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As in 2017, craft beer had earned popularity among the consumers and, therefore, 

later there were a number of craft beer brewers increased. To meet the consumer needs and 

compete in the market, the brewers had tried to differentiate their products in several types 

and styles. And, this induced this research which was aimed at investigating for the optimal 

product attributes which influence the consumers’ purchase decision. To analyze, the research 

had applied conjoint analysis and used primary data collected by interviewing through 

structured questionnaires from 300 samples who were over 20 years old and had already 

experienced with craft beer at least 3 times. 

The results found that the consumers drank craft beer because of 3 reasons which 

were the preference of its taste, the needs to taste in different kinds of beer or to follow the 

trend. In addition, the consumers drank craft beers in relaxing time and bought or consume 

in the restaurant because there were many kinds of beer to offer as well as this place was 

easy to buy with many facilities. Furthermore, the consumers preferred glass bottled beer and 

the beers in IPA (India Pale Ale) style beers. From optimal attribute analysis, the results 

showed that craft beer product should be bottled or canned rather than draft beer. Also, beer 

should be in clear gold color with moderate IBUs 30-60 bitterness, fruity aromas and ABV 5% 

or more. 

Based on these results, the brewer entrepreneurs should develop and offer craft 

beers which consisted the attributes influencing the consumers’ needs and purchase decision. 

Thus, the brewer should offer craft beer in gold color which should be IPA or Lager or Pale 

Ale beer style. Besides, craft beer should be glass bottled or canned rather than offering as 

draft beer with reasonable price for its quality, taste, and volume. In addition, promotion 

should be conducted through Facebook to educate the consumer and these will influence the 

consumers’ purchase decision. 
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บทที่ 1 

 

บทน า 

  

ความส าคญัของปญัหา 

 

 จากประวตัิความเป็นมาอนัยาวนานของเบยีรต์ ัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบนั ไดพ้ฒันาจากความนิยมดื่ม

เบยีรสู่์การท าธุรกิจผลติและจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลป์ระเภทเบยีร ์ส  าหรบัประเทศไทยเริ่มมกีารผลติ

เบยีรใ์นรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั โดยพระยาภริมย์ภกัดี ไดก่้อตัง้บริษทัผลติเบยีรข์ึ้น

ภายใตช้ื่อ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ  ากดั และมกีารผลติเบยีรอ์อกจ าหน่ายคร ัง้แรกในปี พ.ศ. 2474 โดยใช ้

เครื่องหมายการคา้ทีย่งัคงอยู่จนปจัจบุนัคือ ตราสงิห ์(ปิยะ ภริมยภ์กัดี, 2541) ส าหรบัโครงสรา้งทางการตลาด

ของอุตสาหกรรมเบยีรใ์นประเทศไทย พบว่า ก่อนปี พ.ศ.2534 มโีครงสรา้งตลาดแบบผูกขาด (Monopoly 

market) แต่ภายหลงัรฐับาลเปิดเสรอีุตสาหกรรมเบยีร ์ในปี พ.ศ.2534  ท าใหม้ผูีผ้ลติเบยีรเ์พิ่มขึ้นหลากหลาย

แบรนดใ์หผู้บ้ริโภคเลอืกดื่ม เช่น ชา้ง ลโีอ คาลส์เบริก์ คลอสเตอร ์ไฮเนเกน้ เป็นตน้ ส่งผลท าใหโ้ครงสรา้ง

ตลาดเปลีย่นแปลงจากตลาดแบบผูกขาดเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยราย (Oligopoly market) โดย บริษทั บุญรอด 

บรวิเวอรี่ จ  ากดั เป็นผูค้รองส่วนแบง่ตลาดสูงสุด และรองมาคือ กลุม่ไทยเบฟเวอเรจ (วศรรณ รูร้กัด,ี 2538)  

 

ผลจากการเปิดเสรีอุตสาหกรรมเบียรใ์นปี พ.ศ.2534 ท าใหต้ลาดเบียรใ์นประเทศไทยมีแนวโนม้

เติบโตขึ้นทุกปี โดยมูลค่าตลาดรวมของเบยีร์ปี พ.ศ.2555 จ านวน 126,700 ลา้นบาท ปี พ.ศ.2556 จ านวน 

127,000 ลา้นบาท ปี พ.ศ.2557 จ านวน 130,000 ลา้นบาท ปี พ.ศ.2558 จ านวน 140,000 ลา้นบาท และปี 

พ.ศ.2559 มลูค่าตลาดรวมของเบยีรเ์พิม่ขึ้นเป็น 180,000 ลา้นบาท โดยมลูค่าเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558 จ านวน 

40,000 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 28.57 (ประชาชาตธุิรกจิออนไลน,์ 2560) ดงัภาพที ่1.1 

 

 

 
ภาพที่ 1.1  มลูค่าตลาดรวมของเบยีรใ์นปี พ.ศ.2555 – 2559 (ประชาชาตธุิรกจิออนไลน,์ 2560) 
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 การที่โครงสรา้งอุตสาหกรรมเบียรข์องประเทศไทยยงัเป็นแบบตลาดผูข้ายนอ้ยราย เน่ืองจาก

ขอ้ก าหนดทางดา้นกฎหมาย นัน่คือ ประกาศกระทรวงการคลงัเรื่องวธิีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2543 ระบุไวว้่า 

ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นบรษิทัจ ากดั มทีุนจดทะเบยีนไม่ต า่กว่า 10 ลา้นบาท มเีงนิค่าหุน้หรอืเงนิลงทนุทีช่  าระแลว้

ไม่นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท และมปีริมาณการผลติไม่ต า่กว่า 10 ลา้นลติรต่อปี  ในกรณีที่เป็นโรงงานเบยีรข์นาด

เลก็ประเภทผลติเพื่อขาย ณ สถานที่ผลติ และหา้มบรรจุขวดจ าหน่ายออกนอกสถานที่ จะตอ้งมปีริมาณการ

ผลติไมต่ า่กว่า 100,000 ลติร แต่ไมเ่กนิ 1 ลา้นลติรต่อปี (ปรธิ ิทองมติร, 2559) ดงัภาพที ่1.2  

 

 
 

ภาพที่ 1.2  เกณฑอ์นุญาตผลติเครื่องดื่มแอลกอฮอลช์นิดเบยีร ์ 

ทีม่า : http://www.bltbangkok.com/article/info/3/689 

 

เมือ่กฎหมายไม่เปิดโอกาสใหผู้ผ้ลติเบยีรร์ายย่อยเขา้มาแบ่งพื้นที่ทางการตลาด เบยีรท์ี่วางจ าหน่าย

อยู่ในตลาดจึงมเีพียงเบยีรข์องผูผ้ลติรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย อย่างไรก็ตามในช่วง 8 – 9 ปีที่ผ่านมา (ช่วงปี 

พ.ศ.2551 – พ.ศ.2552) ไดเ้ริ่มมีการน าเขา้เบียรแ์บรนดด์งัจากต่างประเทศมาจ าหน่ายเป็นทางเลือกใหแ้ก่

ผูบ้ริโภค เช่น Hoegaarden และ Stella Artois จากประเทศเบลเยี่ยม  Erdinger และ Paulaner จาก

ประเทศเยอรมนี  Sapporo และ Asahi จากประเทศญี่ปุ่ น ดงัแสดงตวัอย่างภาพที ่1.3 ภาพที่ 1.4 และภาพ

ที่ 1.5 ซึ่งส่งผลใหร้สนิยมและพฤติกรรมการดื่มเบียรข์องผูบ้ริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยผูบ้ริโภคยอมที่จะ

จ่ายเงนิแพงขึ้นเพือ่ใหไ้ดด้ื่มเบยีรท์ีม่คุีณภาพและมรีสชาตดิ ี 

 



3 

  

      
 

ภาพที่ 1.3  เบยีร ์Hoegaarden และ Stella Artois จากประเทศเบลเยีย่ม 

ทีม่า :  http://www.newyorkbeverage.com/ และ https://store.belgianshop.com/ 

 

            
 

ภาพที่ 1.4  เบยีร ์Erdinger และ Paulaner จากประเทศเยอรมนี 

ทีม่า :  https://www.takealot.com/  และ  https://www.dreamstime.com/ 

 

          
 

ภาพที่ 1.5 เบยีร ์Sapporo และ Asahi จากประเทศญี่ปุ่น 

ทีม่า :  https://sapporobeer.com/  และ  http://www.asahibeer.com.au/ 

 

หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2555 ไดเ้กิดการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญักบัอุตสาหกรรมเบียรข์องประเทศไทย

ขึ้น นัน่คือ การน าเบยีรแ์บรนด ์ROGUE ซึ่งเป็นคราฟตเ์บยีรจ์ากประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถงึแบรนดร์ะดบั

โลกอย่างแบรนด ์Brewdog จากประเทศสกอตแลนด ์แบรนด ์Mikkeller จากประเทศเดนมารก์ และคราฟต์

เบยีรอ์ีกหลากหลายแบรนดเ์ขา้มาเป็นอีกทางเลอืกใหก้บัผูบ้ริโภคเพิ่มมากขึ้น ดว้ยความแปลกใหม่ของรสชาติ 

และกลิ่นหอม ตลอดจนบรรจุภณัฑท์ี่มีขนาดกระทดัรดัและฉลากสวยงามของคราฟตเ์บียร์น าเขา้จาก
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ต่างประเทศ จนก่อใหเ้กิดกระแสความนิยมดื่มคราฟตเ์บยีรใ์นประเทศไทยขึ้น แต่ยงัเป็นเพยีงตลาดผูบ้ริโภค

กลุม่เลก็ ๆ เท่านัน้ 

 

               
 

ภาพที่ 1.6 ผลติภณัฑค์ราฟตเ์บยีร ์แบรนด ์ROGUE แบรนด ์Brewdog และแบรนด ์Mikkeller 

ทีม่า :  https://www.wishbeer.com/  

 

คราฟตเ์บียรน์ ัน้ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเบียรท์  ามือ ที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของนกัปรุงเบียร ์

(Brewmaster) ตัง้แต่การเลอืกสายพนัธุข์องมอลต ์สายพนัธุข์องดอกฮอปส ์ยสีต ์และน า้ ซึง่เป็นวตัถดุบิหลกั

ในการผลติเบยีร ์ตามภาพที่ 1.7 ตลอดจนการแต่งปรุงกลิน่ดว้ยวตัถดุิบที่มอียู่ในทอ้งถิ่น เช่น ผลไม ้ดอกไม ้

กาแฟ และสมนุไพรต่างๆ ที่มผีลท าใหคุ้ณภาพและรสชาติของเบยีรด์ีขึ้น  และมคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละ

แบรนด ์(จุดประกาย, 2559) นอกจากวตัถดุิบแลว้กระบวนหมกัคราฟตเ์บยีรย์งัเป็นสิ่งส  าคญั ที่สามารถแบ่ง

สไตลข์องคราฟตเ์บียรอ์อกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เบียรป์ระเภทเอล (Ale) คือ เบียรท์ี่เกิดจากการท า

ปฏิกิริยาของยีสตเ์กิดขึ้นที่ผิวถงัหมกัเบยีรด์ว้ยอุณหภูมทิี่อุ่น และเบยีรป์ระเภทลาเกอร ์(Lager) คือ เบยีรท์ี่

เกิดจากการท าปฏิกิริยาของยีสตเ์กิดขึ้นที่กน้ถงัหมกัเบียร์ดว้ยอุณหภูมิที่เย็น (อุทิศ เหมะมูล. 2557) โดย

คราฟตเ์บยีรแ์ต่ละสไตลน์ัน้จะมสี ีกลิน่ และรสชาตแิตกต่างกนัไป ตามภาพที ่1.8  

 

       
 

ภาพที่ 1.7 วตัถดุบิหลกัในการผลติเบยีร ์มอลต ์ดอกฮอปส ์ยสีต ์และน า้ 

ทีม่า :  https://www.wongnai.com/food-tips/things-you-should-know-about-beer 
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ภาพที่ 1.8 สไตลห์ลกัของคราฟตเ์บยีรแ์บง่ตามกระบวนหมกั  

ทีม่า : https://www.123rf.com/photo_67750864_stock-vector-types-of-beer-various-types-of- 

beer-in-recommended-glasses-vector.html 

 

แมว้่าตลาดผูบ้ริโภคคราฟตเ์บยีรจ์ะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) แต่ก็มแีรงผลกัดนัให ้

เกิดกลุม่ผูผ้ลติคราฟตเ์บยีรส์ญัชาติไทยพยายามที่จะผลติคราฟตเ์บยีรท์ีม่คุีณภาพออกมาตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของตลาด และดว้ยขอ้จ ากดัทางกฎหมายเกี่ยวกบัการผติเครื่องดื่มแอลกอฮอลช์นิดเบยีร์ กลุ่มผูผ้ลติ

คราฟตเ์บยีรส์ญัชาติไทยจึงหลกีเลีย่งการกระท าผดิกฎหมาย โดยการท าสญัญาผลติเบยีรร่์วมกบัโรงงานผลติ

เบยีรใ์นต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลยี ประเทศกมัพูชา ประเทศใตห้วนั เป็นตน้ โดยเบยีรช์าละวนั 

(Chalawan) เป็นคราฟตเ์บียรเ์จา้แรกที่ถูกกฎหมายไทย โดยบริษทั ฟูลมูน บรูเวิรค์ จ ากดั (Full Moon 

Brewworks) ซึ่งผลติที่ประเทศออสเตรเลยีแลว้น าเขา้มาในประเทศไทยโดยเสยีภาษสีรรพสามติและตดิอากร

