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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตกับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่ม
เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ อายุ 20 ปี
ขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามที่มีความเช่ือมั่น
ระหว่าง 0.820 – 0.899 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียร์
สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 26 – 30 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 
25,000 บาท ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี และ มีสถานภาพ โสด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง เนื่องจากผู้บริโภคเพศหญิง ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท 
และระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มจะแนะน า และ ซื้อซ้ ามากกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่ม
เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the relationship between drinking non-alcoholic 
beer and the lifestyle and behavior of customers in the Bangkok metropolitan area. The sample in 
this research consisted of four hundred consumers who were at least twenty years of age, lived in the 
Bangkok metropolitan area and consumed non-alcoholic beer. A questionnaire was used as a Multi-
Stage random sampling by using a confidence interval between 0.820-0.899 as a tool for data 
collection. The statistics for data analysis employed frequency, percentage, mean, standard deviation, 
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t-test, the One-Way Analysis of Variance and the Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
The results of this research found that most respondents were male graduate students, married, aged 
twenty-six to thirty, and with an average monthly income of 15,001 to 25,000 Baht. 

The hypothesis testing found that consumers of different genders, average monthly income, 
and educational levels had different trends in terms of consumption behavior of non-alcoholic beer. 
The female consumers had a monthly income of 25,001-35,000 baht and a Bachelor's degree, more 
likely to recommend and buy repeatedly, with a statistical significance of 0.05. Their lifestyles, 
activities, interests and opinions correlated with trends in consumer behavior regarding non-alcoholic 
beer trends among consumers in the Bangkok metropolitan area with a statistical significance of 0.05, 
and in the same direction. 
 
Keywords: Lifestyle, Consumer Behavior Trends, Non-Alcoholic Beer Consumption 
 

บทน า 
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์หรือของมึนเมานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกวัฒนธรรมในโลก ในบางวัฒนธรรม

แอลกอฮอล์จะท าหน้าที่เป็นยารักษาโรค ในบางวัฒนธรรมก็ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
นอกจากนั้นยังท าหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ปลดปล่อยผู้คนออกจากโลกแห่งความจริงหรือใช้ในการสร้างความรื่นรมย์ใน
ชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่มีกันในทุกวัฒนธรรม “เบียร์” (Beer) เป็นเครื่องดื่มมึนเมาประเภทหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน 
ซึ่งเกิดจากการหมักตัวของธัญพืชและน้ า ในยุคอารยธรรมเมโสโปเตเมีย จากน้ันเบียร์ก็ได้ถูกพัฒนากรรมวิธีในการท ามาก
ขึ้นและซับซ้อนข้ึนเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้น (ด า บ้านญวณ, 2562) การดื่มเบียร์ในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติมากใน
สังคมทุกเพศทุกวัย เพราะภาวะอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ประกอบกับผู้ประกอบธุรกิจได้มีการกระตุ้น
ให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคมากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบรโิภคมากข้ึน “เบียร์”จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค
ที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเบียร์เป็นค าเรียกที่รู้จักกันดี และเป็นเครื่องดื่มที่ท าจากการหมักข้าวบาร์เลย์
กรรมวิธีพิเศษที่เรียกว่า Malting และปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติด้วยฮอพ (hops)  

