืตัง้แต่เวลา 17.00 น. – 24.00 น. หรอื มโีอกาสในการดื่มเบยีรใ์นงานสงัสรรคห์ลงัเลกิงาน
และรบัรองลูกค้าในสถานบันเทิงสูงกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ นิตยา รตันวีรเมธีกุล (2547)               
ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อเบียร์บรรจุกระป๋องของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าเพศทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อเบยีรบ็รรจุกระป๋อง ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั  ทางด้านจ านวนการซื้อเบยีรบ์รรจุกระป๋องในแต่ละครัง้  ความถี่ ในการดื่มเบยีร์บรรจุกระป๋องครัง้           
ต่อสปัดาห ์และจ านวนเบยีรบ์รรจุกระป๋องทีด่ื่มในแต่ละครัง้แตกต่างกนั  
 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอ ด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้)                   
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทัง้เพศชายและเพศหญงิ ต่างมปีจัจยัอื่น
ในการซื้อเหมือนกนั เช่น เงนิที่มใีนขณะนัน้ หรอื ปรมิาณความต้องการบรโิภคในช่วงเวลานัน้จงึท าให้มีมูลค่า               
ในการซื้อต่อครัง้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวียุทธ รุ่งเรืองอนันต์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง 
พฤตกิรรมการบรโิภคเบยีรข์องผูบ้รโิภควยัท างานย่านสยามสแควรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผู้บรโิภคที่มี
เพศที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมในการบรโิภคเบียรด์้านค่าใช้จ่ายในการดื่มเบยีร์  ของผู้บรโิภควยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 
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 1.2 อายุ ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอ ด้านความถี่ในการซื้อเบียร์ลีโอ                
โดยเฉลี่ย (ครัง้ / เดือน) และด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอ ด้านความถี่ในการซื้อเบียร์ลีโอ             
โดยเฉลี่ย (ครัง้ / เดอืน) และด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ(บาท/ครัง้) มากที่สุดเนื่องจาก ผู้บรโิภคที่มอีายุ 20 – 29 
เป็นช่วงวยัแห่งการเรยีนรูแ้ละเริม่ท างานชอบลองสิง่ใหม่ๆ และมพีฤตกิรรมเลยีนแบบตามเพื่อน มกีารสงัสรรคก์บั
เพื่อนบ่อยครัง้และด้วยราคาของเบยีรล์โีอนัน้ไม่สงูมากนัก จงึเป็นที่นิยมของกลุ่มช่วงอายุนี้มากกว่าช่วงอายุอื่น              
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิษฐา ดิศผดุง (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยีห่้อลโีอเบยีร์ กบัเบยีรช์้างของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั              
มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลย์ีห่อ้เบยีรล์โีอและเบยีรช์า้งของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในดา้นจ านวนครัง้ในการดื่มเบยีรต่์อเดอืน และค่าใชจ้่ายในการบรโิภคต่อครัง้ แตกต่างกนั  
 1.3 สถานภาพสมรส ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เบยีร ์ลโีอ ดา้นความถี่
ในการซื้อเบยีร์ลโีอโดยเฉลี่ย (ครัง้ / เดอืน) และด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคไม่ว่าจะมสีถานภาพใดสามารถบรโิภคเบยีร์ได้เหมอืนกนั ทัง้คนโสด แต่งงานแล้ว หรอื หย่ารา้ง ต่างก ็
ตอ้งมกีารสงัสรรคก์บัเพื่อน งานเลีย้ง หรอื ดื่มในครอบครวั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภษิฐา ดศิผดุง (2548) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลย์ีห่อ้ลโีอเบยีร ์กบัเบยีรช์า้งของผูบ้รโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ยีห่อ้ลโีอเบยีร ์กบัเบยีรช์า้งไม่แตกต่างกนั 
 1.4 ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เบยีรล์โีอ ดา้นความถีใ่น
การซือ้เบยีรล์ีโอโดยเฉลีย่ (ครัง้ / เดอืน) และดา้นมูลค่าเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคที่มี
ระดบัการศกึษาปรญิาตร ี มพีฤติกรรมการซื้อเบยีร์ลโีอ ด้านความถี่ในการซื้อเบยีร์ลโีอโดยเฉลี่ย (ครัง้ / เดอืน) 