แสตมป์ในรูปแบบของเบยีรน์ าเขา้ หลงัจากนัน้ไดม้ีผูป้ระกอบการคราฟตเ์บยีรใ์ชว้ธิีการไปผลติที่ต่างประเทศ

แลว้น ากลบัเขา้มาและเสยีภาษตีิดแสตมป์ตามกฎหมาย เช่นเดยีวกบั Full Moon Brewworks เพิม่ขึ้นเรื่อยๆ 

เช่น Stone Head ซึ่งต ัง้โรงผลติเบยีรอ์ยู่ที่จงัหวดัเกาะกง ประเทศกมัพูชา Mahanakhon Brewery ผลติที่

ประเทศไตห้วนั เป็นตน้ ส่งผลท าใหมู้ลค่าตลาดคราฟตเ์บียร ์ปี พ.ศ.2559 มมีูลค่าประมาณ 35 ลา้นบาท 

ประชาชาตธุิรกจิออนไลน ์(2560) ซึง่คิดเพยีงรอ้ยละ 0.02 ของมลูค่าตลาดเบยีรร์วม 

 

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2560 พบว่าคราฟต์เบียร์สญัชาติไทยที่ถูกกฎหมายมีจ านวนเพิ่มขึ้น

หลากหลายแบรนด ์โดยมีผูผ้ลิตท ัง้สิ้น 19 ยี่หอ้ 38 สไตล ์ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต Full Moon Brewworks ผลิต

คราฟตเ์บยีร ์3 สไตล ์คือ เพลเอล (Pale Ale) ไอพีเอ (IPA) และเฮเฟอไวเซ็น (Hefeweizen) ตรายี่หอ้ ชา
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ละวนั เพลเอล (Chalawan Pale Ale) ชาตรี ไอพีเอ (Chatri IPA) และบุษบา เอ็กซ-์ไวซซ์ี่ (Bussaba Ex-

Weisse) ผูผ้ลติ Stone Head ผลติคราฟตเ์บยีร ์5 สไตล ์คือ โคโคนทั ครีม เอล (Coconut Cream Ale) 

เลมอนกราส เคิลช ์(Lemongrass Kolsch) เซเว่นเดย ์วีทเบียร ์(Seven Days Witbier) เดอะดารก์ไซด ์

สเตาท์ (The Dark Side Stout) และ ตุ๊กตุ๊ก ครีมเอล (Tuktuk Cream Ale) ผูผ้ลิต Mahanakhon 

Brewery ผลติคราฟตเ์บยีร ์2 สไตล ์คือ Mahanakhon white ale และ Mahanakhon Rak Sud Jai เป็น 

Pale Ale สไตลอ์งักฤษ ผูผ้ลติ Sandport ผลติคราฟตเ์บยีร ์2 สไตล ์คือ Wheat off the wall และ Bang 

Bang IPA และผูผ้ลติ SpaceCraft ผลติคราฟตเ์บยีร ์1 สไตล ์คือ วที เอล (Wheat Ale) ในชื่อ LIBERTY 

1 เป็นตน้ ตวัอย่างตามภาพที ่1.9 (รายละเอียดเพิม่เติมตามภาคผนวก ก) โดยผูผ้ลติแต่ละรายจะผลติคราฟต์

เบียรท์ ัง้ในรูปแบบสด (Draft beer) และบรรจุขวดหรือบรรจุกระป๋อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ท ัง้น้ี พบว่ามลูค่าตลาดคราฟตเ์บยีรใ์นปี พ.ศ.2560 เพิ่มขึ้นสูงถงึ 500 ลา้นบาท โดยสูงกว่าปี พ.ศ.

2559 ถงึ 465 ลา้นบาท หรือเติบโต 14 เท่า ในขณะที่มลูค่าตลาดเบยีรร์วมของปี พ.ศ.2560 ไมแ่ตกต่างจากปี 

พ.ศ.2559 เท่ากบัมลูค่ารวม 180,000 ลา้นบาท (บแีอลท ีกรุงเทพ. 2561)  

 

 

 
 

ภาพที่ 1.9 คราฟตเ์บยีรส์ญัชาติไทยทีถู่กกฎหมาย 

ทีม่า:  https://www.beerbazuka.com/product/  

 

จะเห็นว่าคราฟตเ์บยีรท์ี่จ  าหน่ายอยู่ในตลาดนัน้มลีกัษณะรูปแบบของเบยีร ์สไตลข์องเบยีร ์รวมท ัง้

ปริมาณแอลกอฮอลท์ี่หลากหลายแตกต่างกนัไปในแต่ละแบรนด ์เพื่อเป็นทางเลอืกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ท าให ้การ

แข่งขนัของอุตสาหกรรมเบียรม์ีแนวโนม้ทวีความรุนแรง ประกอบกบัที่ผ่านมาการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็น

การศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเบยีรส์ิงห์ของ และเบยีรช์า้ง แต่ยงัไม่มกีารศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคคราฟตเ์บยีร ์รวมถงึคุณลกัษณะของคราฟตเ์บยีรท์ี่มผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ รูปแบบ

ของเบียร์ สไตลข์องเบียร์ ปริมาณแอลกอฮอล ์เป็นตน้  ประกอบกบัจุดจ าหน่ายคราฟต์เบียร์ในพื้นที่
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ามจี  านวน 245 แห่ง แบ่งเป็นรา้นแบบมทีี่น ัง่ดื่ม 81 แห่ง และแบบไม่มทีี่

น ัง่ดื่ม 164 แห่ง (กนิษฐา ไทยกลา้ และ สุโข เสมมหาศกัดิ์, 2560) ดงัแสดงตามภาพที ่1.10  

 

 
 

ภาพที่ 1.10  จดุจ าหน่ายคราฟตเ์บยีรพ์ื้นทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ทีม่า:  กนิษฐา ไทยกลา้ และ สุโข เสมมหาศกัดิ์ (2560) 

 

จึงเป็นที่มาของการศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกดื่มคราฟตเ์บียรข์องผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมุ่งที่จะศึกษาคุณลกัษณะของคราฟต์เบียร์ ความพึงพอใจหรือ

อรรถประโยชนท์ี่ผูบ้ริโภคจะแสดงออกในการเลอืกดื่มคราฟตเ์บยีร ์โดยผลการศึกษาทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชนต่์อ

ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการรา้นอาหารท ัง้รายเก่าและรายใหม่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการจดัการทาง

การตลาดทีเ่หมาะสมเพือ่ดงึดูดผูบ้รโิภคใหเ้ลอืกดื่มคราฟตเ์บยีร ์และสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัได ้

 

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

 

1.  เพือ่ศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคคราฟตเ์บยีรใ์นเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

  

2.  เพือ่วเิคราะหคุ์ณลกัษณะของคราฟตเ์บยีรท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
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ขอบเขตการศึกษา 

 

ในการศึกษาคร ัง้น้ีจะด าเนินการศึกษาเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของคราฟตเ์บยีร์ที่มผีลต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภค โดยก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะผลติภณัฑค์ราฟตเ์บยีร์ ครอบคลุมประชากรที่อาศยัอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ที่อายุต ัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป และเคยดื่มคราฟตเ์บยีรอ์ย่างนอ้ย 3 ครัง้ ในช่วง

ระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา  ส าหรบัระยะเวลาในการศึกษาดา้นพฤติกรรมการบริโภคครอบคลุมตัง้แต่             

1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าไดร้บั 

 

 ผลที่ไดจ้ากการศึกษาจะเป็นแนวทางแก่ผูผ้ลติและ/หรือผูป้ระกอบการท ัง้รายเก่าและรายใหม่เพื่อใช ้

เป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงและพฒันาผลิตภณัฑท์ี่ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถน าผล

การศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางการจดัการการตลาดใหก้บัรา้นอาหารทีจ่  าหน่ายคราฟตเ์บยีร ์ 

 

นิยามศพัท ์

 

ในการศึกษาคร ัง้น้ี  เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจที่ตรงกนั  ผูว้จิยัไดก้ าหนดความหมายของค าทีใ่ชค้ือ 

 

คราฟตเ์บียร ์(Craft Beer) คือ เบยีรท์ี่ผลติโดยผูผ้ลติขนาดเลก็ โดยใชว้ิธีการแบบดัง้เดิมในการ

ผลติทุกข ัน้ตอน ตัง้แต่กระบวนการหมกั บรรจุขวด และการส่งไปขายดว้ยตนเอง ซึ่งเรียกไดว้่าคราฟตเ์บยีร์

นัน้ คือ เบยีรท์  ามอื  

 

สไตลข์องเบียร ์คือ ชนิดของเบยีร ์ที่มกีารแบ่งตามกระบวนการหมกั และระยะเวลาการหมกั ท าให ้

เกิดเบยีรใ์นสไตลต่์างๆ ที่แตกต่างกนัไป ซึ่งผูผ้ลติจะระบุที่ฉลากของผลติภณัฑว์่าเป็นเบยีรช์นิดหรือสไตลใ์ด 

โดยเบยีรแ์ต่ละสไตลจ์ะประกอบดว้ย ส ีกลิน่ รสชาต ิและระดบัแอลกอฮอล ์ทีแ่ตกต่างกนั 
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บทที่ 2 

 

การตรวจเอกสาร 

 

 การศึกษาวจิยัในคร ัง้น้ี ไดท้  าการตรวจเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาระส าคญัของงานวจิยัเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่กรอบ

แนวคิด ทฤษฎแีละวธิกีารทีจ่ะน ามาประยุกตใ์ช ้ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎ ี

1) แนวคิดพฤติกรรมผูบ้รโิภค (Consumers Behavior) 

2) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

3) แนวคิดการวเิคราะห ์Conjoint analysis 

2. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

1) งานวจิยัเกี่ยวกบัผลติภณัฑเ์บยีร ์

2) งานวจิยัเกี่ยวกบัการวเิคราะห ์Conjoint analysis 

 

แนวคิดและทฤษฎ ี

 

แนวคิดพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumers Behavior) 

 

ธงชยั สนัติวงษ ์(2546) ไดอ้ธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าหมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่

เกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปลี่ยนซื้อสนิคา้และบริการดว้ยเงนิ และรวมท ัง้กระบวนการตดัสิน ใจซึ่งเป็นตวัก าหนดใหม้ี

การกระท าน้ี ส  าหรบั ศุภกร เสรีรตัน์ (2544) ไดอ้ธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่าหมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่

เกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ การซื้อ และการใชส้ินคา้  โดยการศึกษาพฤติกรรม และการกระท าของผูบ้ริโภคที่

เกี่ยวกบัการซื้อและการใชส้นิคา้  

 

กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถงึ การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั

การใชส้ินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการตดัสินใจที่มผีลต่อการแสดงออกของแต่ละ

บคุคล ซึง่มคีวามแตกต่างกนัออกไป 
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การวเิคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อและการใชข้องผูบ้ริโภค

ซึ่งช่วยใหน้กัการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึง

พอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัลกัษณะพฤติกรรมผูบ้รโิภค  

 

Kotler and Gary (2001) ไดส้รุปกระบวนการซื้อของผูบ้ริโภคออกมาเป็นโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค S-

R Theory ประกอบดว้ย 3 ปัจจ ัย คือ สิ่งกระตุน้ภายนอก (Stimulus = S) ลกัษณะของผูซ้ื้ อ (Buyer's 

Characteristics) และข ัน้ตอนในการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ (Buyer's decision process) ซึ่ง 3 ปจัจยัน้ีจะส่งผลให ้

เกิดกล่องด า หรือความรูส้กึนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer's characteristic) และความรูส้กึนึกคิดของผูซ้ื้อจะส่งผลให ้

เกดิการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Response = R) ตามภาพที ่2.1  

 

โดยปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคนัน้ม ี4 ประการไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้น

สงัคม ปจัจยัส่วนบคุคล และปจัจยัดา้นจติวทิยา โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

1. ปจัจยัดา้นวฒันธรรม เป็นปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัค่านิยมความคิด และทศันคติที่เกิดจากการเรยีนรูแ้ละ

การมสี่วนร่วมระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ปจัจยัทางดา้นวฒันธรรมจึงมบีทบาทในการตดัสินใจซื้อของผูบ้ริโภคเป็น

อย่างมาก ดงันัน้ การทราบถงึลกัษณะความตอ้งการของผูบ้รโิภคทางดา้นวฒันธรรมของแต่ละสงัคม จะช่วยในการ

จดัสิง่กระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุม่เป้าหมาย 

 

2. ปจัจยัทางสงัคม เป็นปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลท ัง้ทางตรงและทางออ้มต่อ

พฤตกิรรมการซื้อ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

   2.1 กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มที่บุคคลเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ท ัง้ที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม และส่งผลต่อทศันคติ ความคิดเหน็ และค่านิยมของบุคคล ผูบ้ริโภคจึงมกัไดร้บัอิทธิพลจาก

กลุม่อา้งองิทีต่นไมไ่ดอ้ยู่ในกลุม่ ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะปฏบิตัติามกลุม่อา้งองิเพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัทางสงัคม 

 

   2.2 ครอบครวั สมาชิกในครอบครวัมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้ริโภค และถอืไดว้่าเป็ นกลุ่ม

ปฐมภมูทิีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด ท ัง้ในเรื่องทศันคต ิความคิดเหน็ และค่านิยมส่วนบคุคล 
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   2.3 บทบาทและสถานะของบุคคล บุคคลจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบับุคคลหลายกลุ่ม โดยแต่ละบุคคลจะ

