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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริโภคเบียร์คราฟท์ที่มีอายุตั้งแต่  20 ปีขึ้นไปในเขต
กรุงเทพมหานคร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามขาย ห้ามให้ เด็กต่่ากว่า 20 ปี ดื่มแอลกอฮอล์ จ่านวน 
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ปัจจัยผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ โดยรวมอยู่ในระดับดี 
และมีความคิดเห็นต่อ ส่วนประสมทางการตลาด อื่นๆ ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
โดยรวมอยู่ในระดับดี และมีความคิดเห็นต่อแนวโน้มการตัดสินใจบริโภคโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นบริโภค 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ แตกต่างกัน ปัจจัย ผลิตภัณฑ์ของเบียร์
คราฟท์ ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ มีผลในเชิงบวก และด้าน
ผลิตภัณฑ์ควบ มีผลในเชิงลบ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ ร้อยละ 23.8 
นอกจากนี้ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์
คราฟท์ ร้อยละ 6.0 และพฤติกรรมผู้บริโภค ความถี่ในการบริโภคกี่ครั้งต่อเดือน และค่าใช้จ่ายกี่บาทต่อครั้ง มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตัดสินใจบรโิภคเบียรค์ราฟท์ ร้อยละ 10.7 ผลวิจัยนี้สามารถน่าไปเป็นแนวทางในการก่าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง 
และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ตรงต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ของผู้บริโภคได้ 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟ แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจ พฤติกรรมการบริโภคเบียร์คราฟท์ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the factors influencing consumer behavior trends towards 
purchasing decisions on craft beer in the Bangkok metropolitan area. The sample group used in this research 
consisted of 400 people, craft beer consumers aged 20 years and over, and lived in the Bangkok metropolitan 
area. The tool used to collect data was a questionnaire. The product factor including Product Identification, 
Product Expected, Product Potential Product Augmented, which were at a good level overall and had 
comments on other marketing mixes, such as price, distribution channel, and marketing promotion, which 
were at a good level overall and opinions on the trend of overall consumption decisions was at the 
consumer opinion level. The hypothesis testing results showed that the demographic characteristics of 
consumers are gender, age, education level, occupation and average monthly income. There are different 
trends in craft beer consumption decision-making behavior. The product factors of craft beer are product 
appearance, product expectations and product potential. This had a positive effect and the consolidated 
product had a negative effect, which affects the tendency of decision-making behavior in craft beer 
consumption by 23.8%. It affected the tendency of decision-making behavior of craft beer by 6% and 
consumer behavior, as well as consumption per month and Baht per time, affects the tendency of decision-
making behavior to consume craft beer by 10%. The results of this research can be used as a guideline to 
determine the correct target audience. and develop marketing strategies to meet consumer decision-making 
behavior trends in craft beer. 
 
Keywords: Craft Beer Product Factors, Decision-Making Behavior Trends, Craft Beer Behavior 
 

บทน า 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในตลาดโลกมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 มีอัตราการเติบโตในเชิง

ปริมาณการบริโภคเฉล่ีย 3.8% ต่อปี ในช่วงที่ผ่านมาตลาดเครื่องดื่มถูกแบ่งออกได ้2 กลุ่มใหญ่ 1) กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ มี
ส่วนแบ่งตลาดในเชิงปริมาณการบริโภคประมาณ 65% 2) กลุ่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีส่วนแบ่งตลาดในเชิงปริมาณการบริโภค
ประมาณ 35% (ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , 2562 สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 63) สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 63) โดย
อุตสาหกรรมตลาดเบียร์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1.8 แสนล้านบาท ที่มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดเป็นเบียร์ทั่วไป 95% เบียร์พรีเมียม 4% และตลาดเบียร์คราฟท์ 1% ซึ่งพบว่าเบียร์คราฟท์มีความนิยมเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมของกลุ่มนักดื่มที่มีแนวโน้มหันมาบริโภคสินค้าประเภทพรีเมียม
และมีความแปลกใหม่ โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและมีความน่าสนใจดีมากในเวลานี้คือ 
“คราฟท์เบียร์” ในปี 2549 มีมูลค่าตลาดของเบียร์คราฟท์อยู่ที่ 35 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษ ในปี 2550 มีมูลค่าตลาด
อยู่ท่ี 300 ล้านบาท และคาดการว่าในปี 2562-2564 เบียร์คราฟท์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึนเติบโตไม่ต่่ากว่า 40 – 50% ต่อปี 

ผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์ เบียร์คราฟท์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ที่นิยมผลิตในปริมาณน้อยที่เกิดจากผู้ผลิต
รายเล็กที่ผลิตเองด้วยการใช้ฝีมือ ใช้ความประณีต และความพิถีพิถันในการผลิต ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเบียร์คราฟท์ในเรื่อง
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รสชาติ กล่ิน และลักษณะบรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งการออกแบบรวดลายกราฟฟิกที่โดนเด่นบนขวดหรือกระป๋องบรรจุที่ ให้ความรู้สึกพ
รีเมียมและแตกต่างจากเบียร์ทั่วไปท่าให้ธุรกิจเบียร์คราฟท์ก่าลังกลายเป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและศักยภาพ
ในการเติบโตเพิ่มขึ้น ท่าให้เบียร์แบรนด์ใหม่ๆ ได้เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการออกผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติหลากหลาย อีกท้ัง
ยังมีการเพิ่มช่องทางการขาย จากเดิมที่มีเฉพาะร้านเบียร์คราฟต์หรือร้านท่ีร่วมรายการกับผู้จัดจ่าหน่ายเท่านั้น (On Premise) เริ่ม
ขยายช่องทางการจ่าหน่ายกระจายเข้าสู่ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต รวมไปถึงร้านค้าส่ง (Off-Premise) มากขึ้น
ด้วย ท่าให้ตลาดเบียร์ในไทยปัจจุบันเริ่มมีผู้เล่นท้ังรายเล็กและรายใหญ่พยายามออกแบรนด์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้าน
พร้อมปรับเปล่ียนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นเบียร์คนรุ่นใหม่ ส่าหรับรองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค
ที่แตกต่างกัน แต่การเติบโตของตลาดยังคงถูกจ่ากัดด้วยข้อบังคับทางกฎหมายการควบคุมในคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอรับใบ
อนุญาติผลิตและจ่าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยรวมทั้งมาตรฐานโรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
“ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543” ที่ก่าหนดให้มีขนาดก่าลังการผลิตขั้นต่่าสูงสุดที่ 10 ล้านลิตร
ต่อปี จากจ่านวนการผลิตที่ไม่มากท่าให้ผู้ประกอบการรายเล็กต่าง ๆ จึงจ่าเป็นต้องน่าไปผลิตนอกประเทศแล้วน่ากลับเข้ามาใหม่
พร้อมกับบวกกลับภาษีการน่าเข้า – ส่งออก ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงท่าให้ราคาต้องปรับตัวสูงขึ้น (ที่มา : positioningmag, 
2018สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 63 ) แม้คราฟท์เบียร์จะเป็นตลาดเล็ก แต่สะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงหลายอย่างทั้งภาพรวม
ของอุตสาหกรรมเบียร์ และพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ในอดีตการแข่งขันธุรกิจเบียร์จะเป็นของแบรนด์ใหญ่เท่านั้น แต่ปัจจุบันโลกธุรกิจ
เปิดกว้าง ท่าให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่มากข้ึน และมีการแข่งขันกันสูงขึ้นอีกด้วย 
 จากข้างต้นท่าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยผลิตภัณฑ์ และส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคเบียร์
คราฟท์ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการบริโภคเบียร์คราฟท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในอนาคต เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดทางด้านผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของงผู้บริโภคเบียร์คราฟท์
ให้มากที่สุด เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์มากขึ้นในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ่าแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 2. ศึกษาปัจจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบียร์คราฟท์ ประกอบด้วย ความถี่ในการบริโภคกี่ครั้งต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคกี่บาทต่อครั้ง ที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผล
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  
 2. ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ และศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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 3. ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  
มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมานคร 
 4. พฤติกรรมการบริโภคเบียร์คราฟท์ ประกอบด้วย ความถี่ในการบริโภคกี่ครั้งต่อเดือน และค่าใช้จ่ ายในการบริโภค          
ต่อครั้ง มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวความคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541b, น. 35) ผลิตภัณฑ์ คือ ส่ิงที่ธุรกิจเสนอขายเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่น่าเสนอขายทั้งจับต้องได้และไม่ได้  ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยหลาย
อย่าง เช่น สินค้า บริการ สถานที่ บุคคล และองค์กร เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณค่าและอรรถประโยชน์ต่อผู้บริโภคจึงจะส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ขายได้ ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องค่านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้  1)ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง 2)พิจารณาจาก
องค์ประกอบคศักยภาพของผลิตภัณฑ์ 3)ต่าแหน่งของผลิตภัณฑ์ 4)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5)ส่วนประสมผลิตภัณฑ์และสาย
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 5 ลักษณะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หลัก รูปลักษณะผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ ความคาดหวังผลิตภัณฑ์ และ