ในปี พ.ศ. 2561 ตลาดเบียร์ของประเทศไทยโดยรวมมีมูลค่าอยู่ที่ 199,000 ล้านบาท หรือประมาณ 13.8 ล้าน
เฮกโตลิตร (เอสเอ็มแมกออนไลน์, 2562) โดยในปี พ.ศ. 2562 มีสินค้าใหม่จากแบรนด์ผู้ผลิตและจ าหน่ายของไทยไม่น้อย
กว่า 10 แบรนด์ ขณะที่มีการน าเข้าจากต่างประเทศอีกกว่า 50 แบรนด์ ซึ่งรับกับเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภครุ่น
ใหม่ที่มองหาทางเลือกและประสบการณ์แบบใหม่ในการบริโภค ประกอบกับการแข่งขันของธุรกิจเบียร์ค่ายใหญ่ทั้งใน
ระดับโลกและในไทย ที่ได้มีการขยายกลุ่มสินค้าเพื่อให้คลอบคลุมทุกกลุ่ม ซึ่งจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ดื่มที่หลากหลายมาก
ขึ้นเพื่อรับกับการเติบโตของกลุ่มสินค้าเบียร์พรีเมียมและเบียร์คราฟต์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และตอบรับกับความ
ต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มองหาประสบการณ์แบบใหม่ในการบริโภคมากที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งจากความหลากหลายดังกล่าวท าให้เกิดการทดแทนกันได้ของผลิตภัณฑ์ทั้ง
ในกลุ่มผู้ผลิตที่มีแบรนด ์ผู้ประกอบการรา้นค้า รวมไปถึงผู้น าเข้า ส่งผลต่อเนื่องให้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมกีารแข่งขันที่
รุนแรงระหว่างผู้ประกอบการเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด  

ในขณะเดียวกันนั้นพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น มีความสนใจในเรื่อง
ของการบริโภคมากข้ึน ประกอบกับให้ความส าคัญในเรื่องมีกิจกรรมด าเนินชีวิตประจ าวันมากข้ึน จึงท าให้ธุรกิจได้มีการ
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พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตและให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค  
เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ (Non Alcohol) ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากความต้องการและสิ่งที่ผู้บริโภค
คนไทยให้ความส าคัญในการเลือกเครื่องดื่มเพื่อบริโภคจากส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ ทั้งนี้ยังให้ความส าคัญกับปริมาณ
แคลอรี่ที่ได้รับ และให้ความส าคัญกับปริมาณน้ าตาลที่ผสมอยู่ เพราะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพประกอบกับเทรนด์ผู้บริโภค
เปลี่ยนไป ท าให้ผู้ประกอบการมองเห็นความต้องการของผู้บริโภค ท าให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ เพื่อตอบรับความต้องการ
ของผู้บริโภค เพราะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้อย ผลิตจากธรรมชาติ แคลอรี่ต่ า และไม่มีการเติมน้ าตาล ซึ่งสอดคล้อง
กับเทรนด์ในการบริโภคในปัจจุบัน  

ทั้งหมดนี้  ช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของตลาด รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพราะผู้บริโภคในเมืองมีความรู้ความเข้าใจ
ต่อสินค้าหรือบริการมากขึ้น จึงต้องการสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพดีและตรงใจที่สุด ดังนั้น ธุรกิจจ าเป็นต้องมีการ
ปรับตัวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จึงจะสามารถน าเสนอผลติภัณฑ์ได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิ จัยจึงมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต                 
ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ของผู้บริโภค            
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลที่ ได้จากการวิจัยไปใช้พัฒนาและวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชาการศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับแนวโน้มพฤติกรรม
การดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจและความ
คิดเห็น กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และ

สถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหาน คร              
แตกต่างกัน 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่ม
เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) สรุปได้ว่าปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่นิยมน ามาใช้ศึกษากันมากที่สุดในการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่มผู้บริโภค โดยอาศัยตัวแปร
ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ นั้น น ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ์สร้างความตอ้งการหรือจูงใจ
และความภักดีให้ผู้บริโภคตัดสินใจซือ้ผลติภัณฑ์หรอืบริการ เพื่อให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพ เนื่องจาก
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ทั้งหมดเป็นตัวแปรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าผู้บริโภคที่ลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความเห็นในการการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง โครงสร้างโดยรวมของการใช้ชีวิต การใช้เวลา
และการใช้จ่ายเงินของบุคคล รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นตัวสะท้อนกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ
ความเห็น (Opinions) ของบุคคลเป็นอย่างดี และยังสามารถสะท้อนค่านิยมของบุคคลผ่านมาทางกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวบุคคล นอกจากนี้รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วตาม
สภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไป 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550) ได้สรุปว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาให้ได้มา ซึ่งการใช้สินค้าและ
บริการ ท้ังนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า  