มบีทบาทและสถานะที่แตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่ม ซึ่งสถานภาพเป็นสิ่งที่สมาชิกในสงัคมหน่ึงๆ ก าหนดขึ้นเป็น

มาตรฐานส าหรบักระจายอ านาจ หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

 

3. ปจัจยัส่วนบุคคล คือ ลกัษณะท ัว่ไปของประชากร ซึ่งจดัเป็นลกัษณะขอ้มลูปฐมภูมทิี่ผูศึ้กษาใหค้วาม

สนใจ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได ้สถานภาพ อาชีพ และจ านวนสมาชิกในครอบครวั เน่ืองจากเป็น

ปจัจยัพื้นฐานที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการบริโภคโดยลกัษณะประชากรที่แตกต่างกนั น้ี จดัเป็นปจัจยัดา้น

บคุคลมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการบริโภคทีแ่ตกต่างกนั 

 

4. ปจัจยัดา้นจิตวทิยา เป็นปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความรูส้กึนึกคิดของผูบ้ริโภค ในการเลอืกซื้อสินคา้หรือ

บริการของบุคคล ประกอบดว้ย การจูงใจ การรบัรู ้การเรียนรู  ้ความน่าเชื่อถอื ทศันคต ิและบุคลกิภาพ ซึ่งปจัจยั

ดา้นจติวทิยาน้ีถอืเป็นปจัจยัภายใน 

 

ส าหรบักระบวนการการสรา้งการตดัสินใจของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 5 ข ัน้ตอน ชนุดม รอดการทุกข ์

(2558) อา้งถงึ Peter and Donnelly (2011) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

1. การตระหนกัถึงความตอ้งการ เป็นจุดเริ่มตน้ของกระบวนการซื้อเมื่อผูบ้ริโภคตระหนกัถึงความ

ตอ้งการหรือปญัหา ผูซ้ื้อมีความรูส้ึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ผูซ้ื้อเป็นอยู่จริงกบัสภาวะที่เขาปรารถนา

ความตอ้งการ อาจถูกกระตุน้จากภายใน ซึ่งจะกา้วสู่ข ัน้ตอนที่ 2 แต่กระบวนการอาจหยุดที่ข ัน้ตอนน้ี ถา้ปจัจยั

อื่นๆ ไมส่อดคลอ้ง เช่น ฐานะ รายได ้กบัความตอ้งการ 

 

2. การแสวงหาทางเลอืก แหล่งที่ใชใ้นการแสวงหาขอ้มลูของผูบ้ริโภคมาจากหลายแหล่ง เช่น ครอบครวั 

เพื่อน พนกังานขาย และสื่อมวลชน เป็นตน้ จ านวนหรือระยะเวลาการหาขอ้มูลข่าวสารขึ้นกบัระดบัของความ

พยายาม ถา้สินคา้ราคาสูง สินคา้ที่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี ผูบ้ริโภคจะใชเ้วลาในการแสวงหาขอ้มูลนานหรือตอ้งการ

จ านวนขอ้มลูมาก 

 

3. การประเมนิทางเลอืก ผูบ้ริโภคจะใชข้อ้มลูข่าวสารที่ไดเ้พื่อประเมนิค่าทางเลอืก เปรยีบเทยีบทางเลอืก

อื่นๆ ก่อนตดัสนิใจซื้อ นกัการตลาดตอ้งท าดา้นทีไ่ดเ้ปรยีบเหนือกว่าดา้นที่เสยีเปรยีบในสายตาของผูบ้ริโภค 



12 

  

4. การตดัสนิใจซื้อ ในการประเมนิผูบ้ริโภคจะจดัล  าดบัความชอบในสนิคา้ต่างๆ และเลอืกสินคา้ที่ชอบ

มากที่สุด แต่มปีจัจยั 2 ปจัจยัทีจ่ะมาขดัขวางระหว่างความตัง้ใจซื้อกบัการตดัสนิใจซื้อ คือ ทศันคติของผูอ้ื่น และ

ปจัจยัทางสถานการณ์ทีค่าดไม่ถงึ ในการตดัสนิใจซื้อผูบ้ริโภคจะท าการตดัสนิใจย่อย 5 ประการ ไดแ้ก่ ตราสนิคา้ 

เลอืกผูข้าย จ านวน จงัหวะเวลา และ การช าระเงนิ 

 

5. การประเมนิหลงัการซื้อ หลงัจากตดัสินใจซื้อไปแลว้ผูบ้ริโภคจะประเมนิคุณค่าหรือประโยชนท์ี่ไดร้บั

จากสนิคา้หรอืบรกิาร ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจกจ็ะเกดิการซื้อซ  า้และการแนะน าปากต่อปากแก่ลูกคา้ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค S-R Theory   

ทีม่า: Kotler and Gary (2001) 

ความรูส้กึนึกคดิ 

ของผูบ้รโิภค 

(Buyer’s black box) 

ลกัษณะของผูบ้รโิภค 

     ปจัจยัทางวฒันธรรม 

     ปจัจยัทางสงัคม 

     ปจัจยัส่วนบคุคล 

     ปจัจยัทางจติวทิยา 

กระบวนการตดัสนิใจของ

ผูบ้รโิภค 

     ความตอ้งการทีไ่ดร้บั-   

     การกระตุน้ 

     การแสวงหาขอ้มลู 

     การประเมนิทางเลอืก 

     การตดัสนิใจซื้อ 

     ความรูส้กึหลงัการซื้อ 

 

สิง่กระตุน้ภายนอก 

(Stimulus) 

สิง่กระตุน้ทางการตลาด 

     ผลติภณัฑ ์

     ราคา 

     การจดัจ าหน่าย 

     การส่งเสรมิการตลาด 

 

สิง่กระตุน้อืน่ๆ 

     เศรษฐกจิ 

     เทคโนโลย ี

     การเมอืง 

     วฒันธรรม 

 

การตอบสนองของผูบ้รโิภค 

(Buyer’s responses) 

การเลอืกผลติภณัฑ ์

การเลอืกตราสนิคา้ 

การเลอืกผูข้าย 

การเลอืกเวลาในการซื้อ 

การเลอืกปรมิาณในการซื้อ 
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เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธท์างการตลาดของธุรกิจ และมีผลท าใหธุ้รกิจประสบ

ความส าเรจ็ ถา้กลยุทธท์างการตลาดสามารถตอบสนองต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้และเพื่อใหส้อดคลอ้งต่อ

แนวคิดทางการตลาดกลา่วคือ การท าใหลู้กคา้พงึพอใจ ดว้ยเหตน้ีุจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเพื่อ

จดัสิง่กระตุน้หรอืกลยุทธท์างการตลาด เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้

 

สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ การมีสินคา้ที่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

กลุ่มเป้าหมาย วางจ าหน่ายในราคาที่ผูบ้รโิภคยอมรบัได ้และผูบ้ริโภคยนิดีจ่ายเพราะเหน็ว่าคุม้ค่า รวมท ัง้มกีารจดั

จ าหน่าย การกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซื้อของลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบ

ในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมไดอ้ย่างถกูตอ้ง (เสร ีวงษม์ณฑา, 2542)  

 

ส าหรบั Kotler and Keller (2012) ส่วนประสมการตลาด คือ เครื่องมือทางการตลาดที่ใชใ้นการ

ด าเนินการวางแผนกลยุทธเ์พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องธุรกิจโดยเป็นเครื่องมอืในการตอบสนองความพงึพอใจ 

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ซึ่งประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) ที่ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ (Customer 

needs) ราคา (Price) ที่สะทอ้นคุณค่าสรา้งความพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคกบัสิ่งที่ผูบ้ริโภคไดร้บั (Cost to satisfy 

customer) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ที่สรา้งความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) และการ

ส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) ที่สือ่สารไปยงัผูบ้ริโภค (Communication) โดยแสดงส่วนประกอบของส่วน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ดงัภาพที ่2.2 ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี  

 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) คือ สิ่งที่ผูข้ายเสนอขายและมอบใหก้บัผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

และใหค้วามพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ ความหลากหลาย (Product variety) คุณภาพ (Quality) การ

ออกแบบ (Design) รูปร่างลกัษณะ (Features) ตราสนิคา้ (Brand name) การบรรจุหบีห่อ (Packaging) และ 

ขนาด (Sizes) เป็นตน้ โดยผลติภณัฑน์ัน้ แบง่เป็น 2 ประเภทคือ ผลติภณัฑท์ีม่ตีวัตน และผลติภณัฑท์ี่ไมม่ตีวัตน 

เช่น งานบริการต่างๆ (Kotler and Keller, 2012) ซึ่งการศึกษาคร ัง้น้ี ผลติภณัฑค์ราฟตเ์บยีรเ์ป็นผลติภณัฑท์ี่มี

ตวัตน  
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2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินที่ก  าหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงมูลค่าเพื่อการไดม้าซึ่งผลิตภณัฑห์รือ

บริการ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น 

ผูบ้ริโภคจะยอมจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลิตภณัฑน์ัน้เมื่อราคาสะทอ้นคุณค่าของผลิตภณัฑ ์(Kotler and Keller, 

2012) 

 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการส่งมอบผลติภณัฑห์รือบริการของผูข้ายไปยงั

ผูบ้ริโภค การส่งมอบนัน้อาจผ่านคนกลาง หรือขายโดยผูข้ายเองโดยตรง การจดัจ าหน่ายมผีลต่อการรบัรูคุ้ณค่า

ของผูบ้ริโภค จึงตอ้งพิจารณาถึงความสะดวกสบายของผูบ้ริโภค ท ัง้ดา้น สถานที่ ท  าเลที่ต ัง้ เวลา และวิธีการ 

(Kotler and Keller, 2012) 

 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผูข้ายกบั

ผูบ้ริโภค โดยมวีตัถุประสงคใ์นการแจง้ขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อใหใ้หผู้บ้ริโภครบัรูข้อ้มูลของผลติภณัฑบ์ริการ ตรา

สนิคา้ หรือองคก์ร และสรา้งความพอใจ เกิดทศันคติที่ดีต่อตราสินคา้ เพื่อจู งใจใหเ้กิดความตอ้งการหรือกระตุน้

เตือนความทรงจ า (Remind) ในผลติภณัฑ ์โดยคาดหวงัว่าการสื่อสารทางการตลาดจะมอีิทธิพลต่อความรูส้ึก 

ความเชื่อ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการซื้อ  

 

การติดต่อสื่อสารทางการตลาดของผูข้ายไปยงัผูบ้ริโภคนัน้เพื่อสรา้งทศันคติและพฤติกรรมการซื้อ 

โดยการบอกต่อ ชกัชวน และย ้าเตือนผูบ้ริโภคเกี่ยวกบัสินคา้หรือตราสินคา้ขององคก์ร อาจเป็นการสื่อสาร

ทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้ซึ่งการสื่อสารทางการตลาดนัน้ช่วยสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลูกคา้กบัตราสินคา้ของ

องคก์ร เป็นการสือ่สารทีท่  าใหลู้กคา้ไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัสนิคา้/บรกิารนัน้ๆ และรบัรูถ้งึภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ เพื่อ

ช่วยใหผู้บ้รโิภคเกิดความซื่อสตัยต่์อตราสนิคา้ (Brand Loyalty) มสี่วนร่วมกบัตราสนิคา้ (Brand Engagement) 

และท าใหผู้บ้ริโภครบัรูถ้งึคุณค่าของตราสนิคา้ (Brand Equity) ซึง่จะช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตดัสนิใจทดลองและ

เลอืกซื้อสนิคา้และบรกิารไดง้า่ยขึ้น (Kotler and Keller, 2012) 
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ภาพที่ 2.2  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ทีม่า:  Kotler and Keller (2012)  

ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) 

 

ผลติภณัฑ ์(Product) 

ความหลากหลาย (Product variety) 

คุณภาพ (Quality) 

การออกแบบ (Design) 

รูปร่างลกัษณะ (Features) 

ตราสนิคา้ (Brand name) 

การบรรจุหบีห่อ (Packaging) 

ขนาด (Sizes) 

การบรกิาร (Service) 

การรบัประกนั (Warranties) 

การรบัคืน (Return) 

การจดัจ าหน่าย (Place) 

ช่องทาง (Channels) 

ความครอบคลุม (Coverage) 

การเลอืกสรร (Assortments) 

ท าเลทีต่ ัง้ (Locations) 

สนิคา้คงคลงั (Inventory) 

การขนส่ง (Transport) 

ราคา (Price) 

รายการราคา (List price) 

ส่วนลด (Discounts) 

ส่วนยอมให ้(Allowances) 

ระยะเวลาการช าระเงนิ (Payment period) 

ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ (Credit terms) 

การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 

การส่งเสรมิการขาย (Sales promotion) 

การโฆษณา (Advertising) 

หน่วยงานขาย (Sales force) 

การประชาสมัพนัธ ์(Public relations) 

การตลาดทางตรง (Direct marketing) 
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แนวคิดการวเิคราะห ์Conjoint analysis 

 

การศึกษาเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของสินคา้โดยการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่ใหก้บัคุณลกัษณะ

ของสนิคา้ทีม่คีวามแตกต่างกนั 

 

แนวคิดพื้ นฐานของการวิเคราะห์ Conjoint มาจากทฤษฎีอุปสงค์ของ Lancaster ซึ่งกล่าวว่ า

อรรถประโยชน์จากการบริโภคสินคา้ของผูบ้ริโภคไม่ไดม้าจากตวัสินคา้โดยตรง แต่ไดม้าจากความพึงพอใจใน