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ 
 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยงกับส่วนประสมทางการตลาด คอตเลอร์ ฟิลิป (2555, น. 7) กล่าวว่าส่วนประสมทาง
การตลาด หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้ในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสม
ทางการตลาดทุกส่ิงทุกอย่างที่มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ส่วนประสมทางการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม 
“4Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ่าหน่าย และการส่งเสริมการขาย 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 12) กล่าวว่าแนวโน้มของการ
เปล่ียนแปลงเรื่องรูปแบบการด่ารงชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงในอนาคต               
1)ผู้บริโภคที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะมักจะเข้าใจส่ิงที่เป็นสัญญาณบอกเหตุต่างๆ เช่น การแต่งงานมีครอบครัว การสร้างสินทรัพย์ของ
ครอบครัว เช่น มีบ้าน มีรถ ฯลฯ พบว่าคนทั่วโลกแต่งงานช้าลง เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต โดยเฉพาะในอดีตผู้หญิงจะแต่งงานอายุ
ประมาณ 16-17 ปี แต่ปัจจุบันผู้หญิงจะแต่งงานในช่วงอายุ 30-40 ปี 2)ผู้บริโภคยุคใหม่มีลักษณะเป็นกบฏหรือไม่มีความจงรักภักดี
ในผลิตภัณฑ์ (Rebellion) เพราะว่าผู้บริโภคในยุคนี้มีพฤติกรรมและความรู้สึกเบื่อหน่ายในกฎระเบียบ และช่ืนชมในความเป็น
ปัจเจกชนเพิ่มขึ้น 3)ครัวเรือนมีลักษณะที่แปรเปล่ียนไป (The Changing of Household) 4)แนวโน้มเรื่องความแตกต่างทางเพศ
จะลดลง คือ หญิงสามารถท่าในเรื่องที่ผู้ชายผูกขาด และชายก็สามารถท่าในหลายส่ิงผู้หญิงเคยผูกขาดได้เช่นกัน 5)แนวโน้มระดับ
การศึกษาของผู้บริโภคสูงขึ้น ผู้บริโภคที่มีการศึกษาดีจะได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ท่าให้มีความภักดีต่อตรายี่ห้อลดลง และมี
ความรู้สึกแตกต่างระหว่างยี่ห้อลดต่่าลง 6)ผู้บริโภคมีเวลาว่างลดลง คนยุคใหม่มีแนวความคิดว่า เวลา คือ แก่นสารของชีวิต ดังนั้น
เวลาว่างจึงหาได้ยาก ท่าให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ผลที่ตามมา คือ ผู้บริโภคต้องการชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้น และต้องการการบริการที่
ได้รับความสะดวกสบาย 7)ผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health Conscious) มากขึ้น โดยปัจจุบันผู้บริโภคต้องการสินค้าที่
ค่านึงถึงเรื่องสุขภาพ เช่น การดื่มน้่าผลไม้แทนน้่าอัดลม เป็นต้น 8)ยุคที่ผู้บริโภคต่อสู้กับความชรา สมัยก่อนผู้บริโภคปล่อยให้ความ
ชราเป็นเรื่องตามธรรมชาติ แต่สมัยนี้ไม่มีใครยอมแพ้ความชรา 9)ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่จงรักภักดีในตรายี่ห้อ (Lack of Brand 
Loyalty) เห็นได้ชัดเจน เพราะผู้บริโภคมีการเปิดรับสินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ ท่าให้ไม่มีความภักดีในตราสินค้ า และผู้บริโภคยุคใหม่
หลายคนตระหนักว่า "ความภักดีท่าให้ชีวิตมีค่าใช้จ่ายสูง" 
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วิธีการด าเนินวิจัย 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคเบียร์คราฟท์ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร ตาม พ.ร.บ. 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามขาย ห้ามให้ เด็กต่่ากว่า 20 ปี ดื่มแอลกอฮอล์ (ที่มา : วิกิซอร์ซ, 2551 สืบค้นเมื่อ 18 
กุมภาพันธ์ 63) ซึ่งไม่ทราบจ่านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคเบียร์คราฟท์ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามขาย ห้ามให้ เด็กต่่ากว่า 20 ปี ดื่มแอลกอฮอล์ (ที่มา: วิกิซอร์ซ, 2551 สืบค้นเมื่อ 18 
กุมภาพันธ์ 63) เนื่องจากไม่ทราบขนาดของกลุ่มประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงใช้สูตรในการค่านวณแบบไม่ทราบจ่านวนประชากร 
สูตรของคอแครน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549: 26) ก่าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ระดับ 95% ได้ค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 
ตัวอย่าง และเพิ่มจ่านวนตัวอย่าง 5% ของขนาดตัวอย่างเท่ากับ 15 ตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากรตัวอย่าง รวมขนาด
ตัวอย่างเท่ากบั 400 ตัวอย่าง  
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลากจากกลุ่มปกครองในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีทั้งหมด 50 เขตมาเป็นตัวแทนที่ดีในการเก็บข้อมูล จับฉลากเลือกมา 8 เขต ได้แก่ เขตบางรัก เขตธนบุรี เขต
จตุจักร เขตสาทร เขตภาษีเจริญ เขตพระโขนง เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตละ 50 ตัวอย่าง รวมทั้งส้ิน 400 ตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota sampling) โดยใช้การก่าหนดกลุ่มตัวอย่างตามเขตที่สุ่มได้ในข้ันตอน
ที่ 1 ในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ครบตามการก่าหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้การก่าหนดสถานที่เก็บตัวอย่างในแต่ละเขต
กรุงเทพมหานคร จากซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นแหล่งจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์ ได้แก่ Top (ท๊อปส์), Villa Marke (วิลล่ามาร์
เก็ต), Gourmet Market (กูร์เมต์มาร์เก็ต), Food Land (ฟู้ดแลนด์) 
 ขั้นตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวกตามแต่
ละเขตในข้ันท่ี 2 และ 3 โดยเลือกเก็บเฉพาะผู้ที่เคยบริโภคเบียร์คราฟท์ที่เต็มใจในการตอบแบบสอบถามจนครบจ่านวน 400 คน 