และ ดา้นมลูค่าเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้)มากทีสุ่ด เนื่องจาก ผูท้ีม่รีะดบัปรญิญาตรมีกัมฐีานะปานกลาง มกีารนัด
สงัสรรค์บ่อยและ รู้สกึว่าการดื่มเบียร์เป็นเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ที่ดื่มได้สะดวกและดีต่อสุขภาพมากกว่า              
การดื่มสุรา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาทติย์ สายบวัทอง (2548) ได้ศกึษาเรื่อง ทศันคตแิละพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคชายทีม่ต่ีอผลติภัณฑเ์บยีรต์ราสงิหใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถีใ่นการซือ้โดย พบว่า ผูบ้รโิภค 
ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีผลต่อจ านวนครัง้ของการบริโภคเบียร์ตราสิงห์ในรอบ 1 สัปดาห ์              
แตกต่างกัน แต่ด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อไม่สอดคล้องกันคือมีผลต่อค่าใช้ จ่ายในการบริโภคเบียร์ตราสิงห์                
ไม่แตกต่างกนั 
 1.5 อาชพี ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้เบยีรล์โีอ ด้านความถี่ในการซื้อเบยีรล์โีอ
โดยเฉลี่ย (ครัง้ / เดือน) และด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคที ่เป็นนักเรยีน/นักศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้เบยีรล์โีอ ดา้นความถี่ในการซือ้เบยีรล์โีอ
โดยเฉลี่ย (ครัง้ / เดอืน) และด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้) มากที่สุดเนื่องจาก ผู้บรโิภคที่เป็นนักเรี ยน/
นักศกึษา มกีารรวมกลุ่ม และสงัสรรค์กนับ่อย รวมถึงมกีารรวมกลุ่มจดักจิกรรมที่ต้องพบเจอผู้คน ชอบลองและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มักคล้อยตามสื่อโฆษณาได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ทวียุทธ รุ่งเรอืงอนันต์ (2551)               
ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคเบียร์ของผู้บริโภควยัท างานย่านสยามสแควร์ในเขตกรุงเทพมหานคร                 
โดยผูบ้รโิภควยัท างานย่านสยามสแควรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการบรโิภค
เบยีรแ์ตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ้่ายในการดื่มเบยีรเ์ฉลีย่ต่อครัง้และปรมิาณเบยีรท์ีด่ื่ม 
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 1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เบยีรล์โีอ ดา้นความถีใ่นการ
ซือ้เบยีรล์โีอโดยเฉลีย่ (ครัง้ / เดอืน) และดา้นมลูค่าเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่ีรายได้
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มพีฤติกรรมการซื้อเบียร์ลโีอ ด้านความถี่ในการซื้อเบียร์ลโีอโดยเฉลี่ย (ครัง้ / 
เดอืน)  และด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้) มากที่สุด เนื่องจากเบยีรล์ีโอเป็นเบยีรท์ี่ราคาไม่สูงนักดงันัน้ 
หากผู้ที่ยิ่งมีรายได้สูงอาจมีทางเลือกในการดื่มเบียร์ยี่ห้ออื่นที่มีราคาสูงกว่าเบียร์ลี โอ โดยเบียร์ลีโอเป็นเบียร์                
ทีส่ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคทีม่รีายไดไ้ม่สงูนกัทีต่อ้งการดื่มเบยีรท์ีม่รีสชาตดิ ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิชาพฒัน์ 
จริธรพพิฒัน์ (2559) ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคของสนิค้าประเภทเบยีร์กรณีศกึษา
ผูบ้รโิภคเบยีรอ์าซาฮใีนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤติกรรม 
การซือ้ผลติภณัฑเ์บยีรอ์าซาฮแีตกต่างกนั 

2. คุณค่าตราสนิคา้ ประกอบดว้ย การรูจ้กัตราสนิคา้ ดา้นคุณภาพการรบัรู ้ดา้นความผกูพนักบัตราสนิคา้ 
และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอ  ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2.1 ด้านการรู้จ ักตราสินค้า คุณค่าตราสินค้าด้านการรู้จ ักตราสินค้า มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม             