คุณลกัษณะต่าง ๆ ของตวัสนิคา้ (Lancaster, 1971 อา้งใน วรรณวษิา  ศรรีตันะ, 2552) 

 

โดยท ัว่ไป Conjoint Analysis จะถูกน ามาใชใ้นการศึกษาทางดา้นสินคา้และบริการจุดส าคญัของ 

Conjoint Analysis คือ การอธิบายคุณลกัษณะที่ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้และบริการ (Hauser and Roe, 2002) 

การศึกษา Conjoint Analysis จะถูกน ามาใชเ้พื่อการประมาณความพงึพอใจในการเลอืกคุณลกัษณะของสินคา้

และบริการต่างๆ เพื่อตอ้งการที่จะทราบถึงความพอใจของผูบ้ริโภคที่มต่ีอคุณลกัษณะของสนิคา้และบริการ เช่น 

การน า Conjoint Analysis มาใชใ้นการศึกษาสินคา้ เช่น อาหาร รถยนต ์คอมพิวเตอร ์ซอฟแวร ์สบู่ ยาสีฟนั 

เครดิตการด์ ระบบการดูแลสุขภาพ การท่องเที่ยว เป็นตน้ (Gabrielle et al., 2003 อา้งใน วรรณวษิา  ศรีรตันะ, 

2552) การศึกษา Conjoint Analysis คือ ท าใหท้ราบความพอใจในคุณลกัษณะทีม่คีวามหลากหลาย และน ามาใช ้

เป็นขอ้มลูในการทีจ่ะปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

Conjoint analysis (CA) นั้น เ ป็ น  multivariate technique ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข ้อ ง ก ับ ก า รทดลอ ง ท า ง

วทิยาศาสตร ์Hair et al. (2006) ไดก้ล่าวว่า CA ใชเ้พื่อท าความเขา้ใจผูบ้ริโภคว่ามกีารตอบสนองต่อความพอใจ

ต่อสนิคา้หรอืบรกิารในรูปแบบต่างๆ อย่างไร สมการพื้นฐานมลีกัษณะดงัสมการ 1 

 

𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑛 + 𝑒   (1) 

 

โดยที่ 

 

𝑌𝑖   คือ ค่าความพอใจรวมทีผู่บ้รโิภคใหก้บัสนิคา้ ขอ้มลูอาจเป็นแบบ metric (interval or ratio 

scale) หรอื non-metric (nominal or ordinal scale) 

𝑎   คือ ค่าคงที ่
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𝑋𝑖  คือ ค่าความพงึพอใจทีผู่บ้ริโภคใหแ้ก่คุณลกัษณะที ่i มลีกัษณะเป็น non-metric variable 

𝑒  คือค่าความคลาดเคลือ่น (error term) 

 

ขอ้ไดเ้ปรียบของ conjoint analysis คือ สามารถปรบัตวัแปรตาม (Yi) เป็น metric หรือ non-metric 

กไ็ด ้(Bajaj, 2003) โดยที่ xi คือความพงึพอใจ (utility) ของแต่ละคุณลกัษณะเป็น metric หรอืnon-metric ที่มี

แบบจ าลองความพอใจ (preference or part-worth models) ทีแ่ตกต่างกนั 3 รูปแบบ คือ แบบเสน้ตรง (vector 

or linear model) แบบจุดในอุดมคติ (ideal-point model) และแบบไม่ต่อเน่ือง (discrete model) ซึ่งความพงึ

พอใจแต่ละแบบมรีายละเอียด ดงัน้ี  

 

1. ความพึงพอใจแบบเสน้ตรง (vector model หรือ linear model) เป็นความสมัพนัธข์องความพอใจ 

(preference) กบัระดบัคุณลกัษณะแบบง่ายที่สุดโดยอาจมลีกัษณะการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกนัหรือตรง

ขา้มกนั ในลกัษณะเสน้ตรง 

 

2. ความพึงพอใจแบบจุดในอุดมคติ (idea point (quadratic) model) เป็นความสมัพนัธข์องความ

พอใจ (preference) กบัระดบัคุณลกัษณะ (amount of attribute) แบบเสน้โคง้ โดยที่อาจเป็นเสน้โคง้คว่า 

(ideal-point) หรือโคง้หงาย (anti-ideal-point) โดยที่จุดระดบัคุณลกัษณะที่คาดหวงั เป็นความพอใจสูงสุด

หรอืต่าสุด ตามล าดบั 

 

3. ความพึงพอใจแบบไม่ต่อเน่ือง (discrete model) เป็นความสมัพนัธข์องความพอใจ (preference) 

กบัระดบัคุณลกัษณะแต่ละล  าดบัอย่างอิสระเหมาะกบัความพอใจที่เปลี่ยนแปลงเร็วเมื่อเปลี่ยนระดบัของ

คุณลกัษณะ 

 

การศึกษา Conjoint Analysis มขี ัน้ตอนในการศึกษาหลายข ัน้ตอน โดยแต่ละข ัน้ตอนจะขึ้นอยู่กบัผูว้จิยั

แต่ละคนเป็นผูก้  าหนดรายละเอียดในการศึกษาแต่ละข ัน้ตอน ซึ่งข ัน้ตอนการศึกษา  Conjoint Analysis ตามที่

เสนอโดย Bajaj (2003) อา้งใน วรรณวษิา ศรีรตันะ (2552) เป็นวธิีทีช่ดัเจนทีสุ่ดที่จะน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษา

น้ีม ี6 ข ัน้ตอน ดงัแสดงในภาพที ่2.3 

 

 ข ัน้ตอนที่ 1 การเลือกคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะที่จะใชใ้นการศึกษา ซึ่งจะตอ้งท าการเลือก

คุณลกัษณะอย่างระมดัระวงัและเหมาะสม คุณลกัษณะที่เลอืกควรตรงประเด็นและครอบคลุมทุกคุณลกัษณะที่ใช ้
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ในการตดัสนิใจซื้อ อาจพจิารณาจากการสมัภาษณบ์ุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มผูซ้ื้อหรือผูท้ีม่คีวามสนใจในตวัสนิคา้ รวมท ัง้

การเขา้ไปในตลาดเพื่อสงัเกตคุณลกัษณะ โดยจะขึ้นอยู่กบัผูว้ิจยัเองว่าจะท าการก าหนดคุณลกัษณะเป็นจ านวน

เท่าใดทีจ่ะท าใหก้ารศึกษาครอบคลุมประเดน็การศึกษาไดท้ ัง้หมด และตอ้งเป็นคุณลกัษณะที่มอียู่จรงิในตวัสนิคา้ 

 

ข ัน้ตอนที่ 2 การสรา้งชุดคุณลกัษณะที่เ ป็นไปได ้(Stimulus Set Construction) โดยจ านวนชุด

คุณลกัษณะทัง้หมดที่จะใชใ้นการศึกษา ไดจ้ากการน าระดบัคุณลกัษณะที่ใชใ้นการศึกษามาคูณกนั กล่าวคือ ถา้มี

คุณลกัษณะที่ท  าการศึกษา 4 คุณลกัษณะ แต่ละคุณลกัษณะม ี3 ระดบั จ านวนที่เป็นไปไดข้องชุดคุณลกัษณะจะ

เป็น 81 ชุดคุณลกัษณะ ซึ่งเป็นจ านวนที่มากเกินไปที่จะใชใ้นการศึกษา ดงันั้นจึงตอ้งท าการลดจ านวนชุด

คุณลกัษณะที่เป็นไปได ้โดยอาศยัวิธีการ Full Fractional Factorial Design เพื่อใหไ้ดจ้  านวนคุณลกัษณะที่

เหมาะสมกบัการน ามาใชใ้นการศึกษาและเป็นไปไดท้ีผู่บ้รโิภคจะตอบค าถาม 

 

ข ัน้ตอนที่ 3 การออกแบบการเก็บรวบรวมขอ้มลู ซึ่งประกอบดว้ยการเลอืกน าเสนอชุดคุณลกัษณะ และ

การเลอืกวธิกีารแสดงชดุคุณลกัษณะ  ดงัน้ี 

 

 1) การเลอืกวธิกีารน าเสนอชดุคุณลกัษณะ โดยการน าเสนอชดุคุณลกัษณะน้ีม ี4 รูปแบบ 

 

             แบบที่ 1 Pair wise Trade-Off Design เป็นวธิีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดว้ยการน าเสนอชุด

คุณลกัษณะใหผู้ต้อบค าถามเลอืกตอบค าถามโดยการเลอืกชุดคุณลกัษณะครัง้ละ 2 ชุด เปรียบเทียบกนั ผูต้อบ

ค าถามจะถกูถามเพื่อจดัระดบั (Rank) ในแต่ละคู่คุณลกัษณะที่ระดบัแตกต่างกนัจากความพอใจมากทีสุ่ดไปจนถงึ

ความพอใจนอ้ยที่สุด วิธีการน้ีง่าย สะดวกในการใช ้เป็นการลดขอ้มลูที่เป็นไปได ้ซึ่งมมีากเกินในบางส่วนออกไป 

อย่างไรก็ตามก็มขีอ้เสยี คือ ผูต้อบค าถามอาจจะไม่เหน็ชุดคุณลกัษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากสองชุดคุณลกัษณะที่

แสดงนัน้ท าใหเ้กดิความไมช่ดัเจนตามความเป็นจรงิ และอาจท าใหบ้างชดุคุณลกัษณะอาจถกูละเลยไป 

 

             แบบที่ 2 Full Profile Designs เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยชุดคุณลกัษณะตรงขา้มกบั

วธิกีารแรก โดยวธิกีารน าเสนอวธิีน้ีจะเป็นการน าเสนอใหผู้บ้รโิภคท าการเรยีงล  าดบัความพงึพอใจ (Rank) หรอืการ

ใหค้ะแนนความพึงพอใจ (Rate) ชุดคุณลกัษณะต่างๆ ท ัง้หมดพรอ้มๆ กนั ซึ่งการน าเสนอชุดคุณลกัษณะโดย

วธิกีารน้ีจะเป็นทีนิ่ยมใชใ้นการศึกษา 
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             แบบที่ 3 Hybrid Conjoint Design เป็นวธิีพฒันาใหล้ดความสลบัซบัซอ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูทีใ่ชใ้หเ้หมาะสมกบัการศึกษาที่มจี  านวนคุณลกัษณะมาก ๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 2 แบบพรอ้ม ๆ กนั 

คือ Self-Explicated Data และ Full-Profile Stimuli Rating ซึ่ง Self-Explicated Data ใชก้ารเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยการใหผู้บ้ริโภคใหค้ะแนนความพึงพอใจในแต่ละระดบัของคุณลกัษณะเป็นคะแนน 0 – 10 โดยที่ 0 

คือ ค่าความพึงพอใจนอ้ยที่สุด และ 10 คือ ค่าความพึงพอใจสูงสุด จากนัน้ใหผู้บ้ริโภคท าการใหน้ า้หนกัชุด

คุณลกัษณะเป็นคะแนน 100 คะแนน แลว้น าคะแนนในแต่ละระดบัคุณลกัษณะมาคูณกบัคะแนนการใหน้ า้หนกัชุด

คุณลกัษณะแลว้น ามาค านวณเพื่อทราบถงึความพึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยวธิีน้ีจะท าใหท้ราบว่าผูบ้ริโภคมกีารให ้

ความส าคญัของแต่คุณลกัษณะ และชุดคุณลกัษณะแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด ส่วน Full-Profile Stimuli 

Rating ใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลเช่นเดียวกบั Full Profile Designs แต่วดัความพอใจโดยใหค้ะแนนในแต่ละ

ระดบัคุณลกัษณะเป็น 0-10 โดย 0 คือ ค่าความพงึพอใจนอ้ยทีสุ่ด และ 10 คือ ความพงึพอใจสูงสุด 

 

              แบบที่ 4 Adaptive Conjoint Analysis Design เป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช ้

คอมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืในการสอบถามความพงึพอใจของผูบ้ริโภค โดยใหผู้บ้ริโภคเลอืกระดบัคุณลกัษณะที่ท  า

ใหเ้กดิความพงึพอใจสูงสุด ซึง่จะช่วยลดคุณลกัษณะทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งออกไปจากการศึกษา 

 

  2) การเลอืกวิธีการแสดงชุดคุณลกัษณะแก่ผูต้อบค าถาม การแสดงชุดคุณลกัษณะที่ผูศึ้กษา

ตอ้งเลอืกวธิีการเสนอต่อผูบ้ริโภค ซึ่งสามารถท าไดห้ลายวธิี เช่น การใชค้ าพูดอธิบายลกัษณะผลติภณัฑ์ (Verbal 

Description) การแสดงการด์โดยใชข้อ้ความบรรยายคุณลกัษณะ (Paragraph Description) การแสดงการด์ที่มี

รูปภาพ (Pictorial Representation) และการแสดงโดยใชต้วัอย่างผลติภณัฑจ์ริง (Actual Product) ซึ่งวิธีการ

เสนอโดยการใชแ้สดงการด์จะท าใหเ้กิดความกะทดัรดัมากกว่าวิธีการแสดงชุดคุณลกัษณะดว้ยการบรรยาย

คุณลกัษณะของสนิคา้  

 

 ข ัน้ตอนที่ 4 การเลอืกใชว้ธิีการวดัความพงึพอใจต่อชุดคุณลกัษณะที่น าเสนอ(Measurement Scale of 

the Dependent Variable) มีวิธีการในการวดัความพึงพอใจ 2 แบบดว้ยกนั คือ การเรียงล  าดบัความส าคญั 

