
ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์คราฟต์เบียร์ของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factor Influencing Purchase Decision for Craft Beer of Consumer  

in Bangkok, Thailand 
     

          ปรเมศวร์ ศรีสวสัด์ิ1 

ปิยะวิทย ์ทิพรส2 

 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟต์

เบียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีอิทธิพลมีต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูบ้ริโภค
ผลิตภณัฑ์คราฟตเ์บียร์ และเป็นผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ประมวลผล
การศึกษาดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิต Independent sample t-test 
และวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ดว้ยค่าสถิติ F-test และวิเคาะห์โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์
เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคใหญ่เป็นผูช้าย มีอายุอยู่ระหว่าง 20 - 30 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
ความถ่ีในการด่ืมคราฟตเ์บียร์เดือนละ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน มีใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร์
โดยเฉล่ียต่อคร้ัง 501 – 1,000 บาท เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร์ รสชาติอร่อย 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือตนเอง ผลการทดสอบพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลสมมติฐาน
พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ของผูบ้ริโภคในเขต

                                                            
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 



กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกนั มีความถ่ีในการด่ืมคราฟต์เบียร์ ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง และ
เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกัน และพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในภาพรวม มี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์คราฟต์เ บีย ร์ของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study factor influencing purchase decision for craft 

beer of consumer in Bangkok.  To study marketing mix factor relation with buying process of 

consumer in Bangkok.This research was conducted quantitatively by mean of survey research 

method.  There was a total number of 400 survey respondents collected, live in Bangkok area, and 

had consumed caft beer in the past. Processing the study by computer program. The statistics used 

for analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation.  And test the hypothesis using 

statistics Independent sample t- test and analysis the variance (ANOVA)  and Pearson correlation 

coefficient statistically at a significant level of 0.05. 

 The results for this research were as follows; The mojority of repondentsn were male, age 

between 20 -30 years old, graduating with bachelor’ s degree or equivalent, worked as private 

company employee with monthly income between 20,001 –  30,000 baht, frequency of drinking 

craft beer 1-2 time per month, average purchase of craft beer 501 – 1,000 baht per time, reason for 

purchasing a delicious, the person who influences purchasing decisions is self.  The results of the 

study were as follows consumer with different sex, age, educational level, occupation, income, 

frequency of drinking craft beer, average purchase of caft beer, reason for purchasing and the person 

who influences purchasing decisions There is no difference in the overall decision making process 

of purchasing caft beer.  And overall marketing mix factors it correlates with decision making 

process of purchasing caft beer was statistically significant at 0.01 level. 

 

 

 

 



1.บทนํา 
ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

เบียร์เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ชนิดแรกของโลกและยงัมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน

วตัถุดิบหลกัในการผลิตเบียร์ประกอบดว้ย มอลต ์ดอกฮอปส์ ยีตส์ และน ้ า คราฟตเ์บียร์นั้นเกิดจาก

จินตนาการของนักปรุงเบียร์ (Brewmaster) ในการคดัเลือกสายพนัธ์ุวตัถุดิบท่ีเป็นส่วนผสมหลกั

และวตัถุดิบท่ีใชส้ าหรับการปรุงแต่งกล่ินเพื่อให้คราฟตเ์บียร์นั้นมีรสชาติท่ีดีข้ึนซ่ึงสามารถหาได้

จากทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่เช่น กล่ินผลไม ้และสมุนไพรต่างๆ กระบวนการคราฟตเ์บียร์นั้นแบ่งออกเป็น          

2 ประเภทใหญ่ๆคือ เบียร์ประเภทเอล (Ale) คือ เบียร์ท่ีเกิดจากการทางปฏิกิริยาของยีสตเ์กิดข้ึนท่ี 

ผิวถงัหมกัเบียร์ และ เบียร์ประเภทลาเกอร์ (Lager) คือ เบียร์ท่ี เกิดจากการทางปฏิกิริยาของยีสต์