 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.0 อายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 
52.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 75.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.3 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 63.8 และรายได้เฉล่ียต่อเดือน15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.3 
 ปัจจัยผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยผลิตภัณฑ์ของเบียร์คราฟท์ อยู่ในระดับดี 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความคาดหวังผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 รองลงมาคือด้านรูปลักษณ์
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 และด้านผลิตภัณฑ์
ควบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 ตามล่าดับ 
 ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ เบียร์คราฟท์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ 
ของเบียร์คราฟท์ อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 
รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่ายอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 และด้านราคาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 
ตามล่าดับ 
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 พฤติกรรมการบริโภคเบียร์คราฟท์ ด้านความถี่ในการบริโภคเบียร์คราฟท์ต่อเดือนของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามมีความถี่ในบริโภคเบียร์คราฟท์น้อยที่สุด จ่านวน 1 ครั้ง/เดือน และมากที่สุด คือ 25 ครั้ง/เดือน โดยมีค่าเฉล่ีย
ประมาณ 4 ครั้ง/เดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.44 ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคเบียร์คราฟท์ต่อครั้งของผู้บริโภคพบว่า
ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในบริโภคเบียร์คราฟท์น้อยที่สุด 150 บาท/ครั้ง และมากที่สุด 5000 บาทต่อครั้ง โดยมี
ค่าเฉล่ียประมาณ 1243.13 บาท/ครั้ง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 951.67 
 แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการ
ตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ พิจารณาภาพรวมพบว่าแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยในอนาคตท่านมีแนวโน้มที่จะบริโภคเบียร์คราฟท์อีกหรือไม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 รองลงมาคือในอนาคต
ท่านจะแนะน่าให้ผู้อื่นบริโภคเบียร์คราฟท์ หรือไม่  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 ในอนาคตท่านจะยังบริโภคเบียร์คราฟท์อย่างต่อเนื่อง 
หรือไม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 และในอนาคตถ้าเบียร์คราฟท์ปรับราคาสูงขึ้นท่านจะยังบริโภคเบียร์คราฟท์ หรือไม่ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.68 ตามล่าดับ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคมีลักษณะประชากร ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกัน             
มีพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ครับแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวม   
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.2 อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพ ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์
โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 1.4 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์
คราฟท์โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานที่ 1.5 อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.6 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจ
บริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ของเบียร์คราฟท์ ประกอบด้วย รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ควบ ศักยภาพผลิตภัณฑ์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยผลิตภัณฑ์ของเบียร์คราฟท์ ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความ
คาดหวังต่อผลิตภัณฑ์มี และด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ มีผลเชิงบวก และด้านผลิตภัณฑ์ควบที่มีผลในเชิงลบ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมี
ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ร้อยละ 23.8 
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 สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่อทางการจัดจาหน่าย(Plan) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมานคร 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ของเบียรฺคราฟท์ ด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ร้อยละ 6.0 
 สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคเบียร์แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจ
บริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ 
ด้านจ่านวนการบริโภคเบียร์คราฟท์ต่อครั้ง และด้านค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในการบริโภคเบียร์คราฟโดยเฉล่ียต่อครั้ง มีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ร้อยละ 10.7 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได้ต่อ
เดือน มีพฤติกรรมการบริโภคเบียร์คราฟท์แตกต่างกัน 
 1. เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มมีพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมแตกต่างกัน โดยเพศ
ชายมีค่าเฉล่ียในการบริโภคเบียร์คราฟท์ต่อเดือนมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายมีโอกาสออกไปงานเล้ียงสังสรรค์ นัดพบกับ