(Ranking) และการใหค้ะแนนความพึงพอใจ (Rating) โดยการเรียงล  าดบัความส าคญัเป็นการวดัแบบอนัดบั 

(Ordinal Scale) ที่ใชใ้นการจดัอนัดบัตวัแปรต่างๆ ซึ่งท าใหท้ราบว่ามอีนัดบัแตกต่างกนั แต่อาจมคีวามส าคญัไม่

เท่ากนั ส่วนการใหค้ะแนนความพึงพอใจเป็นมาตรวดัแบบจ านวน ( Interval Scale) ที่สามารถบอกถึงความพึง

พอใจของผูต้อบค าถามว่าใหค้วามส าคญัต่อคุณลกัษณะแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใดในเชิงปริมาณและขนาด

ความส าคญั 
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 ข ัน้ตอนที ่5 การเลอืกแบบจ าลองความพงึพอใจ (Specification of Model of Preference) ทีเ่หมาะสม

กบัการศึกษา โดยแบบจ าลองแต่ละแบบจะแสดงลกัษณะความสมัพนัธข์องการใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะ ซึ่ง

แบบจ าลองทีนิ่ยมใชม้ ี3 แบบ คือ 

 

Discrete Model เป็นแบบจ าลองในการประมาณค่าอรรถประโยชนส์  าหรบัตวัแปรคุณลกัษณะ

ที่ไม่สามารถบอกไดว้่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดบัคุณลกัษณะไปแลว้ ความพึงพอใจที่ไดจ้ะมีการ

เปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีเ่พิม่ขึ้นหรอืลดลง 

 

Vector Model เป็นการแสดงความสมัพนัธข์องความพอใจกบัระดบัคุณลกัษณะในลกัษณะ 

Single Linear Function เหมาะส าหรบัคุณลกัษณะทีเ่มือ่เกิดการเปลีย่นแปลงระดบัคุณลกัษณะไปแลว้ จะท าให ้

เกดิความพงึพอใจมกีารเปลีย่นแปลงในทศิทางที่เพิม่ขึ้นหรอืลดลงในลกัษณะทีเ่ป็นเสน้ตรง 

 

Ideal-Point Model เป็นการแสดงความสมัพนัธข์องความพึงพอใจกบัระดบัคุณลกัษณะที่มี

ลกัษณะเป็นเสน้โคง้ เหมาะส าหรบัคุณลกัษณะที่เมือ่เกิดการเปลีย่นแปลงระดบัคุณลกัษณะไปแลว้  ความพงึพอใจ

ของผูต้อบค าถามจะมค่ีาเพิม่ขึ้น และจะเพิม่ขึ้นจนถงึจดุหน่ึงที่ท  าความพงึพอใจของผูต้อบค าถามจะมค่ีาสูงสุด เมือ่

ระดบัคุณลกัษณะมกีารเปลีย่นแปลงไปต่อไปอีก ไม่ว่าจะเป็นในทศิทางทีเ่พิ่มขึ้นหรือลดลง จะท าใหค้วามพงึพอใจ

ของผูต้อบค าถามลดลง 

 

ข ัน้ตอนที่ 6 การเลอืกใชว้ธิีการในการประมาณค่าความพงึพอใจของระดบัคุณลกัษณะ ซึ่งขึ้นอยู่กบัชนิด

ของขอ้มลูที่ผูศึ้กษาเลอืกใชใ้นการประมาณค่าอรรถประโยชนท์ี่ใหก้บัคุณลกัษณะโดยชนิดของขอ้มูลที่ น ามาใชใ้น

การประมาณค่าจะมอียู่ 2 ลกัษณะ คือ การใหค้ะแนนความพึงพอใจ (Rating) และการเรียงล  าดบัความส าคญั 

(Ranking)  

 

อย่างไรก็ตามแนวคิดการวิเคราะหร่์วมยงัมีขอ้จ ากดัอยู่หลายอย่าง อย่างเช่น ผูว้ิจยัจะตอ้งทราบว่า

คุณลกัษณะใดที่มีผลต่อผูบ้ริโภค และยงัมีขอ้จ ากดัที่ส  าคญัคือ การเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภค เพราะยิ่งถา้มี

คุณลกัษณะมากจะยิ่งเพิ่มความซบัซอ้นในการตอบของผูบ้ริโภคมากขึ้น แต่แนวคิดการวเิคราะหร่์วมมขีอ้ดี เพราะ

ผูบ้รโิภคมสี่วนร่วมในการกบัการเลอืกแนวคิดคุณลกัษณะผลติภณัฑ ์
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ภาพที่ 2.3  ข ัน้ตอนในการศึกษาดว้ยวธิ ีConjoint analysis 

ทีม่า: Bajaj (2003) อา้งใน วรรณวษิา ศรีรตันะ (2552) 

 

1. ก าหนดชดุคุณลกัษณะ: คุณลกัษณะทีเ่ลอืกควรตรงกบัประเดน็ทีน่ ามาใชใ้นการศึกษา และครอบคลุมทุก

คุณลกัษณะที่ใชใ้นการตดัสนิใจ 

2. การสรา้งชดุคุณลกัษณะ: โดยน าเอารูปแบบคุณลกัษณะท ัง้หมดมาคูณกนั และท าการลดรูปแบบ เพือ่ให ้

เกดิความเหมาะสมดว้ยวธิีการ Full Fractional Factorial 

3. การออกแบบการเก็บรวบรวมขอ้มลู:  1. การเลอืกวธิกีารน าเสนอ; Full Profile Designs 

2. การแสดงชดุคุณลกัษณะ; การแสดงการด์ 

4. การเลอืกสเกลในการวดั:  1. การใหค้ะแนนความพอใจ (Rating Scale) 

2. การเรยีงล  าดบัความส าคญั (Ranking Scale) 

5. การเลอืกแบบจ าลองความพงึพอใจใหเ้หมาะสม: โดยทีนิ่ยมท ัว่ไปม ี3 แบบจ าลองดว้ยกนั คือ 

1. Discrete Model  2. Vector Model  3. Ideal-Point Model 

6. การเลอืกวธิกีารประมาณค่าพารามเิตอร ์

-การประมาณค่าแบบ metric เมือ่วดัความพงึพอใจโดยการใหค้ะแนน (Rating) 

-การประมาณค่าแบบ non-metric เมือ่วดัความพงึพอใจโดยการเรยีงล  าดบัความส าคญั (Ranking) 

การวเิคราะหข์อ้มลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
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งานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 

 

งานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัเบยีร ์

  

 งานการศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัเบยีรท์ี่ผ่านมา มีการศึกษาเกี่ยวกบัโครงสรา้งและพฤติกรรมการแข่งขนัใน

อุตสาหกรรมเบยีรไ์ทย การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบยีร์ และปจัจยัที่มผีลต่อการติดสินใจบริโภคเบยีร์ของ

ผูบ้รโิภค ตลอดจนขอ้มลูทางเศรษฐกจิและสงัคมของผูบ้ริโภคเบยีร ์ 

 

 ในดา้นโครงสรา้งและการแข่งขนัของอุตสาหรรมเบยีรใ์นประเทศไทยนัน้ ท ัง้ วศรรณ รูร้กัดี (2538) และ   

พรีศกัดิ์ วสีไพสิฐ (2549) ต่างศึกษาแลว้พบว่ามโีครงสรา้งตลาดแบบตลาดผูข้ายนอ้ยราย (Oligopoly market) 

โดย บริษทั บุญรอด บริวเวอรี่ จ  ากดั เป็นผูผ้ลติรายใหญ่ทีม่สี่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด และหากผูผ้ลติรายใหม่

ทีไ่ม่เคยประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นประเทศไทยมาก่อน จะมตีน้ทนุในการก่อสรา้งโรงงานผลติ

เบยีรแ์ละติดตัง้เครื่องจกัรที่สูง เน่ืองจากขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่ก  าหนดใหโ้รงงานผลิตเบียรต์อ้งมีก าลงัผลิต

อย่างนอ้ย 10 ลา้นลติรต่อปี ซึง่เป็นการยากส าหรบัผูผ้ลติเบยีรร์ายเลก็ไมส่ามารถเขา้มาแขง่ขนัได ้เพราะตอ้งใชเ้งนิ

ลงทนุสูง 

 

 ส าหรบัการศึกษาในดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเบยีรน์ ัน้ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเบยีรผู์ศึ้กษาทุกท่านจะ

ศึกษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดิสนิใจบรโิภคเบยีรข์องผูบ้ริโภค โดย ชนุดม รอดการทุกข ์(2558) ไดศึ้กษาพฤตกิรรม

ผูบ้ริโภคเบยีรท์ี่รา้นอาหารในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวเิคราะหค่์าสถติิ Chi-square t-test F-test และ LSD 

พบว่าผูบ้ริโภคมกัระบุยี่หอ้เบยีรท์ี่ตอ้งการดื่ม และส ัง่เบยีรเ์ป็นบรรจุภณัฑช์นิดขวดมากที่สุด นิยมบริโภคในวนั

เสารเ์วลา 17.01 – 22.00 น. แต่ไม่ก าหนดช่วงสปัดาหท์ี่แน่นอนและบริโภคเบียรท์ี่รา้นอาหารไม่เกิน 1 คร ัง้ต่อ

สปัดาห ์ปริมาณเบยีรท์ี่บริโภคคือ 1 – 3 ขวด ค่าใชจ่้ายต่อคร ัง้อยู่ที่ 200 – 500 บาท โดยปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเบยีรท์ีร่า้นอาหารในกรุงเทพมหานคร มค่ีาเฉลีย่รวม 3.98 โดยปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาดทีม่อีิทธพิลต่อพฤตกิรรมมากที่สุด คือ ดา้นราคาและดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

 จากการศึกษาขอ้มลูทางเศรษฐกจิและสงัคมของผูบ้รโิภคเบยีร ์ส่วนใหญ่ใชต้วัแปรในการศึกษาเหมอืนกนั 

คือ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน ซึง่สุวดี กนัภยั (2550) ไดท้  าการศึกษา

ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกบริโภคเบยีรใ์นจงัหวดัสุพรรณบุรี จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล โดยใชส้ถติิการ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสนิใจเลอืกบริโภคเบยีร ์ t-test และ F-test One-Way 
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ANOVA จากการศึกษาพบว่าปจัจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ

เทยีบเท่า และอาชีพรบัขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ โดยดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก

บรโิภคเบยีร ์กลุม่ตวัอย่างใหค้วามส าคญัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นอนัดบัแรกในเรื่องความสะดวกในการซื้อ

มากที่สุด รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ในเรื่องรสชาติ ดา้นราคา ซึ่งใหค้วามส าคญัในเรื่องราคาเหมาะสมกบั

คุณภาพและปริมาณมาก และดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามส าคญัในเรื่องการโฆษณาทางสื่อต่างๆบ่อยคร ัง้

มาก และจากการทดสอบสมมติฐาน ปจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัจะมผีลต่อกการตดัสนิใจเลอืกบริโภคเบยีรใ์น

ดา้นส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 

 

ทัง้น้ี Karim Marini Thomé et al. (2016) ไดศึ้กษาการรบัรูค้วามหรูหราในการบริโภคเบียรร์ะดบัพรี

เมีย่ม ปจัจยัทีส่่งผลต่อความชอบและค่านิยมในการบรโิภคของบคุคล โดยท าการส ารวจผูบ้รโิภคชาวบราซลิจ านวน 

418 ราย และวิเคราะห์ LVP (luxury value perception) ของผูบ้ริโภค โดยแบบจ าลองสมการโครงสรา้ง 

simultaneous multiple regression ค่าสถิติ chi-square ผลการวิเคราะหพ์บว่ามติิของค่านิยมทางสงัคมและ

ส่วนบุคคลเป็นองคป์ระกอบที่มคีวามส าคญัสูง นัน่คือ มลูค่าทางการเงนิที่มนียัส  าคญัต่อการรบัรูค้วามหรูหราของ

ผูบ้รโิภค ราคาทีสู่งของเบยีรพ์รเีมีย่มนัน้สามารถสะทอ้นความหรูหราได ้ 

 

งานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบั Conjoint Analysis 

 

Conjoint Analysis คือ เทคนิคการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่มต่ีอสินคา้ โดยไดจ้ากการ

ประมาณค่าอรรถประโยชน์ของผูบ้ริโภค ต่อมาไดม้ีการน า Conjoint Analysis มาใชแ้กป้ญัหาการตลาดเพื่อ

พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ี่สรา้งความพงึพอใจของผูบ้ริโภคสูงสุด และประมาณค่าส่วนแบ่งการตลาด 

(Market Share) จากการท าแบบจ าลองทางการตลาด (Simulation) และเป็นประโยชน์ในการแบ่งกลุ่มตลาด

ผูบ้รโิภค รวมท ัง้ออกแบบกลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาดดว้ย (Green and Krieger, 1991) 

 

Conjoint Analysis ไดน้ ามาใชใ้นการศึกษาในหลายสาขาอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะสินคา้ทาง

การเกษตรประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งประเด็นในการศึกษาโดยส่วนใหญ่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นคุณภาพและความ

ปลอดภยัส่วนประกอบต่างๆของผลิตภณัฑ ์ตลอดจนรูปแบบของบรรจุภณัฑ ์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อของ

ผูบ้ริโภค โดยผลการวิเคราะห์ดว้ยวิธี Conjoint Analysis นั้นจะท าใหท้ราบถึงคุณลกัษณะที่ผูบ้ริโภคให ้