ข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ มีช่ือทางการว่า “เครื่องดื่มมอลต์ (Malt 
drink)” ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการผลิตเช่นเดียวกับเบียร์ทุกประการ ต่างกันเพียงได้ใช้กรรมวิธีเพื่อดึงแอลกอฮอล์ออกไปโดย
การน าไปต้ม หรือกรองเบียร์ที่ปรุงออกมาแบบปกติอีกครั้ง ซึ่งจะท าให้เบียร์มีรสชาติแย่ลง แต่กระบวนการผลิตก็มีการ
พัฒนาเรื่อยมา จนปัจจุบันวิธีในการท าเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ แบ่งออกหลัก ๆ เป็น 3 แบบด้วยกัน คือ1. สกัดแอลกอฮอล์
ออกจากเบียร์ กล่าวคือ ผลิตเบียร์ตามกระบวนการตามปกติจากนั้นจึงน ามาผ่านกระบวนการสกัดแอลกอฮอล์เพื่อให้
ระเหยออก 2. หมักเบียร์ด้วยอุณหภูมิต่ าเป็นเวลานาน และควบคุมไม่ให้เกิดปริมาณแอลกอฮอล์ขึ้นแต่จะมีกลิ่นและ
รสชาติลดลงจากเบียร์ปกติ 3. ใช้เทคโนโลยี Bioreactor (ถังหมักที่ใช้เลี้ยงจุลินทรีย์) เป็นกระบวนการผลิตเฉพาะของ
เครื่องดื่มยี่ห้อ Bavaria โดยควบคุมการหมักด้วยถังปฏิกรชีวภาพเพื่อหยุดยั้งเซลล์ของยีสต์ไม่ให้สร้างโครงสร้างโมเลกุลที่
จะเรียงตัวกัน และเกิดเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งจะมีรสชาติเหมือนเบียร์ทุกประการ เพียงแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกับกรณี
ของกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน ท าให้ผู้ดื่มไม่รู้สึกมึนเมา เครื่องดื่มเบียร์“ไร้แอลกอฮอล์” (Alcohol-Free หรือ Non-Alcohol) 
นั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเครือ่งดื่มที่ไมม่ีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมอยู่เลย แต่เป็นเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมอยู่
ในปริมาณที่ต่ าจนกฎหมายอนุญาตให้ใช้ค าว่า “ไร้แอลกอฮอล์” ในการเรียกผลิตภัณฑ์หรือใช้ในการโฆษณาได้ เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้เรียกเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมน้อยกว่าร้อยละ0.5 ว่า “ไร้แอลกอฮอล์” 
ขณะเดียวกันประเทศสหราชอาณาจักร ระบุค าว่า “ไร้แอลกอฮอล์” กับเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมน้อยกว่า
ร้อยละ 0.5 เท่านั้น ส่วนบางประเทศในสหภาพยุโรปสามารถเรียกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมไม่เกินร้อยละ 
0.5 ว่า “ไร้แอลกอฮอล์” เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) อนุญาตให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถขอข้ึนทะเบียนเบียร์ไร้แอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารตามกฎหมายได้แต่
ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมไม่เกินร้อยละ 0.5 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ที่มีอายุตั้งแต่ 

20 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ดื่มเบียรไ์รแ้อลกอฮอล์ ที่มีอายุตั้งแต่ 

20 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
หาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% 
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ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง เพิ่มจ านวนตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
รวมทัง้หมด 400 ตัวอย่าง 

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  โดยใช้วิธีการจับฉลากเลือก

พื้นที่ ในการเก็บแบบสอบถาม แบบไม่ใส่คืน  (Without Replacement) จ านวน 5 เขต จากทั้ งหมด 50 เขต 
ประกอบด้วย เขตบางรัก เขตบางนา เขตลาดพร้าว เขตประเวศ และเขตบางแค 