กลุ่มเพื่อนนอกบ้านมากกว่าเพศหญิงที่เป็นแม่บ้านและท่าหน้าที่ดูแลลูก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิษฐา ดิศผดุง (2550) ได้
ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อลีโอกับเบียร์ช้างของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูมิภัทร รัตนประภา (2546) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรร มการบริโภคเบียร์
กรณีศึกษา เบียร์การ์เด้นเวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์  
 2. อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มมีพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมแตกต่างกัน โดย
ผู้บริโภคที่มีอายุ 30-39 ปี และผู้บริโภคที่มีอายุ 40ปีขึ้นไป มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวม มากกว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุ 20-29 ปี เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ช่วงอายุ ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มีอ่านาจในการตัดสินใจบริโภค และเป็นวัย
ท่างานที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานและต่าแหน่งงานท่ีสามารถตัดสิ้นใจบริโภคเบียร์คราฟท์ได้ ซึ้งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
นฤมล หุ่นรอด (2560) ได้ศึกษาคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเบียร์ตราโฮ
การ์เด้นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มมีพฤติกรรมการตัดสินใจบริโ ภคเบียร์คราฟท์
โดยรวมแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ เนื่องจากระดับ
การศึกษามีโอกาสที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายช่องทางทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ช่องทางการจัดจ่าหน่ายของเบียร์คราฟท์ 
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัมพิกา หอมจิตต์ (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยท่างานในกรุงเทพมหานคร 
 4. อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มมีพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมแตกต่างกัน โดย
ผู้บริโภคที่มีอาชีพกิจการส่วนตัวมีผลต่อมีแนวโน้มมีพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวม เนื่องจากผู้บริโภคที่อาชีพ
กิจการส่วนตัวมีช่วงเวลาที่ไม่จ่ากัดในการท่างานและสถานท่ีการท่างานท่ีเป็นส่วนตัวไม่ได้มีกฎระเบียบในการท่างานมากเหมือนกับ
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อาชีพอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐวรรณ พูนจารุวัฒน์ (2547) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
เบียร์ไทยตราสิงห์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5.  รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคเบียร์คราฟท์
แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป มีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด เนื่องมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์
เป็นสินค้าน่าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง มีกลุ่มเป้าหมายส่าหรับผู้บริโภคที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงระดับสูงท่าให้
ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคเบียร์คราฟท์แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพิกา หอม
จิตต์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยท่างานใน
กรุงเทพมหานคร พบว่ารายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีวัยท่างานใน
กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยผลิตภัณฑ์ของเบียร์คราฟท์ ประกอบด้วย รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ควบ ศักยภาพผลิตภัณฑ์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1. ด้านความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมานคร เนื่องจากหากมีการพัฒนารสชาติของเบียร์คราฟท์ให้มีกล่ินหอมเฉพาะหรือปรับเปล่ียนรสชาติให้มีรสชาติของ
ผลไม้ตามฤดูกาล จะท่าให้มีปริมาณการบริโภคในอนาคตเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา มีสกุล (2558) สามารถอธิบาย
ได้ว่าเมื่อผู้บริโภคได้รับส่ิงที่คาดหวังแล้วจากตัวสินค้าจะท่ามห้ผู้บริโภค มีการตั้งใจที่จะซื้อสินค้านั้น 
 2. ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมานคร เนื่องจากผู้บริโภคต้องการที่จะผ่อนคลายลดความกังวลและรู้สึกสนุกสนานเมื่อบริโภคเบียร์คราฟท์ หากเพิ่มเติม
กล่ินหอมที่ช่วยผ่อนคลายและศึกษาการระดับเปอร์เซ็นต์ปริมาณแอลกอฮอล์ของเบียร์คราฟท์จะท่าให้มีปริมาณการบริโภคใน
อนาคตเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา หรัญรัตน์ (2559 : บทคัดย่อ) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นวิธีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้ายอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยในการเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ และ
น่าไปสู่ความส่าเร็จในตัวของผลิตภัณฑ์ การศึกษาดังกล่าวเป็นการใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์  ให้มีการพัฒนารูปแบบ ลักษณะซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ในการท่าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการออกแบบผลิตภัณฑ์มีผลต่อความสนใจ
ส่าหรับผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ท่าให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สินค้าอุปโภคที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ขึ้นอยู่กับ