เกิดข้ึนท่ีก้นถังหมักเบียร์ ส าหรับอุตสหกรรมผลิตเบียร์ในประเทศไทยเกิดข้ึนคร้ังแรกในปี                  

พ.ศ. 2474 โดยพระยาภิรมยภ์กัดี ภายใตช่ื้อบริษทั บุญรอดบริเวอร่ี จ  ากดั 

ปัจจุบันผูถื้อครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดของตลาดเบียร์ในประเทศไทยคือ บริษัท                 

บุญรอดบริเวอร่ี 62% ตามมาดว้ยบริษทัไทยเบฟเวอเรจ 34% บริษทัไทยเอเชีย แปซิฟิค บริเวอร่ี 3% 

คราฟตเ์บียร์และอ่ืนๆ 1% มูลค่าตลาดอยู่ท่ี 180,000 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่าคราฟตเ์บียร์ถึงแมจ้ะมี

สดัส่วนไม่ถึง 1% (billionmindset,2560) ดงัรายละเอียดใน ภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ส่วนแบ่งการตลาดเบียร์ในประเทศไทย 

ท่ีมา: https://www.billionmindset.com/who-is-the-leader-of-beer-market-in-thailand/ สืบค้นวันท่ี 

17 สิงหาคม 2563 

https://www.billionmindset.com/who-is-the-leader-of-beer-market-in-thailand/


ซ่ึงมูลค่าตลาด 180,000 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเบียร์ประเภทลาเกอร์ (Lager) ถึง 99% 

เพราะฉะนั้นตลาดผูบ้ริโภคคราฟตเ์บียร์จะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) จุดเด่นของคราฟต์

เบียร์คือความหลากหลายของรสชาติ มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีแอลกอฮอลสู์งถึง 7-9 % ซ่ึงแตกต่าง

จากเบียร์ประเภทลาเกอร์ตามท้องตลาดทั่วไปและยงัสอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ งในเร่ืองของรสนิยมการด่ืมรสชาติเบียร์ท่ีแปลกใหม่และความ

หลากหลายของชนิดเบียร์ท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ 

 จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือคราฟตเ์บียร์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบปัจจยัใดบา้งส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือคราฟตเ์บียร์ โดยขอ้มูลท่ีได้

จากการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือและขอ้มูลในการตดัสินใจในการวางแผนพฒันา

ของผูป้ระกอบการรวมถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

และสร้างความสามารถในการแข่งขนัของตลาดเบียร์ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิยั 

ในการคน้ควา้สารนิพนธ์น้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการวิจยั ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟต์

เบียร์ 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร์  

 

3. สมมติฐานของการวจิยั 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร์ ไม่แตกต่าง

กนั 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร์ ไม่มี

ความสมัพนัธ์กนั  

 

 



4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.ผูท่ี้สนใจท าธุรกิจคราฟต์เบียร์สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากวิจยัน้ีเป็นแนวทางในการวาง               

กลยทุธ์ในการด าเนินงานและพฒันาธุรกิจต่อไป 

2.สามารถน าไปเป็นแนวทางให้กับผูส้นใจเก่ียวกับคราฟต์เบียร์น าข้อมูลไปใช้เป็น

กรณีศึกษาวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต 

 

5.ขอบเขตการวจิยั 

งานวิจยัเร่ืองน้ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์คราฟต์เบียร์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตปัจจยัท่ีจะน ามาใชใ้นการวิจยัฉบบัน้ีโดย

น าเอา ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้  

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4 P) ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยั

ด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด จ าหน่าย (Place) และปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง

การตลาด (Promotion) และปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย การตระหนกัถึงความตอ้งการ 

การเสาะแสวงหาข่าสาร การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ และพฤติกรรมหลงัซ้ือ มาใชเ้ป็นกรอบ

แนวคิดใน การศึกษา โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปี

ข้ึนไป ท่ีด่ืม คราฟคเ์บียร์ในช่วง 1-12 เดือนท่ีผา่นมา และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็น 

การศึกษาจากขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถาม ซ่ึงมีระยะเวลาในการด าเนินการส ารวจ

ในช่วง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.ระเบียบวธีิวจิยั 
 6.1 กรอบแนวคิดวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดต่้อเดือน 
6. ความถ่ีในการด่ืม 
7. ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง 
8. ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์
9. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ 

 

การตัดสินใจซ้ือ 
 

1. การตระหนกัถึงความ
ตอ้งการ 

2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร 
3. การประเมินทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ  
5. พฤติกรรมหลงัซ้ือ 

(Blackwell et al., 2006) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
 

1. ปัจจยัผลิตภณัฑ ์
2. ปัจจยัราคา 
3. ปัจจยัช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ปัจจยัการส่งเสริมทาง

การตลาด 
(Kotler,1984) 

 

H1 

H2 



6.2 ประชากรและตวัอยา่ง 

ประชาการเป้าหมายท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีมีประสบการณ์และเคยด่ืม

คราฟตเ์บียร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น งานศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองน้ี จะก าหนดท่ี กลุ่มตวัอยา่ง

ตามกรณีท่ีไม่ทราบประชากรโดยใช้สมมติฐาน ซ่ึงผูว้ิจัยได้ใช้การค านวณขนาดตัวอย่างของ                     

คอแครน (Cochran,1977) โดยได้ก าหนดระดับ ท่ีระดับความเช่ือมั่น95 และยอมรับความ

คลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05  

6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรววบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์คราฟตเ์บียร์ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

สร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่  1 ค  าถามเ ก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ ค  าถามคดักรอง และขอ้มูลเก่ียวกบั

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร์ 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

คราฟตเ์บียร์ ซ่ึงมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์

ในการก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) 

ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน    ระดบัความเห็น 

 5      เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 4      เห็นดว้ยมาก 

 3      เห็นดว้ยปานกลาง 

 2      เห็นดว้ยนอ้ย 

1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

  



ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวปัจจยัการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้ าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบั 

ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน    ระดบัความเห็น 

 5      เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 4      เห็นดว้ยมาก 

 3      เห็นดว้ยปานกลาง 

 2      เห็นดว้ยนอ้ย 

     1     เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

7.ผลการศึกษา 

 การศึกษาสารนิพนธ์เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัและการอภิปรายผลดงัน้ี 

 1.ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ซ่ึงมี

จ านวนมากกวา่เพศหญิงท่ีมี จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 

อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ20 - 30 ปี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 

ช่วงอาย ุ31 - 40 ปี จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 ช่วงอาย ุ41 – 50 ปี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อย

ละ 8.5 ช่วงอายมุากกวา่ 51 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.5 ระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ระดบัสูงกว่าปริญญาโทจ านวน 8 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 



อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน จ านวน 168 คน คิด

เป็นร้อยละ 42 อาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 อาชีพนิสิต/

นกัศึกษา จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18 อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนกังานของรัฐ จ านวน 66 

คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามล าดบั 

รายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 

จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ27 รายไดต่้อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อย

ละ 20 รายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 รายไดต่้อเดือน

มากกว่า 50,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 

44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 รายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 

ตามล าดบั 

ความถ่ีในการด่ืมคราฟตเ์บียร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการด่ืมคราฟตเ์บียร์ 

เดือนละ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41 เดือนละ 3 – 4 คร้ังต่อเดือน จ านวน 

84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 มากกว่า 4 คร้ังต่อเดือน จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 จ  านวน น้อย

กวา่ 1 คร้ังต่อเดือน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตามล าดบั 

ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟต์

เบียร์โดยเฉล่ียต่อคร้ัง 501 – 1,000 บาท จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 1,001 – 2,000 บาท 

จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 นอ้ยกวา่ 500 บาท จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 มากกวา่ 

2,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดบั 

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

คราฟตเ์บียร์ รสชาติอร่อย จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ความหลาหลายของสินคา้ จ านวน 