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละเขตทั้ง 5 เขต จ านวนเท่าๆ กัน ด้วยสัดส่วนจะแบ่งได้เขตละ 80 คน  

ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้น าไปเก็บข้อมูลตามเขตการปกครองตามขั้นที่ 2 ให้ครบจ านวนทั้งสิ้น              
400 คน  

เคร่ืองมือวิจัยทีใ่ช้ในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูล

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการในการประมวลผลการวิจัย ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพ ลักษณะของ
แบบสอบถามจะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิด(Closed-end Question)
จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ค าถามแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่ม
เบียร์ไร้แอลกอฮอล์  โดยสามารถจ าแนกแบบสอบถามออกเป็น 3 ด้าน 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามแบบอัตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เป็นการสอบถามถึงแนวโน้มพฤติกรรม
การดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใช้เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval 
Scale) โดยสามารถจ าแนกได้ 5 ระดับ จ านวนทัง้หมด 4 ข้อ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (แบบสอบถามส่วนที่ 1, 5) ได้แก่ เพศ อายุ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพ โดยน าข้อมูลมาท าการค านวณโดยใช้ตารางการแจกแจ ง
ความถี่ (Frequency) และใช้ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้แปลความหมายของขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.2 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้ในส่วนการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation :S.D.) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่ าสุด(Minimum) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลด้าน
ต่างๆ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
2.1 ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample - t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อใช้ทดสอบข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ในส่วนของด้านเพศ  
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) ใช้

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพ  

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น                  
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 มีอายุช่วง 26-30 ปี จ านวน 

143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 และ มีสถานภาพโสด จ านวน 235 คน คิดดเป็น 
ร้อยละ 58.80  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามรูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านกิจกรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับ
การท ากิจกรรมเป็นประจ า ได้แก่ ท่านมีความสามารถในการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงที่ตรงกับความต้องการของท่าน และ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับการท ากิจกรรมอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ ท่านชอบที่จะจ่ายเงินสดใน
การซื้อสินค้า ท่านไปพบปะสังสรรคกับเพื่อนหลังเลิกงานเป็นการ พักผ่อนอย่างหนึ่ง ท่านชอบท ากิจกรรมที่แสดงถึงการ
ดูแลใจใส่สุขภาพ และท่านมักหาโอกาสไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น้ าตก ทะเล ตามล าดับ ด้านความสนใจ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ๆ ท่านใส่
ใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ตามล าดับ และ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านสนใจข่าวสาร
เกี่ยวกับการคิดค้นรูปแบบเครื่องดื่มใหม่ๆ ท่านสนใจทดลองชิมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่ๆ และ ท่านสนใจอ่าน นิตยสาร 
หรือบทความเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ตามล าดับ  ด้านความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจอยู่ในระดับดีมาก 
ได้แก่ ท่านต้องการดื่ม แต่ไม่ต้องการเมา และ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจอยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านชอบซื้อสินค้าที่มี
ตราสินค้าท่ีได้รับการยอมรับ เครื่องดื่มเบียร์ไรแ้อลกอฮอลต์อบสนองความต้องการท่าน เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ช่วย
ให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงมีการยอมรับต่อการดื่มเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์มากขึ้น 
ตามล าดับ 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ดา้นการแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่ม
เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มพฤติกรรมการดืม่เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ อยู่ในระดับแนะน าให้ผู้อื่น
ซื้อ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคตพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้
แอลกอฮอล์ อยู่ในระดับซื้อ ด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ อยู่ในระดับซื้อ ด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ อยู่ในระดับซื้อ 
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4. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการแนะน าให้ผู้อื่นบริโภค
เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต และด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มี
การออกรสชาติใหม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

5. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการแนะน าให้ผู้อื่นบริโภค
เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต ด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการ
ออกรสชาติใหม่ และด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

6. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อ
เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความแตกต่างกัน 4 คู่ 
ได้แก่  

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15 ,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์                  
ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25 ,001-
35,000 บาท ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์                 
ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต มากกว่า ผู้บริโภคที่มีราย ได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-
45,000 บาท  

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้าน
การซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท ผู้บริโภค
ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์
ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท  

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้าน
การซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท  

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้าน
การซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต น้อยกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป 

7. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีความแตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก ่ 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อ
เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต มากกว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี  

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่ม
เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ใน มากกว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี  

8. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส แตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการแนะน าให้
ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต ด้านการดื่มเบียร์ไร้
แอลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่ และด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

9. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์  ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 
ด้านการแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ใน
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อนาคต ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับค่อนข้างต่ า ด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างต่ า  และด้านการดื่มเบียร์           
ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างต่ า 

10. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม การดื่มเบียร์            
ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างต่ า  ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์             
ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า ด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า และด้านการดื่มเบียร์               
ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ตั้งไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า  

11. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์            
ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง ด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างต่ า และด้านการดื่ม
เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการแนะน าให้ผู้อื่นบริโภค

เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต และด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มี
การออกรสชาติใหม่ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศหญิงมี
แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ มากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤมล หุ่นรอด (2560) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับ คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเบียร์ตราโฮการ์เด้น 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเบียร์โฮการ์เด้น 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

2. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการแนะน าให้ผู้อื่นบริโภค
เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต ด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการ
ออกรสชาติใหม่ และด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณย์ ปุราภา (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
คุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
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ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา อาชีพแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ ด้านแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคเบียร์สิงห์ในอนาคต ด้านแนวโน้มการแนะน าผู้อื่นซื้อผลิตภัณฑ์
เบียร์สิงห์ และด้านแนวโน้มการซื้อผลิตภณัฑ์เบียรส์ิงห์อย่างตอ่เนื่อง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อ
เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยผู้บริโภคกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อ
เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต มากกว่า ผู้บริโภคที่มีกลุ่มอื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นฤมล หุ่นรอด 
(2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ คุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเบียร์             
ตราโฮการ์เด้น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

4. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อ
เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต แตกต่างกัน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดย
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์
ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต มากกว่า ผู้บริโภคที่มีกลุ่มอื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นัฑรัตน์ เปี่ยมสุวรรณ (2559)              
ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค 
ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

5. ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกันแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้ ด้านการแนะน าให้ผู้อื่นบริโภค
เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต ด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการ
ออกรสชาติใหม่ และด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฑรัตน์ เปี่ยมสวุรรณ (2559) ศึกษา
ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค ของผู้บริโภค
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิค 
ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

6. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้าน
การแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง และ รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต ด้านการดื่มเบียร์ไร้
แอลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่ และด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างต่ า โดยรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของบุคคลได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยตา่งๆ เช่น วัฒนธรรม ค่านิยม สภาพแวดล้อม และประสบการณ์เดิมที่ได้รับหรือ
พบเจอ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือบุคคลจะท ากิจกรรม ต้องมีความ
สนใจ หรือมีทัศนคติที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการบริโภคและการซื้อสินค้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิด
ทฤษฎีของ ชูชัย สมิทธิไกร (2553) กล่าวคือผู้บริโภคมีการเลือกสินค้า บริการ และท ากิจกรรมต่างๆ เมื่อเขาเห็นว่าสิ่ง
เหล่านั้นสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของเขา โดยลักษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  
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7. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 
ด้านการแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างต่ า และ รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต ด้าน
การดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่ และด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า เนื่องจาก
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการติดตามข่าวสารบันเทิง การอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ อาจส่งผลให้ผู้บริโภคมีความสนใจ
ไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ก าลังอยู่ในเทรนด ์กอปรกับผู้บรโิภคจะตอ้งตัดสนิใจในการใช้สินค้า หรือบริการนั้น ย่อมต้องมีความ
สนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อตัวสินค้า หรือผู้บริโภคจะต้องมีรสนิยมความชอบตรงกับสินค้านั้นๆ 
เช่นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประโยชน์ของสินค้า หรือการออกโปรโมช่ัน เพราะจะสามารถช่วงดึงดูดให้ลูกค้าเกิดการ
ตัดสินใจใช้สินค้ามากขึ้น และผู้บริโภคหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองมากข้ึน ส่งผลให้ผู้บริโภค มีแนวโน้มการบริโภคที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อให้สุขภาพดีจากภายในและภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุภาลักษณ์ อันนันนับ (2546) 
ที่กล่าวไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ทางโภชนาการโดยคอยติดตามข่าวสารและ
หาความรู้เพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพจากหนังสือ นิตยสาร และบทความ  

8. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่ม เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 
ด้านการแนะน าให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการซื้อเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในอนาคต และด้าน
การดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดย
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง และ รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ด้านการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการออกรสชาติใหม่ ท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับค่อนข้างต่ า แสดงให้เห็น
ว่า การที่ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้า หรือบริการนั้นๆ ผู้บริโภคต้องมีความคิดเห็น หรือทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้า 
ก่อนที่จะท าการตัดสินใจใช้และซื้อสินค้านั้น ผู้บริโภคต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ตามความคิดเห็นของตนเอง เพราะฉะนั้น
ผู้ผลิตสินค้าต้องออกแบบสินค้าที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าตามรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็น ให้มีความพึง
พอใจมากที่สุด และ ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้า สามารถท านายพฤติกรรมผู้บริโภคได้ ท าให้ทราบว่าสินค้าแบบ
ไหนที่ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา ดังนั้นการที่ 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นที่ดีต่อการบริโภคเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ส่งผลให้ปริมาณซื้อมากขึ้น รับประทานเครื่องดื่ม
เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ บ่อยขึ้น รวมถึงแนวโน้มการบริโภคในอนาคตเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ                
ชูชัย สมิทธิไกร (2553) ที่กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นค าถามที่มุ่งเน้นความคิด ความรู้สึก และทัศนะต่างๆ ของผู้บริโภค 
ใช้เพื่ออธิบายการแปลความหมาย การคาดคะเนและการประเมินค่า 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ประกอบการเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ควรท าแผนการตลาดที่ชัดเจนกับผู้บริโภคเพศหญิง ที่มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท และระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการบริโภคดื่ม
เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ เนื่องจากเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง ผู้บริโภคที่
บริโภคเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว กอปรกับควรพัฒนารสชาติของสายผลิตภัณฑ์ให้มี
ความกลมกล่อม นุ่ม ถูกคอ ถูกปากกลุ่มผู้บริโภครวมไปถึงมีการคิดพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีความทันสมัยส่งเสริม
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ภาพลักษณ์ของผู้บริโภคให้ดูดียิ่งขึ้น และเพิ่มคณค่าในผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเป็นที่น่าจดจ าตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด 

2. ผู้ประกอบการควรใช้กลยุทธ์สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกแตกต่างและคุ้มค่าเมื่อ
บริโภค เนื่องจากราคาเมื่อเทียบกับปริมาณจะมีราคาสูงกว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั่วไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่ม
ยอดขาย ผู้ประกอบการเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอออล์ ควรมีการปรับลดราคาของเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ลง และ
ควรการออกแบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ คุณภาพ รวมทั้งรสชาติของเครื่องดื่ มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 
ควรเพิ่มรสชาติให้ความหลากหลายและแปลกใหม่ยิ่งขึ้น เนื่องจากความแปลกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ของรสชาติสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ 