ความส าคญั และลกัษณะของสินคา้ที่ผูบ้ริโภคตอ้งการมลีกัษณะเป็นอย่างไร ท าใหผู้ผ้ลติและผูจ้  าหน่ายสามารถ

น าไปปรบัปรุงดา้นการผลติ การพฒันาผลติภณัฑ ์และกลยุทธด์า้นการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม 
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ส าหรบัการศึกษาผลติภณัฑเ์กี่ยวกบัเครื่องดื่มดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint analysis)

นัน้ พบว่า ส่วนใหญ่ไดศึ้กษาในดา้นบรรจุภณัฑ ์จากการศึกษาของ งานวิจยัของ วรรณวิษา  ศรีรตันะ (2552) 

ศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อน า้สม้พรอ้มดื่ม 100 เปอรเ์ซ็นต์ของผูบ้ริโภค โดยใช ้Conjoint 

Analysis พบว่า ปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจและการตดัสนิใจเลอืกซื้อมากที่สุดคือ ใบรบัรองคุณภาพมาตรฐาน 

รองมาไดแ้ก่ คุณค่าทางโภชนาการ ราคาควรตัง้อยู่ที่ 18 บาทต่อ 250 มลิลลิติร จะท าใหค้วามพงึพอใจลดลงนอ้ย

ทีสุ่ด ส่วนบรรจุภณัฑแ์บบกล่องกระดาษจะผูบ้ริโภคจะมคีวามพงึพอใจมากกว่าขวดพลาสติก ท ัง้น้ีความพงึพอใจ

ในผลติภณัฑท์ี่มรีะดบัราคาต า่มากกว่าราคาสูงไดส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมท ัว่ไปของผูบ้ริโภคที่นิยมซื้อสนิคา้ดีและ

ราคาถกู  

 

จากการศึกษาของ ศุภสัรตัน ์อินพลิา (2558) เกี่ยวกบัปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อขา้วหอมมะลิ

อินทรียโ์ดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม  Conjoint Analysis และ Cluster Analysis พบว่าราคาขา้วอินทรีย ์

ทีผู่บ้รโิภคเคยซื้อสูงกว่าราคาขา้วท ัว่ไปเฉลีย่กิโลกรมัละ 22.51 บาท และผูบ้ริโภคมคีวามยนิดีจ่ายส าหรบัขา้วหอม

มะลิอินทรียเ์ฉลี่ยกิโลกรมัละ 63.80 บาท ซึ่งผลของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint analysis) โดย

เรียงล  าดบัตามปจัจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อมากที่สุด ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นการรบัรองมาตรฐาน รองลงมา 

ไดแ้ก่ ราคา ชนิด การอา้งอิงสุขภาพ ตามล าดบั ส าหรบัการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

กลุ่มมาตรฐานคู่การอา้งอิงสุขภาพ (16.22%) กลุ่มราคาตอ้งมาก่อน (19.59%) กลุม่มาตรฐานเป็นที่หน่ึง (19.59%) 

กลุ่มราคามาพรอ้มมาตรฐาน (22.97%) และสุดทา้ยกลุ่มชอบอินทรีย ์(21.62%) โดยกลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให ้

ความส าคญัดา้นราคาและคุณค่าทางโภชนาการ 

 

จากแนวคิดทฤษฎแีละการทบทวนเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งที่กล่าวมาขา้งสามารถน ามาสรา้งเป็นกรอบ

แนวคิดส าหรบัการวิจยั โดยการรวบรวมขอ้มลูจากผูบ้ริโภคคราฟตเ์บยีรท์ ัง้หมด 300 ราย เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูล

ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สงัคม และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคราฟตเ์บยีรใ์นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทาง

เศรษฐกิจ รวมไปถงึระดบัความพงึพอใจที่มต่ีอคุณลกัษณะต่าง ๆ ของคราฟตเ์บยีร์ที่สามารถน ามาพฒันากลยุทธ์

ทางการตลาด ดงัน้ี 
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ภาพที่ 2.4  กรอบแนวคิด 

 

1. ศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และ

พฤตกิรรมผูบ้ริโภคคราฟตเ์บยีร ์

 

การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา 

 

ขอ้มลูทุตยิภูม ิจากการทบทวนงานวจิยั 

ขอ้มลูปฐมภมู ิจากการสมัภาษณผู์บ้รโิภค

กลุม่ตวัอย่าง 

2. วเิคราะหคุ์ณลกัษณะของผลติภณัฑ์

คราฟตเ์บยีร ์

 

Conjoint Analysis 

 

ขอ้มลูปฐมภมู ิ 

     - การอภปิรายกลุม่ 

     - การสมัภาษณผู์บ้ริโภคกลุ่มตวัอย่าง 

โอกาสทางการตลาด: เกิดกระแสความนิยม

คราฟตเ์บียร ์ท าใหเ้กิดทางเลือกของเบียรท์ี่

หลากหลายส าหร ับผูบ้ริโภค ประกอบกับ

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพิม่ขึ้น 

สภาพการแข่งขนั : มีคราฟต์เบียร์แบรนด์

ใหม่ๆ ในตลาดเบียร ์ที่มีลกัษณะ สไตลข์อง

เบยีร ์ ปรมิาณแอลกอฮอล ์แตกต่างกนั ท าให ้

ตลาดเบยีร ์และมกีารแขง่ขนัเพิม่ขึ้น  

คุณลกัษณะของคราฟตเ์บยีรแ์บบใดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

คุณลกัษณะคราฟตเ์บยีรท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจผูบ้รโิภค 

แนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑ ์และกลยุทธก์ารตลาดคราฟตเ์บยีร ์ 

ทีต่รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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สมมตฐิาน 

 

คุณลกัษณะของผลติภณัฑค์ราฟตเ์บยีรท์ีผู่บ้ริโภคมรีะดบัความพงึพอใจสูงสุดคือ เบยีรส์ด (Draft Beer) 

สทีอง มคีวามโปร่งแสง ระดบัความขมปานกลาง IBUs 30-60 กลิน่ดอกไม ้ทีม่รีะดบัแอลกอฮอล ์5% ขึ้นไป และ

มรีาคา 150 บาท ต่อ 330 มล.   
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บทที่ 3 

 

วธิวีจิยั 

 

ขอ้มลูและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

 การวจิยัคร ัง้น้ีมขี ัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2 ประเภท ดงัน้ี 

 

1.  ขอ้มลูทตุยิภมู ิ 

 

 ขอ้มูลทุติยภูมจิะไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท ัว่ไปของตลาดเบยีร ์จาก

ขอ้มลูวทิยานิพนธ ์บทความ หนงัสอื และฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

 

2.  ขอ้มลูปฐมภมู ิ

 

 ขอ้มลูปฐมภมูจิะแบง่การเกบ็ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 

2.1 การอภปิรายกลุ่ม (Focus group discussion) โดยท าการอภปิรายกลุ่มจ านวน 2 กลุ่มๆ ละ 6 คน 

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที่เคยดื่มคราฟตเ์บยีรอ์ย่างนอ้ย 3 ครัง้  ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา  กลุ่มที่สอง

เป็นกลุ่มผูผ้ลิตคราฟตเ์บียรแ์ละผูป้ระกอบการรา้นอาหารที่จ  าหน่ายคราฟตเ์บียร ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพฤติกรรม 

ทศันคติ รวมท ัง้คุณลกัษณะของผลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรท์ี่ผูบ้ริโภคสนใจ เพื่อน าใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด

คุณลกัษณะต่างๆ ของคราฟตเ์บยีร ์และออกแบบแบบสอบถาม เพือ่สมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างต่อไป 

 

 2.2 การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง โดยการใชแ้บบสอบถาม ซึ่งขอ้มูลที่เก็บรวบรวม ไดแ้ก่ ลกัษณะทาง

เศรษฐกิจ สงัคม พฤติกรรมการดื่มคราฟตบ์ยีร ์และความพงึพอใจต่อผลติภณัฑจ์ากชุดคุณลกัษณะต่างๆ ซึ่งได ้

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการที่ผูบ้รโิภคพจิารณาเพื่อตดัสนิใจเลอืกซื้อหรอืดื่มคราฟตเ์บยีร ์โดยการสมัภาษณ์

ตามแบบสอบถามทีส่รา้งขึ้นเป็นเครื่องมอื 
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2.2.1 ประชากรและขนาดตวัอย่าง 

 

ส าหรบัประชากรที่ตอ้งการศึกษาในครัง้น้ี คือ ผูท้ี่พกัอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยพิจารณาเฉพาะผูบ้ริโภคที่เคยดื่มคราฟตเ์บยีร์ อย่างนอ้ย 3 ครัง้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา 

ตัง้แต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 โดยมอีายุต ัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ผูศึ้กษาไม่ทราบจ านวนประชากรที่

ดื่มคราฟตเ์บยีรม์จี  านวนเท่าใด ดงันัน้ จึงพจิารณาเลอืกขนาดตวัอย่างที่เหมาะสม โดยใชสู้ตรการหาจ านวนกลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่กี่ยวกบัค่าเฉลีย่ทางคณิตศาสตร ์(Anderson Sweeney and Williams, 2008) ดงัน้ี 

 

𝑛 =  
𝑍2𝜎2

Ε2
 

 

โดยที่ 𝑛  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างทีต่อ้งการ 

𝑍 ค่าสถติิทีม่กีารแจกแจงแบบปกต ิณ ระดบัความเชื่อม ัน่รอ้ยละ 95 

𝜎2 ค่าความแปรปวนของประชากร   

Ε  ค่าความคลาดเคลือ่นในการประมาณค่า μ ดว้ย �̅�   

 

แต่เน่ืองจากไมท่ราบ   𝜎2  จะใชค้วามแปรปรวนของตวัอย่าง  𝑆2 แทนโดยใชสู้ตร 

 

𝑆2  =  
1

36
 (max 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − min 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)2 

 

ซึง่จากการสมัภาษณ์ผูร่้วมอภปิรายกลุ่มย่อยจ านวน 12 คน พบว่า มรีายไดร้วมเฉลีย่ 42,000 บาท โดย

รายไดต่้อเดือนสูงสุดคือ 120,000 บาท และต า่สุดคือ 15,000 บาท โดยก าหนดใหร้ายไดเ้ฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง

แตกต่างจากประชากรไมเ่กนิ 2,000 บาท 

 

แทนค่าตวัแปรในสมการ  

𝑛 =
(1.962) (

1
36 (120,000 − 15,000)2)

(2,0002)
 

 
𝑛 = 294.12 
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จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 294 ตวัอย่าง ท ัง้น้ี การศึกษาน้ีจะเพิ่มกลุ่มตวัอย่างอีก 6 

ตวัอย่าง ดงันัน้ การศึกษาน้ีจงึก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างเป็น 300 ตวัอย่าง ซึ่งตรงกบัแนวคิดเรื่องการก าหนด

ตวัอย่างที่เหมาะสมส าหรบัการวิเคราะห ์Conjoint Analysis ที่เสนอโดย Wittink และ Cattin (1982) อา้งใน 

วรรณวษิา ศรีรตันะ (2552) โดยช่วงจ านวนตวัอย่างที่ดทีี่สุดที่ใชใ้นการศึกษาดว้ยวธิี Conjoint Analysis ควรอยู่

ในช่วง 300 – 500 ตวัอย่าง ซึง่มากพอทีจ่ะท าใหเ้ชื่อถอืได ้ 

 

2.2.2 การสุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 

   ข ัน้ตอนที่ 1 แบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลออกตามพื้นที่การปกครอง คือ 

กรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัสมทุรปราการ ณ 31 ธนัวาคม 2559 แต่ละพื้นที่มี

จ  านวนประชากรที่มอีายุต ัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 3,736,681 คน  814,394 คน 745,815 คน และ 860,933 คน 

ตามล าดบั รวมท ัง้สิ้น 6,157,823 คน (กรมการปกครอง, 2560) ท ัง้น้ี ไดแ้บ่งพื้นทีใ่นกรุงเทพมหานครเป็นท ัง้หมด 

3 พื้นที่ ไดแ้ก่ พื้นที่ช ัน้ใน จ านวน 24 เขต พื้นที่ต่อเมอืง จ านวน 20 เขต และพื้นที่ชานเมอืง จ านวน 3 เขต โดย

แต่ละพื้นที่มีจ  านวนประชากรที่มีอายุต ัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป เขตพื้นที่ช ัน้ใน 1,449,459 คน เขตพื้นที่ต่อเมือง 

1,672,912 คน และเขตพื้นทีช่านเมอืง 614,310 คน ตามล าดบั  

 

     ข ัน้ตอนที่ 2 การก าหนดกลุ่มตวัอย่างจะสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) ในแต่ละพื้นที่

โดยการก าหนดสดัส่วนประชากรโดยอา้งอิงจากจ านวนประชากรในข ัน้ตอนที่ 1 ซึ่งจะไดจ้  านวนประชากรในแต่ละ

พื้นทีแ่ละจะสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างตามจ านวนทีไ่ดจ้ากค านวณดงัตารางที ่3.1  

 

   ข ัน้ตอนที ่3 จะท าการคดัเลอืกทีใ่ชใ้นการสุ่มตวัอย่างจาก 6 พื้นที่ขา้งตน้ โดยจะท าการเลอืก

ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากรา้นอาหารที่จ  าหน่ายคราฟต์

เบยีรใ์นแต่ละพื้นที่   

 

2.2.3 เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู การศึกษาน้ีใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ซึง่แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 