การซือ้เบยีรล์โีอ ดา้นความถี่ในการซือ้เบยีรล์โีอโดยเฉลีย่ (ครัง้ / เดอืน) และดา้นมูลค่าเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้)  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากการสรา้งความแตกต่างของ 
ตราสนิค้าเบยีรล์โีอที่มชีื่อเสยีงมานานและการท าการตลาดเพื่อให้ผูบ้รโิภคจดจ าตราสนิคา้ได้ตัง้แต่การออกแบบ
ตราสนิคา้ใหม้คีวามเชื่อมโยงกบัผลติภณัฑข์องบรษิทัแม่เพื่อใหค้นระลกึถงึและสรา้งความน่าเชื่อถอื การใชพ้รเีซน็
เตอรท์ีม่ชี ื่อเสยีงในการสื่อสารการตลาด การสรา้งภาพลกัษณ์ใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมาย สิง่เหล่าน้ีเป็นการย ้าให้
ผู้บรโิภคจดจ าตราสนิค้าเบียร์ลีโอซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ เสร ีวงษ์มณฑา (2542 : 43) ที่กล่าวว่า คุณค่า             
ตราสนิค้า (Brand Equity) หมายถึงการที่ตราสนิค้าของบรษิัทมคีวามหมายเชงิบวกในสายตาลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อ
นกัการตลาดจะตอ้งพยายาม สรา้งคุณค่าตราสนิคา้ใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ กล่าวคอื การทีค่นมคีวามรูเ้กีย่วกบั
ตราสนิค้ามผีลใหก้ารสรา้งความแตกต่างให้ตราสนิค้าและมผีลก่อใหเ้กดิพฤติกรรมของตราสนิค้านัน้ คุณค่าของ 
ตราสนิคา้จะเกดิขึน้กต่็อเมื่อผูบ้รโิภคคุน้เคยกบัตราสนิคา้มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตราสนิคา้อย่างมัน่คง จดจ าตราสนิคา้
นัน้ไดด้ว้ยคุณลกัษณะทีไ่ม่ซ ้ากบัตราสนิคา้อื่น 
 2.2 ด้านคุณภาพการรบัรู้  คุณค่าตราสนิค้าด้านคุณภาพการรบัรู ้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
เบียร์ลีโอ ด้านความถี่ในการซื้อเบียร์ลีโอโดยเฉลี่ย (ครัง้ / เดือน) และด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้)               
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากเบียร์ลีโอผลิตในโรงงาน               
ที่มีคุณภาพ และมาจากวตัถุดบิที่คดัสรรมาแล้วอย่างด ีชื่อเสยีงของบรษิัทแม่คือบุญรอด บรวิเวอรี่ เป็นเครื่อง
ยนืยนัถงึมาตฐานการผลติเบยีรล์โีอทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจไดใ้นดา้นของคุณภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ์
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัภาณุพงษ์ พรหมวานิช (2552) ไดศ้กึษาเรื่อง ต าแหน่งตราสนิค้า การสื่อสารตราสนิค้า
เเละคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์ กับความภักดีในตราสินค้าน ้ าอัดลม ตราเป๊ปซี่ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณค่าตราสนิคา้น ้าอดัลมตรา เป๊ปซี่ดา้น คุณภาพการรบัรูต้ราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บั
ความภกัดใีนตราสนิคา้นํ้าอดัลมตราเป๊ปซีข่องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.3 ดา้นความผูกพนักบัตราสนิค้า  คุณค่าตราสนิคา้ด้านความผูกพนักบัตราสนิคา้  มคีวามสมัพันธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้เบยีรล์โีอ ดา้นความถี่ในการซือ้เบยีรล์โีอโดยเฉลีย่ (ครัง้ / เดอืน) และดา้นมูลค่าเฉลีย่ในการซือ้ 
(บาท/ครัง้)  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้รโิภครูส้กึดแีละ
ภูมิใจที่ได้ดื่มเบียร์ ลีโอและรู้สกึว่าคุ้มค่ากบัเงินที่เสยีไป เพราะรสชาติและภาพลกัษณ์ของเบียร์ลีโอไม่ท าให้
ผู้บริโภค อับอายเมื่อต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สหรัฐ สุดสงวน (2554)                 
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ไดศ้กึษาเรื่อง คุณค่าตราสนิค้าที่มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัยีห่้อกระทงิแดงของผู้บรโิภค
พบว่า คุณค่าตราสนิค้าด้านคุณภาพที่รบัรู ้ยี่ห้อกระทงิแดงมคีวามสมัพนัธ ์กบั พฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่ม
บ ารุงก าลงัยีห่อ้กระทงิแดงของผูบ้รโิภคดา้นมลูค่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 2.4 ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ คุณค่าตราสนิคา้ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้เบยีรล์โีอ ดา้นความถี่ในการซือ้เบยีรล์โีอโดยเฉลีย่ (ครัง้ / เดอืน) และดา้นมูลค่าเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้)  