3. ผลการวิจัยในส่วนของรูปแบบการด าเนินชีวิต พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ผู้ประกอบการธุรกิจควรให้ความส าคัญกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) เนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากข้ึน จะเห็นว่าผู้บริโภคจะค านึงถึง
สุขภาพมากขึ้น โดยผู้คนเริ่มเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินชีวิตและวีธีการดูแลสุขภาพมากขึ้น เช่น ผู้มีการท า
กิจกรรมที่แสดงถึงการดูแลใส่ใจสุขภาพ เช่น การไปเดินเล่นหรือซื้อของตามห้างสรรพสินค้า และชอบเล่นกีฬา หรือออก
ก าลังกายเป็นประจ าสม่ าเสมอ ประกอบกับการพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ภูเขา น้ าตก ทะเล หรื อแม้กระทั่งการ
สังสรรคกับเพื่อนหลังเลิกงานเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งผู้บริโภคชอบท า ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจควรสร้างความภักดี
ต่อตราสินค้า โดยการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับลูกค้า เช่นเทศกาลคนรักเบียร์ไร้แอลกอฮอล์เพื่อรักษาลูกค้าที่บริโภค            
อยู่เดิม และท าการสื่อสารการตลาดกับคนรุ่นใหม่ โดยท ากิจกรรม ณ จุดขายมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคย
ดื่มมาทดลองดื่ม เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าให้บริโภคเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง และเกิดความ
ภักดี ตลอดจนมีการแนะน าผู้อื่นให้บริโภคเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ โดยใหค้วามส าคัญกับความคุ้มค่าแก่ผู้บริโภคด้วย
การก าหนดราคาเครื่องดื่มที่ไม่แพงจนเกินไป ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ มีความเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับร้านอื่น และมีราคาที่เหมาะสมกับ สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังต้องให้ความส าคัญกับรสชาติ ของ
เครื่องดื่มเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความคุ้มค่า กับเงินที่จ่ายไป 

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 
ผู้ประกอบการควรเน้นประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้
ผู้บริโภคสนใจเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์มากขึ้น เนื่องจากด้วยข้อจ ากัดต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้การด าเนินชีวิตประจ าวัน
ในสังคมเมืองที่ส่งผลต่อสุขภาพ อีกทั้งควรใช้กลยุทธ์การกระตุ้นที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคมากขึ้น เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายเป็นคนโสดที่ชอบพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ที่มีความสนใจการบริโภคเป็นอย่างมาก ดังนั้นควรท าการโป
รโมทท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเปา้หมายนี้ เช่น การเลือกพรีเซ็นเตอร์ให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภค รวมไป
ถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสื่อสารอย่างบรูณาการ สร้างความน่าสนใจให้ผู้บริโภค ให้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทางทิศเดี่ยวกันทั้งสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อให้
เข้าถึงผู้บริโภคมากท่ีสุด  

รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการดื่ มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ 
ผู้ประกอบการควรเน้นประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล และสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพเพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้
ผู้บริโภคสนใจเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์มากขึ้น เนื่องจากด้วยข้อจ ากัดต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้การด าเนินชีวิตประจ าวัน
ในสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ อีกทั้งควรใช้กลยุทธ์การกระตุ้นที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคมากขึ้น ผู้ประกอบการควร
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ คุณภาพ รวมทั้งรสชาติของเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ และ
ควรเพิ่มรสชาติให้ความหลากหลายและแปลกใหม่ยิ่งขึ้น เนื่องจากความแปลกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ของรสชาติสามารถ
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ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตามเมื่อแนวโน้มรูปแบบการด าเนินชีวิต เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
สถานการณ์บ้านเมือง อิทธิพลของระบบข้อมูลข่าวสาร และเวลา การบริโภคสินค้าและบริการของผู้บริโภคก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกัน 

ดังนั้น ผู้ประกอบการควรจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตจากกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็นของผู้บริโภคในปัจจุบัน และเลือกให้ความส าคัญกับกลุ่มประชากรที่เป็นเป้าหมายของการขายสินค้าและ
บริการของตนเอง เพื่อผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของกลุ่มประชากรดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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