120 คน คิดเป็นร้อยละ  30 ช่ืนชอบการด่ืมคราฟต์เบียร์  จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ  29.5 

ตามล าดบั 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือ ตนเอง จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 เพื่อนสนิท/เพื่อนร่วมงาน จ านวน 100 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25 พนกังานขาย จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ครอบครัว จ านวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1 ตามล าดบั 



ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนประสมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียระดบัความ

คิดเห็นในเร่ืองส่วนประสมการตลาด (มีค่าเฉล่ีย 4.17 : เห็นดว้ยมาก) และเม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(มีค่าเฉล่ีย 4.31) รองลงมา คือ ดา้นราคา (มีค่าเฉล่ีย 4.20) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (มีค่าเฉล่ีย 4.14) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย (มีค่าเฉล่ีย 4.03) 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจซ้ือผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นใน

เร่ืองดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (มีค่าเฉล่ีย 4.36 : เห็นดว้ยมากท่ีสุด) และเม่ือพิจารณารายขอ้

พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การตดัสินใจซ้ือ (มีค่าเฉล่ีย4.59) รองลงมา คือ ความตระหนักถึง

ความต้องการ (มีค่าเฉล่ีย4.47) พฤติกรรมหลังซ้ือ (มีค่าเฉล่ีย4.36) การเสาะแสวงหาข่าวสาร                 

(มีค่าเฉล่ีย4.18) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การเลือกประเมินทางเลือก (มีค่าเฉล่ีย4.11) 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานงานวิจยัน ามาสรุปผลการทดสอบไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที่1: ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์คราฟต์

เบียร์ ไม่แตกต่างกนั จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดต่้อเดือน ความถ่ีในการด่ืมคราฟต์เบียร์ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือผลิตภณัฑ์คราฟต์เบียร์ 

เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือคราฟตเ์บียร์ และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร์ ไม่แตกต่างกนั พบว่า

ปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนัของปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ความถ่ีในการด่ืมคราฟตเ์บียร์ ค่าใชจ่้ายใน

การซ้ือผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ และเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ มีอย่าง

นยัส าคญัทางสถิตินอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบักระะบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

คราฟตเ์บียร์ ไม่มีความสัมพนัธ์กนั จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

และกระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพนัธ์กนัทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ในระดบั

มาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

 

 



8.อภปิรายผลการศึกษา 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์คราฟเบียร์ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัสามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภิปรายได ้ดงัน้ี  

 การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ดว้ยการใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน One-way Anova โดยก าหนดนัยส าคญัท่ี 0.05 พบว่า ความถ่ีในการด่ืมคราฟต์เบียร์ 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟต ์และเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร์ แตกต่าง

กนัมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์คราฟตเ์บียร์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนัโดยสรุปกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความถ่ีท่ี 1-2 คร้ังต่อเดือน มีค่าใชจ่้าย 501-1,000 บาทต่อ

คร้ัง และมีเหตุผลการซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร์เพราะว่ารสชาติอร่อยมีแนวโนม้ จะมีพฤติกรรมใน

การบริโภคคราฟต์เบียร์กว่าส่วนลกัษณะประชากรศาสตร์อ่ืนๆนั้นคือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได ้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่ิการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์คราฟตเ์บียร์ ผลการวิจจยัพบว่าลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ดงักล่าวไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑซ้ื์อคราฟตเ์บียร์ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 การทดสอบสมมติฐานดา้นความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมการตลาดระหว่างกระบวนกร

ตดัสินใจซ้ือ พบว่ามีความส าคญัในทุกดา้น ระดบันัยส าคญัท่ี 0.01 โดยอยู่ในระดบัมาก แสดงให้

เห็นไดว้่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดดีข้ึนจะส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีสูงข้ึนอีกดว้ย 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนานพ ในจิตร์,ภคัพงศ ์ปวงสุข และณฐัวฒิุ โรจน์ โรจน์นิรุตติกลุ (2558) 

พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดมีความส าคญั ในการตดัสินใจซ้ือเบียร์ของผูบ้ริโภค ในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