     1) ขอ้มูลท ัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งขอ้มูลนัน้ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชพี และรายไดส้่วนบคุคลต่อเดอืน เป็นตน้ 
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     2) พฤติกรรมการเลอืกดื่มคราฟตเ์บยีร ์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มคราฟตเ์บยีร ์ค่าใช่จ่าย

ต่อคร ัง้ ความถีใ่นการดื่ม และวตัถปุระสงคใ์นการดื่ม เป็นตน้ 

 

   3) คุณลกัษณะของคราฟตเ์บียร ์โดยจะศึกษาคุณลกัษณะของผลติภณัฑท์ี่ผูบ้ริโภคพอใจ 

และการตดัสนิใจเลอืกดื่มคราฟตเ์บยีร ์เพื่อน ามาวเิคราะหคุ์ณลกัษณะที่สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดม้าก

ทีสุ่ด  

 

ตารางที่ 3.1  จ านวนประชากรในแต่ละพื้นทีแ่ละจ านวนตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศึกษา 

 

พื้นที่ ประชากร (คน) 
สดัสว่น 

(รอ้ยละ) 

จ านวนตวัอย่างที่ใชใ้น

การศึกษา (คน) 

กรุงเทพมหานคร-ช ัน้ใน 1,449,459 30 90 

กรุงเทพมหานคร-ต่อเมอืง 1,672,912 30 90 

กรุงเทพมหานคร-ชานเมอืง 614,310   10 30 

จงัหวดันนทบรุี 814,394 10 30 

จงัหวดัปทุมธานี 745,815 10 30 

จงัหวดัสมทุรปราการ 860,933 10 30 

รวม 6,157,823 100 300 

ทีม่า: จากการค านวณ 
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วธิีการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ในการวเิคราะหข์อ้มลูจะแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ตามวตัถปุระสงคด์งัน้ี 

 

1. วเิคราะหเ์ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อใหบ้รรลุวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 1 คือเพื่อใหท้ราบถึง

ขอ้มูลท ัว่ไปทางเศรษฐกิจและสงัคม และพฤติกรรมในการดื่มคราฟตเ์บยีรข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล โดยการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนน้ีจะแสดงค่าออกมาในรูปของค่าความถี ่และค่ารอ้ยละ 

 

2. การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ขอ้ที่ 2 คือ เพื่อ

วเิคราะหคุ์ณลกัษณะที่เหมาะสมของคราฟตเ์บยีรส์  าหรบัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ดว้ยการ

สรา้งแบบจ าลอง Conjoint  Analysis ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ามกลางทางเลือกใน

คุณลกัษณะทีห่ลากหลาย  

 

    โดยการก าหนดคุณลกัษณะและระดบัคุณลกัษณะ ของผลติภณัฑ์คราฟตเ์บยีรจ์ากการรวบรวมจาก

บทความหรืองานวิจยัต่างๆ รวมท ัง้จากการอภิปรายกลุ่ม พบว่าในการเลือกดื่มคราฟตเ์บียรน์ ัน้ผูบ้ริโภคจะ

พิจารณาจาก รูปแบบของเบียรว์่าเป็นเบียรส์ด เบียรบ์รรจุขวดหรือกระป๋อง สไตลข์องเบียร ์ระดบัปริมาณ

แอลกอฮอล ์หรอื ABV (Alcohol by Volume) และราคา อย่างไรก็ตามส าหรบัสไตลข์องคราฟตเ์บยีรน์ ัน้พบว่ามี

จ  านานมาก แต่เกณฑใ์นการแบ่งสไตลเ์บยีรอ์อกไปเป็นสไตลต่์างๆ นัน้ประกอบดว้ย ส ีความโปร่งแสง กลิน่ และ

ความขม (The Brewers Association, 2017) ดงันัน้ ผูศึ้กษาจึงใชคุ้ณลกัษณะของคราฟตเ์บยีร ์7 คุณลกัษณะ

ประกอบดว้ย รูปแบบของเบียร์ สีของเบียร์ ความใสหรือความโปร่งแสง ระด ับความขมหรือ IBUs 

(International Bitterness Units) กลิน่ของเบยีร ์ระดบัปรมิาณแอลกอฮอล ์หรือ ABV (Alcohol by Volume) 

และราคาต่อหน่วยการบริโภค โดยแต่ละคุณลกัษณะนัน้มีระดบัภายใตคุ้ณลกัษณะของคราฟตเ์บยีรท์ี่ใชศึ้กษา 

รายละเอยีดตามตารางที ่3.2 
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ตารางที่ 3.2 คุณลกัษณะและระดบัภายใตคุ้ณลกัษณะของคราฟตเ์บยีรท์ีใ่ชศึ้กษา  

 

 คุณลกัษณะ ระดบัภายใตคุ้ณลกัษณะ 

1.  รูปแบบของเบยีร ์ 1.  เบยีรส์ด  (Draft Beer)  

2.  เบยีรบ์รรจขุวด (Bottled Beer)หรอื กระป๋อง (Canned Beer) 

2.  สขีองเบยีร ์ 1.  สทีอง (Blond)  

2.  สนี า้ตาล (Brown)  

3.  สดี า (Black)  

3.  ความใส หรอืความโปร่งแสง 1.  ใส หรอื โปร่งแสง  

2.  ขุน่ หรอื ทบึแสง 

4.  ระดบัความขม หรอื IBUs 

(International Bitterness Units) 

1.  IBUs 0 – 30 (ขมนอ้ย) 

2.  IBUs 30 – 60 (ขมปานกลาง) 

3.  IBUs 60 ขึ้นไป (ขมมาก) 

5.   กลิน่ของเบยีร ์ 1.  กลิน่สมนุไพร (Herb) 

2.  กลิน่ผลไม ้(Fruity) 

3.  กลิน่ดอกไม ้(Floral) 

6.  ABV : Alcohol by Volume  1.  ระดบัอ่อน Light 0-5%  

2.  ระดบัเขม้ขน้ Strong 5% up 

7.  ราคา (บาท / 330 มล.) 1.  150 บาท 

2.  180 บาท 

3.  210 บาท 

ทีม่า : จากการรวบรวมและการอภปิรายกลุม่ (2560) 

 

    2.1 จากการก าหนดคุณลกัษณะขา้งตน้ของผลิตภณัฑ์คราฟต์เบียร์แลว้ ไดม้ีการก าหนดชุด

คุณลกัษณะ โดยน าคุณลกัษณะทัง้ 7 คุณลกัษณะ มาค านวณหาจ านวนทางเลือกท ัง้หมด แบ่งเป็น ระดบั

คุณลกัษณะ 3 ระดบั 4 คุณลกัษณะ ระดบัคุณลกัษณะ 2 ระดบั 3 คุณลกัษณะ จะไดท้างเลอืกท ัง้หมด 3 x 3 x 3 

x 3 x 2 x 2 x 2 = 648 ทางเลอืก ซึง่มจี  านวนทางเลอืกมากเกินไป ผูต้อบแบบสอบถามจะเกิดความสบัสนได ้จึง

ไดล้ดจ านวนทางเลอืกลง โดยใชว้ธิ ีOrthogonal Design  
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ส าหรบัความสมัพนัธข์องแบบจ าลองกบัแต่ละปจัจยั ไดแ้ก่ รูปแบบของเบยีร ์ส ีระดบัความขม 

ความโปร่งแสง กลิน่ และระดบัปรมิาณแอลกอฮอล ์นัน้มคีวามสมัพนัธข์องแบบจ าลองแบบ Discrete Model คือ 

แบบจ าลองในการประมาณค่าอรรถประโยชน์ส  าหรบัตวัแปรคุณลกัษณะที่ไม่สามารถบอกไดว้่า  เมื่อเกิดการ

เปลีย่นแปลงในระดบัคุณลกัษณะแลว้ ความพงึพอใจจะเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีเ่พิม่ขึ้นหรือลดลง ส่วนราคา มี

ความสมัพนัธแ์บบ Linear Less รายละเอียดดงัแสดงในตารางที่ 3.3  โดยจะไดท้างเลอืกจากวิธี Orthogonal 

Design ทัง้หมด 16 ทางเลอืก ดงัตารางที ่3.4  

 

ตารางที่ 3.3  รายละเอยีดของระดบัปจัจยัต่างๆ ทีเ่ลอืกและความสมัพนัธข์องปจัจยัในการเลอืกดื่มคราฟตเ์บยีร ์

 

ปจัจยั รูปแบบ ส ี
ความ

โปร่งแสง 
ความขม กลิ่น แอลกอฮอล ์

ราคา  

(บาทต่อ 

330 มล.) 

จ านวนระดบั 2 3 2 3 3 2 3 

อธิบายแต่ละ 

ระดบัปจัจยั 

1: เบยีรส์ด   

2: เบยีร์

บรรจขุวด/

กระป๋อง 

1: ทอง 

2: น า้ตาล 

3: ด า 

1: ใส 

2: ขุน่ 

1: ขมนอ้ย 

2: ขมกลาง 

3: ขมมาก 

1: สมนุไพร 

2: ผลไม ้

3: ดอกไม ้

1: อ่อน   

   0-5%  

2: เขม้  

   5% up  

1: 150 

2: 180 

3: 210 

ความสมัพนัธ ์

แบบจ าลอง 

Discrete Discrete Discrete Discrete Discrete Discrete Linear 

Less 

ทีม่า : จากการรวบรวมและการอภปิรายกลุม่ (2560) 
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ตารางที่ 3.4  ทางเลอืกจากวธิ ีOrthogonal Design 

 

 รูปแบบ ส ี
ความ

โปร่งแสง 
ความขม IBUs กลิ่น 

แอลกอฮอล ์

(ABV) 

ราคา (บาท

ต่อ 330มล.) 

1 เบยีรส์ด สนี า้ตาล ขุน่ ขมนอ้ย 0-30 ผลไม ้ เขม้ 5% up 210 

2 ขวด/กระป๋อง สนี า้ตาล ขุน่ ขมนอ้ย 0-30 ดอกไม ้ อ่อน 0-5% 150 

3 ขวด/กระป๋อง สดี า ขุน่ ขมมาก 60up สมนุไพร อ่อน 0-5% 210 

4 เบยีรส์ด สทีอง ใส ขมนอ้ย 0-30 สมนุไพร อ่อน 0-5% 150 

5 ขวด/กระป๋อง สทีอง ขุน่ ขมนอ้ย 0-30 สมนุไพร อ่อน 0-5% 180 

6 เบยีรส์ด สดี า ใส ขมนอ้ย 0-30 ผลไม ้ อ่อน 0-5% 180 

7 ขวด/กระป๋อง สดี า ใส ขมนอ้ย 0-30 ดอกไม ้ เขม้ 5% up 150 

8 เบยีรส์ด สทีอง ขุน่ ขมนอ้ย 0-30 สมนุไพร เขม้ 5% up 150 

9 ขวด/กระป๋อง สทีอง ใส ขมนอ้ย 0-30 สมนุไพร เขม้ 5% up 210 

10 เบยีรส์ด สทีอง ขุน่ ขมมาก 60up ดอกไม ้ เขม้ 5% up 180 

11 ขวด/กระป๋อง สทีอง ขุน่ ขมกลาง 30-60 ผลไม ้ อ่อน 0-5% 150 

12 ขวด/กระป๋อง สนี า้ตาล ใส ขมกลาง 30-60 สมนุไพร เขม้ 5% up 180 

13 เบยีรส์ด สนี า้ตาล ใส ขมมาก 60up สมนุไพร อ่อน 0-5% 150 

14 เบยีรส์ด สดี า ขุน่ ขมกลาง 30-60 สมนุไพร เขม้ 5% up 150 

15 เบยีรส์ด สทีอง ใส ขมกลาง 30-60 ดอกไม ้ อ่อน 0-5% 210 

16 ขวด/กระป๋อง สทีอง ใส ขมมาก 60up ผลไม ้ เขม้ 5% up 150 

ทีม่า: จากการค านวณโดยโปรแกรม SPSS 

 

    2.2 ส าหรบัการศึกษาคุณลกัษณะต่างๆที่ผูบ้ริโภคพึงพอใจนัน้จะวเิคราะหโ์ดยแบบจ าลอง Conjoint

ซึง่การวเิคราะหฟ์งักช์นัอรรถประโยชน ์ 𝑈(𝑋𝑖)  ของผูบ้รโิภคทีไ่ดจ้ากการเลอืกดื่มคราฟตเ์บยีร ์ดว้ยสมการดงัน้ี 

 

𝑈(𝑋𝑖) = 𝑓(𝑇𝑌𝑃𝐸, 𝐶𝑂𝐿𝑂𝑅, 𝐶𝐿𝐴𝑅𝐼𝑇𝑌, 𝐼𝐵𝑈𝑠, 𝐴𝑅𝑂𝑀𝐴, 𝐴𝐵𝑉, 𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸)   หรอื 
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𝑈(𝑋𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐵1 + 𝛽2𝑇𝐵2 + 𝛽3𝐶𝐵𝑙𝑜𝑛𝑑 + 𝛽4𝐶𝐵𝑟𝑜𝑤𝑛 + 𝛽5𝐶𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 + 𝛽6𝐶𝑙𝐶1 +

                 𝛽7𝐶𝑙𝐶2 + 𝛽8𝐼𝐵𝑈1 + 𝛽9𝐼𝐵𝑈2 + 𝛽10𝐼𝐵𝑈3 + 𝛽11𝐴𝐻𝑒𝑟𝑏 + 𝛽12𝐴𝐹𝑟𝑢𝑖𝑡𝑦 +

                 𝛽13𝐴𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎𝑙 + 𝛽14𝐴𝐵𝑉1 + 𝛽15𝐴𝐵𝑉2 + 𝛽16𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒1 + 𝛽17𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒2 +