สภาพการใช้งานนั้น ๆ ประสิทธิภาพในการผลิต และทางเลือกในการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ที่มีความส่าคัญต่อการรองรับความต้องการของผู้บริโภค 
 3. ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมานคร เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภค หากมี
การปรับเปล่ียนเพิ่มเติมรูปลักษณ์เบียร์คราฟท์ให้มีความหลากหลายและสวยงามให้กับรูปลักษณ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น 
จะท่าให้มีปริมาณการบริโภคในอนาคตเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดลุย์จตุ รงคกลุ  (2543, น.26) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ต้อง
มีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ และแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็น
องค์ประกอบเดียวใน ส่วนประสมทางการตลาดก็ตาม แต่ก็มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาอีกมากมาย เช่นความ หลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ ช่ือตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การรับประกัน ผลิตภัณฑ์ และการรับคืนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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 4. ด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีผลเชิงลบต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริโภคใน เขต
กรุงเทพมานคร หากมีการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์ควบบ่อยจะท่าให้มีปริมาณการบริโภคในอนาคตลดลง เนื่องจากผู้บริโภคเกิด
ความสับสนในผลิตภัณฑ์ควบจ่าผลิตภัณฑ์ควบไม่ได้ ไม่รู้ว่ามีการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์ควบจึงไม่เลือกบริโภคเบียร์คราฟท์ที่มีการ
เปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์ควบบ่อย และผลิลตัณฑ์ควบมีทางเลือกจ่ากัด เช่น การมีผลิตภัณฑ์ควบเพียงอย่างเดียว เนื่องจากส่ิงกระตุ้น
ทางปัจจัยผลิตภัณฑ์ได้แก่ความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ควบเป็นส่ิงที่ผู้บริโภคต้องการและใช้ในการตัดสินใจบริโภค
จึงผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแนวคิด 
สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541: 109) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ องค์ประกอบหลายๆ อย่างที่รวมกันแล้วสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ซื้อให้เกิดความพอใจบางประการจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น หรือผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ซื้อคาดว่าจะได้รับจากการซื้อ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 สมมติฐานที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านช่อทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมานคร 
 1. ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ เนื่องจากการส่งเสริมการตลาด
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภคของผู้บริโภค เช่น การจัดโปรโมช่ันและการท่าโฆษณาจะช่วยกระตุ้นความต้องการของ
ผู้บริโภค และการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ของผู้บริโภคได้มากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เบญจมาภรณ์ คชเดช 
(2554b) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเบียรข์องผู้บริโภคในเขตอ่าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรี พบว่า 
ปัจจัยทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเบียร์ของ ผู้บริโภคด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง 
และความถี่ในการซื้อต่อสัปดาห์ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยย่อยด้านส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเบียร์ ได้แก่การโฆษณาสินค้าผ่านส่ือหลายประเภท 
 สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ ที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจ
บริโภคเบียร์คราฟท์โดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1. ด้านจ่านวนการบริโภคเบียร์คราฟท์ต่อครั้งมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ โดยผู้บริโภค
ส่วนมากมีค่าเฉล่ียการบริโภคเบียร์คราฟท์อยู่ที่ 4 ครั้งต่อเดือน เนื่องจากผู้บริโภคมีต้องการที่จะลิมลองรสชาติของผลิตภัณฑ์เบียร์
คราฟท์ โดยเฉพาะเบียร์คราฟท์ที่มีส่วนผสมที่พิเศษหรือสูตรลับเฉพาะ เช่น ส่วนผสมจากผลไม้ตามฤดูกาล จึงมีผลต่อจ่านวนครั้งใน
การบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541a, น. 124-125) กล่าวว่าการตัดสินใจซื้อจากข้ันที่ 3 จะช่วยให้
ผู้บริโภคก่าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นทางเลือกโดยทั่วไป ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด 
 2. ด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการบริโภคเบียร์คราฟท์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟท์ โดย
ผู้บริโภคส่วนมากมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1243.13 บาทต่อครั้ง เนื่องจากผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ และราคา เช่น ราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์ เป็นราคาที่ผู้บริโภคสามารถยินยอมจ่ายเพื่อบริโภคได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา (2532) ราคา คือ จ่านวนเงินที่เราต้องใช้ในการแลกเปล่ียนกับสินค้า หรือบริการที่เราต้องการราคาเป็น
ตัวก่าหนดความพึงพอใจในการซื้อขาย เป็นมูลค่าของสินค้าหรือบริการ และการก่าหนดราคาสินค่านั้นเป็นการแสดงภาพพจน์ของ