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้
เนื่ องจากแม้ในตลาดมีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมายและหลากหลายแต่การสร้างคุณค่าตราสินค้าของเบียร์ลีโอ                  
ท าใหผู้้บรโิภครู้สกึถงึ ความสนุก ความเป็นกนัเองและการเขา้ถึงได้ง่ายของผลติภณัฑ์ ยงัผลให้เกดิการบอกต่อ
กิจกรรมที่จดัขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนใจไปบริโภคยี่ห้ออื่น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Schiffman; & 
Kanuk (1994:658) กล่าวว่า ความภกัดต่ีอตราสนิคา้หมายถงึ ความพงึพอใจทีส่ม ่าเสมอจนกระทัง่อาจมกีารซื้อ
สนิคา้เดมิในผลติภณัฑข์องบรษิทัใดบรษิทัหนึ่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. ผูป้ระกอบการธุรกจิทีเ่กีย่วกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และ บรษิทั บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั ควรก าหนด
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยให้ความส าคัญกับผู้บริโภคที่เป็นเพศชาย มีอายุ 20 -29 ปี มีระดับ
การศกึษาปรญิาตร ีเป็นนักเรยีน/นักศกึษา และมรีายได้ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท เนื่องจากมีพฤติกรรม 
การซือ้เบยีรล์โีอ ดา้นความถี่ในการซือ้เบยีรล์โีอโดยเฉลีย่ (ครัง้/เดอืน) และดา้นมูลค่าเฉลี่ยในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
มากทีส่ดุ 
 2. ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ผูป้ระกอบการธุรกจิทีเ่กีย่วกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และบรษิทั บุญรอด 
บรวิเวอรี ่จ ากดั ควรให้ความส าคญักบัการรกัษาฐานลูกค้าเดมิที่มคีวามภกัดต่ีอเบยีรล์โีอ เช่น  การจดัโปรโมชัน่
ราคาพิเศษในรา้นอาหาร กจิกรรมพเิศษ จดัมนิิคอนเสริต์ ส าหรบัลูกค้าคนพเิศษหรอื มขีองขวญัในวนัเทศกาล 
มอบใหค้นกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้ไม่หนัไปดื่มเบยีรย์ีห่อ้อื่นทีม่โีปรโมชัน่ถูกกว่า หรอืเบยีรย์ีห่อ้
ใหม่ทีเ่ขา้มาในตลาด เพราะคนกลุ่มนี้จะมกีารแนะน าใหเ้พื่อนหนัมาเป็นลกูคา้เบยีรล์โีอ และแจง้กจิกรรมทีน่่าสนใจ
ให้คนใกล้ชิดทราบข่าว เนื่องจากผลการวจิยัพบว่ามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเบียร์ลีโอ ด้านความถี่              
ในการซื้อเบียร์ลีโอโดยเฉลี่ย (ครัง้ /เดือน) และด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ (บาท/ครัง้) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. ด้านการรู้จ ักตราสนิค้า ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบริษัท บุญรอด               
บริวเวอรี่ จ ากัด ควรให้ความส าคัญในการใช้งบการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าเบียร์ลีโอ                   
ให้ผู้บรโิภคนึกถึงเบียร์ลีโอเมื่อต้องการดื่มเบียร์เช่นการติดตัง้ตราสนิค้าในร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวและ                
ให้ผูบ้รโิภคตระหนักว่าตราสนิคา้เบยีรล์โีอมชีื่อเสยีงมาก เพื่อใหเ้ป็นทีจ่ดจ าอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากผลการวจิยั
พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เบยีรล์โีอ ด้านความถี่ในการซือ้เบยีรล์โีอโดยเฉลี่ย (ครัง้ /เดอืน) และ
ดา้นมลูค่าเฉลีย่ในการซือ้ (บาท/ครัง้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 4. ด้านคุณภาพการรับรู้  ผู้ป ระกอบการธุรกิจที่ เกี่ ยวกับ เครื่องดื่ มแอลกอฮอล์  และบริษัท                    
บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั ควรใหค้วามส าคญักบัการปรบัปรุง และพฒันามาตรฐานการผลติใหม้เีทคโนโลยทีีท่นัสมยั
ตลอดเวลา รวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างมีคุณภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งรสชาติที่ถูกใจผู้บริโภคและ                 
จดจ าว่าจะไม่ปวดหวัในวนัรุ่งขึน้หลงัจากดื่มเบยีร์ลโีอ เนื่องจากผลการวจิยัพบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม           