9.ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
จากผลวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑค์ราฟเบียร์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1.) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์พบว่า ระดบัความถ่ีในการด่ืม ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง และเหตุผล

ในการตดัสินใจซ้ือ มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ผูป้ระกอบการควรพิจารณาในแต่ละปัจจยั



อาจจะเน่ืองจากสถานะการวิกฤติ Covid-19 ท าใหผู้บ้ริโภคมีการคิดก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์

คราฟตเ์บียร์ 

ข้อเสนอแนะงานวจิัยต่อเน่ือง 

1.) ในการศึกษาวิจยัคราฟตเ์บียร์นั้นควรใชว้ีการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบท าความเขา้ใจ

ลักษณะพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากข้ึนทั้ งการใช้การสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Groups) การ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ในกลุ่มผูบ้ริโภคในตลาดคราฟตเ์บียร์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความละเอียดของตวัขอ้มูลมากข้ึน ซ้ึงผูป้ระกอบการจะสามารถน าไปพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์

รวมไปถึงวิธีการทางตลาดท่ีเหมาะสมต่อไป 

2.) ในการวิจัยลักษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น ควรเพิ่มค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการ

บริโภคเบียร์ในช่วง Covid -19 ดว้ย เพราะมีความเปล่ียนแปลงในดา้นการบริโภคของผูบ้ริโภคใน

ยคุ New Normal หรือปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีสามารถส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือไดม้ากข้ึน 

3.) ควรขยายระยะเวลาในการศึกษาวิจยัให้มากข้ึนเน่ืองจาก ในการวิจยัเชิงคุณภาพและ

ปริมาณนั้น เพื่อท าให้ผูว้ิจยัสามารถมีเวลาน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และลงส ารวจตลาด มาใชใ้น

การสร้างแบบสอบถามและจดัท ากลุ่มสนทนา เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์

และท าความเขา้ใจตลาดของผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียร์ไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

10.กติติกรรมประกาศ 
สารนิพันธ์สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์จากผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวิทย ์ทิพรส อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้เสียสละเวลาให้ค  าปรึกษา 

ขอ้เสนอแนะน าแนวทางในการจดัท าและแกไ้ขเน้ือหาให้มีความถูกตอ้ง รวมทั้งการให้ขอ้คิดเห็น

ต่างๆอนั ท าให้งานสารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีความครอบคลุมตามวตัถุประสงคง์านวิจยัให้สมบูรณ์มาก

ยิง่ข้ึน 

ขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือและเสียสละเวลาใหข้อ้มูล เพื่อน ามา

ศึกษางานสารนิพนธ์ฉบับน้ี และงานสารนิพนธ์ฉบับน้ีจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากขาดการ

สนับสนุนจากครอบครัวของผูว้ิจยัท่ีส่งเสริม ให้ก าลงัใจให้ผูว้ิจยัมีแรงบนัดาลใจและความมุ่งมัน่

จนกระทัง่งานสารนิพนธ์น้ีส าเร็จ ขอบคุณผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานท่ีให้ความเขา้ใจและ

ผลกัดนัผูว้ิจยัไดท้  างานศึกษางานสารนิพนธ์ตามความประสงคข์องผูว้ิจยั รวมถึงขอบคุณทุกก าลงัใจ



และความช่วยเหลือจากเพื่อนๆทุกคน ตลอดจนทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท าสารนิพนธ์ฉบบั

น้ี ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิง่ ส่งผลใหง้านสารนิพนธ์ฉบบัน้ีประสบความส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ท้ายท่ีสุดผูว้ิจัยหวงัอย่างยิ่ง สารนิพนธ์เร่ืองน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งอุตสาหกรรมคราฟตเ์บียร์ ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆท่ีมีความสนใจในงานศึกษาฉบบัน้ี หากมี

ขอ้บกพร่องประการใด ผูศึ้กษาขออภยัมา ณ ท่ีน้ี และนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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