สินค้าว่าเป็นสินคา้คุณภาพดีหรือไม่ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ลักษณะประชากร ผู้ผลิตและผู้จัดจ่าหน่ายควรใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น โดยการกระตุ้นให้กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการบริโภคเบียร์คราฟท์มากยิ่งขึ้น เช่น พัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
เบียรค์คราฟท์ให้มีความหลากหลายและการออกแบบลวดลายกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของเบียร์คราฟท์ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
เพิ่มเติมรสชาติและกล่ินหอมเฉพาะของเบียร์คราฟท์ ควรค่านึงถึงคุณภาพของรสชาติและวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมส่าคัญของการผลิต 
รวมไปถึงด้านการส่งเสริมทางการตลาด การจัดโปรโมช่ันให้ผู้บริโภคได้ล้ิมลองรสชาติเบียร์คราฟท์หรือเบียร์เทสติ้ง ณ จุดขาย 
ก่อนท่ีผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อเบียร์คราฟท์ เป็นต้น 
 2. ปัจจัยผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตเบียร์คราฟท์ควรให้ความส่าคัญกับปัจจัยผลิตภัณฑ์โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 2.1. ด้านความคาดหวังผลิตภัณฑ์ ควรมีการคิดค้นและพัฒนารสชาติของเบียร์คราฟท์ให้แปลกใหม่เพิ่มส่วนผสมพิเศษที่
เป็นสูตรลับที่มีกล่ินหอมของผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางผู้ผลิต ให้กับผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์ เช่น รสชาติที่มีความเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์ที่แตกต่างจากเบียร์ทั่วไป รสชาติผลไม้ตามฤดูกาล หรือเพิ่มกล่ินหอมเฉพาะให้กับเบียร์คราฟท์ จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากที่จะทดลองดื่มเบียร์คราฟท์ รสชาติแปลกใหม่และช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อในแต่ละครั้งอีกด้วย เนื่องจาก
ผลการวิจัย พบว่า ด้านความคาดหวังผลิตภัณฑ์มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟโดยรวม 
 2.2. ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ ควรเพิ่มเติมกล่ินหอมที่ช่วยผ่อนคลายและศึกษาการระดับเปอร์เซ็นต์ปริมาณแอลกอฮอล์
ของเบียร์คราฟท์ เนื่องจากผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดับดีมาก ในข้อย่อย ท่านรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียด รู้สึกสนุกสนาน 
และลดความกังวลลงได้ เมื่อบริโภคเบียร์คราฟท์ จึงควรเน้นปรับปรุงศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการผ่อนคลายลดความเครียด
ให้กับผู้บริโภค เช่น การจัดกิจกรรมแนะน่าเบียร์คราฟท์ เพื่อให้แนะน่าเบียร์คราฟท์ใหม่ๆ และศักยภาพของเบียร์คราฟท์แต่ละ
ผลิตภัณฑ์ที่มีกล่ินหอมเฉพาะที่ช่วยผ่อนคลาย ไปยังผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟโดยรวม 
 2.3. ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ควรมีการการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมรูปลักษณ์เบียร์คราฟท์ให้มีความหลากหลาย เช่น 
ลวดลายกราฟฟิกสีสัน หรือการวาดรูปให้โดนเด่นเฉพาะรสชาติของเบียร์คราฟท์ ที่แปลกใหม่ตามกระแสนะช่วงเวลานั้น และคิดค้น
พัฒนาลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากเบียร์ทั่วไป เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น จะท่าให้มีปริมาณการบริโภคใน
อนาคตเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟโดยรวม 
 2.4. ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑ์ควบมีความหลากหลาย ผู้ผลิตเบียร์ และผู้จัดจ่าหน่ายไม่ควรปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์
ควบของเบียร์คราฟท์บ่อย ควรมีช่วงเวลาของผลิตภัณฑ์ควบท่ีเหมาะสม เช่น ช่วงเทศกาลวันส่าคัญ ช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ เนื่องจากการปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์บ่อยครั้งอาจมีผลต่อการจดจ่าและความพึงพอใจของผู้บิโภคซึ่งอาจจะท่าให้ไม่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคส่งผลเชิงลบ ผู้ผลิตควรมีช่วงเวลาในการปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์ควบที่เหมาะสม เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์ควบมีผลเชิงลบต่อแนวโน้มการตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟโดยรวม 
 3. ส่วนประสมทางการตลาด อื่นๆ ผู้ผลิต และจัดจ่าหน่ายเบียร์คราฟท์ควรศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด โดยเน้นการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น การส่งเสริมการขายด้วยการให้ทดลองชิมหรือล้ิมลองรสชาติเบียร์
คราฟท์ ณ จุดขาย เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจบริโภคได้ง่ายจากการได้ล้ิมลองรสชาติก่อนตัดสินใจบริโภค และดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคให้เพิ่มมากข้ึนด้วยการจัดโปรโมชั่น ซื้อ 2 แถม1 และส่ือสารผ่านการโฆษณา เพื่อเพิ่มการรับรู้ แต่ย้่าเตือนความทรงจ่าให้
เกิดความต้องการในการบริโภค เนื่องจากผลวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อแนวโน้มการ
ตัดสินใจบริโภคเบียร์คราฟโดยรวม 
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 4. พฤติกรรมการบริโภคเบียร์คราฟท์ ด้านจ่านวนครั้งในการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภคเบียร์คราฟท์ ซึ่งจ่านวน
การบริโภคสะท้อนต่อค่าใช้จ่ายในการบริภคเบียร์คราฟท์ต่อครั้ง โดยบุคคลที่มีอิทธิพลในการบริโภค คือ เพื่อน ผู้ผลิต และจัด
จ่าหน่ายเบียร์คราฟท์จึงควรมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรมมการบริโภคเพิ่มการบอกต่อจาก