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การซือ้เบยีรล์โีอ ดา้นความถี่ในการซือ้เบยีรล์โีอโดยเฉลีย่ (ครัง้ /เดอืน) และดา้นมูลค่าเฉลี่ยในการซือ้ (บาท/ครัง้) 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. ด้านความผูกพันกับตราสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบริษัท       
บุญรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั ควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่อีย่างต่อเนื่อง โดยการท ากจิกรรมช่วยเหลอื
สงัคม เน้นการท ากิจกรรมสร้างสรรสงัคมร่วมกับชุมชน เช่น การสนับสนุนการออกค่ายอาสา การเก็บขยะ            
รอบชายหาด เป็นต้น เพื่อท าให้ผู้ดื่มเบียร์ลีโอมีความรู้สกึภาคภูมิใจเมื่อได้ดื่มเบียร์ลีโอ และเมื่อต้องดื่มเบียร์              
จะนึกถึงเบยีรล์โีอ รวมถึงความรูส้กึว่าการดื่มเบยีร์ลโีอคุม้ค่ากว่าการดื่มเบยีรย์ีห่้ออื่นเพราะนอกจากไดด้ื่มเบียร์
แลว้แลว้ยงัไดรู้ส้กึถงึการมสีว่นร่วมในการท าประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อเบยีรล์โีอ ดา้นความถี่ในการซื้อเบยีร์ลโีอโดยเฉลี่ย (ครัง้ /เดอืน) และด้านมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ 
(บาท/ครัง้) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ ไวน์ เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 5% คอกเทล และ 
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลใ์นรูปแบบต่างๆ เพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค และน าขอ้มลูมาปรบัใช้
ในการท าการตลาดเพื่อสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 2. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาคุณค่าตราสนิคา้ ทีม่อีทิธพิลหรอืความสัมพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
เบยีรน์ าเขา้ เพื่อศกึษาถงึคู่แขง่ และเป็นช่องทางในการพฒันาเพื่อขยายความหลากหลายของสนิคา้ และทราบถงึ
ความตอ้งการของตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
 3. เนื่องจากผู้บริโภคที่ดื่มเบียร์ลีโอมีอายุไม่มากและเป็นกลุ่มคนวยัเริม่ท างาน และนักศึกษา ดังนัน้              
ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาเรื่องแนวโน้มพฤตกิรรมการดื่มสรุาของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่เช่นเจนเนอเรชัน่ 
Y หรอื Z เพื่อวางกลยุทธท์างการตลาดไดต้รงกลุ่มเป้าหมายยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่ องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง                 
จากอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ที่ไดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ต้น
จบเสรจ็สมบูรณ์ในการใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่คีุณค่า ช่วยเหลอืและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์            
ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และรองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา    
ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการ                    
ในการสอบสารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง                 
อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัครัง้นี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ประสทิธิ ์ประสาทวิชาความรู้ให้ความช่วยเหลือตลอดจนประสบการณ์ที่ดี             
แก่ผูว้จิยั อกีทัง้ยงัใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาติพี่น้อง ของผู้วจิยัที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสรมิ พร้อมทัง้
เป็นก าลงัใจใหต้ลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ทีช่่วยเหลอืกนัเสมอมารวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน
ที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือทุกท่านที่มิได้เอ่ยถึง            
มา ณ ทีน่ี้ 
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