เพื่อนไปยังเพื่อน เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อนชวนเพ่ือนเล่า แลกเปล่ียนเรื่องราวเกี่ยวเบียร์คราฟท์ เพิ่มความน่าสนใจในเรื่องเล่าด้วบ
ประวัติความเป็นมาของเบียร์คราฟท์ ให้มีการท่ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนเพื่อให้เกิดการบอกต่อ และชักชวนสงสรรค์ในกลุ่มของคนที่
มีความช่ืนชอบเบียร์คราฟท์ เนื่องจากผลการวิจัย พบว่าพฤติกรรมการบริโภคเบียร์คราฟท์ มีจ่านวนการบริโภคโดยเฉล่ีย 4 ครั้ง  
ต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเบียร์คราฟท์ต่อครั้ง 1243.30 บาท ต่อครั้ง และบุคคลที่มีอทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคเบียร์
คราฟท์ คือ เพื่อน มีค่าร้อยละ 50.5 จากจ่านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพื่อน 202 คน  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตเบียร์คราฟท์ และความศึกษาขั้นตอนในการผลิตเบียร์แต่
ละชนิด เพื่อมาต่อยอดพัฒนาองค์ประกอบใหม่ๆ  ของเบียร์คราฟท์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่โดนเด่นเฉพาะของเบียร์คราฟท์ ให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 
 2. ควรมีการศึกษาและให้ความส่าคัญกับปัจจัยผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวัง
ผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ ของเบียร์คราฟท์ให้เกิดความแตกต่างที่แปลกใหม่ เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์ 
 3. ควรศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด อื่นๆ ด้านการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากกิจกรรมและการจัดท่าโฆษณา
ผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์ เพื่อน่าเสนอและแนะน่าผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์ให้ผู้บริโภค จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคการตัดสินใจบริโภค
เบียร์คราฟท์ได้มากข้ึน 
 4. ควรมีการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ผู้บริโภคได้แสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เบียร์คราฟท์ ได้มากข้ึนและมี
ขอบเขตเนื้อหาที่กว้างขึ้นเพื่อน่าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
________. (2549). การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
คอตเลอร์ ฟิลิป. (2555). หลักการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า. 
ชุติมา มีสกุล. (2558). ความคาดหวังในสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้าแฟช่ันและ 
        เครื่องประดับผ่านอินเทอร์เน็ตของประชากรในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.  
        การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ณัฐวรรณ พูนจารุวัฒน์. (2547). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเบียร์ไทยตราสิงห์ในเขตกรุงเทพมหานคร.  
        สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา. (2562). แนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ปี 2562-64.  สืบค้นจาก  
        https://www.krungsri.com/bank/getmedia/TH_EX.aspx 
 

https://www.krungsri.com/bank/getmedia/TH_EX.aspx


12 
 

นฤมล หุ่นรอด. (2560). คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเบียร์ตราโฮการ์เด้น  
        ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
เบญจมาภรณ์ คชเดช. (2554b). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์ของผู้บริโภคในเขตอ่าเภอปากเกร็ด  
        จังหวัดนนทบุรี. ปริญญานิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
บุษบา หรัญรัตน์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับความส่าเร็จทางการตลาด 
        ของธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทย. Journal of Accountancy and Management, 12(1): 77-87. 
ภูมิภัท รัตนประภา. (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ กรณีศึกษาเบียร์การ์เด้นเวิลร์ดเทรดเซ็นเตอร์.  
        สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541a). กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: Diamond in Business World.  
________. (2541b). การบริหารส านักงานแบบใหม่ (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: Diamond in Business World.  
ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา. (2532). การบริหารการตลาด : พร้อมบทความและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการตลาด  
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
สุดาดวง เรืองรุจิระ. (2541). หลักการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: ประกายพรึก.  
เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: Diamond in Business  
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2543). การบริหารการตลาด : กลยุทธ์และยุทธวิธี. (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: 
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อภิษฐา ดิศผดุง. (2550). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อลีโอเบียร์ และเบียร์ช้างของผู้บริโภค 
        ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
อัมพิกา หอมจิตต์. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสตรีวัยท างานในเขต 
        กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
positioningmag. (2018). ผ่าเทรนด์คราฟต์เบียร์ โตแรง รายเล็กดาหน้าเปล่ียน Niche Market ให้เป็นแมส. สืบค้นจาก 
        https://positioningmag.com/1156019 
 

https://positioningmag.com/1156019