                 𝛽18𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒3    

 

โดยที ่ 𝑈(𝑋𝑖)  คือ อรรถประโยชนร์วม 

 β0  คือ ค่าสมัประสทิธข์องทางเลอืก Optout หรอืค่าคงที ่

 β1-β18  คือ ค่าสมัประสทิธข์องคุณลกัษณะผลติภณัฑค์ราฟตเ์บยีร ์

 𝑇𝐵1  คือ เบยีรส์ด  (Draft Beer) 

  𝑇𝐵2  คือ เบยีรข์วด (Bottled Beer) หรอื เบยีรก์ระป๋อง (Canned Beer) 

𝐶𝐵𝑙𝑜𝑛𝑑 คือ เบยีรส์ทีอง 

𝐶𝐵𝑟𝑜𝑤𝑛 คือ เบยีรส์นี า้ตาล 

𝐶𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 คือ เบยีรส์ดี  า 

𝐶𝑙𝐶1  คือ ใส หรอื โปร่งแสง 

𝐶𝑙𝐶2  คือ ขุน่ หรอื ทบึแสง 

𝐼𝐵𝑈1  คือ IBUs 0 – 30 (ขมนอ้ย) 

𝐼𝐵𝑈2  คือ IBUs 30 – 60 (ขมปานกลาง) 

𝐼𝐵𝑈3  คือ IBUs 60 ขึ้นไป (ขมมาก) 

𝐴𝐻𝑒𝑟𝑏  คือ กลิน่สมนุไพร (Herb) 

𝐴𝐹𝑟𝑢𝑖𝑡𝑦 คือ กลิน่ผลไม ้(Fruity) 

𝐴𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎𝑙 คือ กลิน่ดอกไม ้(Floral) 

𝐴𝐵𝑉1  คือ Alcohol by Volume ระดบัอ่อน Light 0-5% 

𝐴𝐵𝑉2  คือ Alcohol by Volume ระดบัเขม้ขน้ Strong 5% up 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒1  คือ ราคา 150 บาท 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒2  คือ ราคา 180 บาท 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒3  คือ ราคา 210 บาท
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บทที่ 4 

 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูล 

 

 ในบทน้ีเป็นการอธิบายผลการศึกษาขอ้มลูท ัว่ไปทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูบ้ริโภค พฤติกรรมในการ

ดื่มคราฟตเ์บยีร ์และคุณลกัษณะของคราฟตเ์บียรท์ี่ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ที่ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างผูบ้ริโภคคราฟตเ์บยีรใ์นเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 300 ชุด ซึ่งผล

การศึกษามดีงัน้ี 

 

ขอ้มลูท ัว่ไปทางเศรษฐกจิและสงัคมของผูบ้รโิภค 

  

จากการศึกษาขอ้มลูท ัว่ไปทางเศรษฐกิจและสงัคม ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ และรายไดส้่วนบุคคลต่อเดือน ของกลุ่มตวัอย่างผูบ้ริโภคคราฟตเ์บยีรใ์นเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล

จ านวน 300 ราย อธบิายไดด้งัน้ี 

 

ขอ้มลูทางสงัคมของผูบ้รโิภค 

 

 จากการศึกษาขอ้มูลทางสงัคมของผูบ้ริโภคคราฟตเ์บยีร ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด

เป็นรอ้ยละ 60 และเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 40 โดยกลุม่ตวัอย่างมอีายุเฉลีย่อยู่ที ่32 ปี ซึง่ผูบ้รโิภคที่มอีายุต า่สุด 

คือ อายุ 21 ปี และผูบ้ริโภคที่มอีายุสูงสุดคือ อายุ 62 ปี ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 26 – 35 ปี เป็นคิดเป็นรอ้ยละ 

61.33 ซึ่งเป็นกลุ่มวยัท างานและมรีายไดเ้ป็นของตนเอง รองลงมาเป็นกลุ่มวยักลางคน อายุระหว่าง 36 – 45 ปี 

คิดเป็นรอ้ยละ 23.00 และกลุ่มอายุ 20 – 25 ปี หรอืกลุม่วยัรุ่นทีก่  าลงัศึกษาอยู่ในระดบัอดุมศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 

14.00 ตามล าดบั ท ัง้น้ี พบว่ากลุม่ตวัอย่างมสีถานภาพโสดมากทีสุ่ด ถงึรอ้ยละ 79.00 และมสีถานภาพสมรส เพยีง

รอ้ยละ 19.00  

 

ส าหรบัระดบัการศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศึกษาในระดบัปริญญาตรีคิดเป็นรอ้ยละ 59.67 รอง

มา คือ ระดบัปริญญาโท รอ้ยละ 30.33 ระดบัอนุปริญญา หรือ ปวส. รอ้ยละ 5.00 และระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย หรอื ปวช. รอ้ยละ 4.00 ตามล าดบั ดงัตารางที ่4.1  
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ตารางที่ 4.1 ขอ้มลูท ัว่ไปทางสงัคมของผูบ้ริโภคคราฟตเ์บยีรใ์นเขตกรุงเทพหานครและปรมิณฑล 

 

ขอ้มลูท ัว่ไปทางเศรษฐกจิและสงัคมของผูบ้รโิภคคราฟตเ์บยีร ์ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

เพศ ชาย 180 60.00 

 หญงิ 120 40.00 

รวม 300 100.00 

อายุ1 20 – 25 ปี 42 14.00 

 26 – 35  184 61.33 

 36 – 45  69 23.00 

 46 – 55  3 1.00 

 56 ปี ขึ้นไป 2 0.77 

รวม 300 100.00 

สถานภาพ โสด 237 79.00 

 สมรส 57 19.00 

 หย่า / หมา้ย 6 2.00 

รวม 300 100.00 

การศึกษาสูงสุด มธัยมศึกษาตอนตน้ 1 0.33 

 มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 12 4.00 

 อนุปริญญา / ปวส. 15 5.00 

 ปริญญาตรี 179 59.67 

 ปริญญาโท 91 30.33 

 ปริญญาเอก 2 0.67 

รวม 300 100.00 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

 

   

                                                           
1 การแบง่ช่วงอายุอา้งองิจากการศึกษาคน้ควา้อิสระเรื่อง พฤติกรรมผูบ้รโิภคเบยีรร์า้นอาหารในกรุงเทพมหานคร  
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ขอ้มลูทางเศรษฐกจิของผูบ้รโิภค 

 

 จากการศึกษาขอ้มูลทางเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคคราฟตเ์บียร ์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

พนกังานบรษิทัเอกชน รอ้ยละ 57.00 รองมาท าธุรกจิส่วนตวั รอ้ยละ 16.33  ส าหรบัรายไดต่้อเดอืน กลุ่มตวัอย่างมี

รายไดเ้ฉลี่ย 39,770 บาท ซึ่งรายไดสู้งสุด 300,000 บาท และรายไดต้ า่สุด 9,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีรายได ้

ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท รอ้ยละ 25.33 รองมาอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท รอ้ยละ 25.00 มากกว่า 

50,001 บาท รอ้ยละ 19.67 และระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท รอ้ยละ 14.00 ดงัตารางที ่4.2 

 

ตารางที่ 4.2 ขอ้มลูท ัว่ไปทางเศรษฐกจิของผูบ้รโิภคคราฟตเ์บยีรใ์นเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล 

  

ขอ้มลูท ัว่ไปทางเศรษฐกจิของผูบ้รโิภคคราฟตเ์บยีร ์ จ านวน  (ราย) รอ้ยละ 

อาชพี ขา้ราชการ / พนกังานราชการ / ลูกจา้งของรฐั 28 9.33 

 พนกังานรฐัวสิาหกจิ 14 4.67 

 พนกังานบรษิทัเอกชน 171 57.00 

 ธุรกจิส่วนตวั 49 16.33 

 รบัจา้งอสิระ (Freelance) 21 7.00 

 นิสติ – นกัศึกษา 17 5.67 

รวม 300 100.00 

รายไดต่้อเดอืน2 ต า่กว่า 10,000 บาท 13 4.33 

 10,001 – 20,000 บาท 75 25.00 

 20,001 – 30,000 บาท 76 25.33 

 30,001 – 40,000 บาท 42 14.00 

 40,001 – 50,000 บาท 35 11.67 

 50,001 บาท ขึ้นไป 59 19.67 

รวม 300 100.00 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

                                                           
2 การแบง่ช่วงรายได ้อา้งองิ การศึกษาคน้ควา้อิสระเรื่อง พฤติกรรมผูบ้รโิภคเบยีรร์า้นอาหารในกรุงเทพมหานคร 
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พฤตกิรรมในการด่ืมคราฟตเ์บียรข์องผูบ้รโิภค 

 

 ขอ้มลูพฤติกรรมในการดื่มคราฟตเ์บยีรข์องผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จ านวน 300 ราย ประกอบดว้ย เหตุผลที่เลอืกดื่มคราฟตเ์บยีร์ โอกาสในการดื่มคราฟตเ์บยีร ์สถานที่ดื่มและซื้อ

คราฟตเ์บยีรพ์รอ้มเหตผุล ความถี่ในการดื่มคราฟตเ์บยีรต่์อเดอืน ปริมาณทีท่่านดื่มคราฟตเ์บยีรใ์นแต่ละคร ัง้ และ

ค่าใชจ่้ายในการดื่มต่อคร ัง้ วนัและช่วงเวลาที่ดื่มเบยีร ์สไตลข์องคราฟตเ์บยีรท์ี่ชอบดื่มมากที่สุด  บรรจุภณัฑข์อง

คราฟตเ์บยีรท์ี่ชอบมากที่สุด ชอบท ากิจกรรมใดกบัใครขณะดื่มเบยีร์  อาหารหรือของทานเล่นที่ทานคู่กบัคราฟต์

เบยีร ์เคยเหน็และจดจ าคราฟตเ์บยีรจ์ากสือ่ใดมากทีสุ่ด โปรโมช ัน่หรือการส่งเสริมการขายแบบใดมากที่สุด รวมท ัง้

เคยดื่มคราฟตเ์บยีรย์ีห่อ้ใดบา้งและดื่มคราฟตเ์บยีรย์ี่หอ้ใดมากที่สุด โดยผลการวเิคราะหพ์บว่า   

 

เหตุผลที่ผูบ้ริโภคเลอืกดื่มคราฟตเ์บยีร์มากที่สุด โดยการเรียงอนัดบั 3 อนัดบั พบว่า เหตุผลที่ผูบ้ริโภค

ใหค้วามส าคญัอนัดบั 1 มากทีสุ่ด คือ รสชาตขิองคราฟตเ์บยีร ์รอ้ยละ 57.67 รองมา คือ ผูบ้ริโภคตอ้งการทดลอง

ดื่มคราฟต์เบียร์ เพื่อนแนะน าใหด้ื่ม และกระแสความนิยม รอ้ยละ 25.67 รอ้ยละ 6.67 และรอ้ยละ 3.67 

ตามล าดบั ซึ่งเหตุผลที่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัอนัดบั 2 มากที่สุด คือ ผูบ้ริโภคตอ้งการทดลองดื่มคราฟตเ์บยีร ์

รอ้ยละ 36.67 รองมา คือ กระแสความนิยม รอ้ยละ 15.00 รสชาติของคราฟตเ์บยีรแ์ละเพื่อนแนะน าใหด้ื่ม รอ้ย

ละ 12.67 เท่ากนั ส าหรบั เหตุผลทีผู่บ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัที ่3 มากทีสุ่ด คือ กระแสความนิยม รอ้ยละ 

17.00 รองมา คือ ผูบ้ริโภคตอ้งการทดลองดื่มคราฟตเ์บยีร ์รอ้ยละ 12.00 และรสชาติของคราฟตเ์บยีร ์รอ้ยละ 

9.67 โดยที่เพื่อนแนะน า และ ไม่มีตวัเลือกอื่น เท่ากนัที่รอ้ยละ 9.00 รวมท ัง้พนกังานแนะน า และ แบรนดม์ี

ชื่อเสยีง เท่ากนัทีร่อ้ยละ 8.67 ดงันัน้ สามารถเรยีงล  าดบัเหตผุลทีผู่บ้รโิภคเลอืกดื่มคราฟตเ์บียรม์ากที่สุด 3 อนัดบั

คือ รสชาติของคราฟตเ์บยีร ์ตอ้งการทดลองดื่มคราฟตเ์บยีร ์และกระแสความนิยม เป็นอนัดบั 1 อนัดบั 2 และ 

อนัดบั 3 ตามล าดบั (ตารางที ่4.3) 

 

 จากการส ารวจ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมดื่มคราฟตเ์บียรน์อกบา้น โดยสถานที่ที่ผูบ้ริโภคกลุ่ม

ตวัอย่างดื่มคราฟตเ์บยีรบ์่อยที่สุด คือ รา้นอาหาร สูงถึงรอ้ยละ 47.00 รองมา คือ สถานบนัเทิงซึ่งมีการแสดง

ดนตรสีด รอ้ยละ 30.00 และดื่มที่บา้น รอ้ยละ 22.70 ตามล าดบั (ตาราง 4.4) และส าหรบัโอกาสในการดื่มคราฟต์

เบยีรข์องผูบ้รโิภค พบว่า ผูบ้รโิภคนิยมดื่มคราฟตเ์บยีรใ์นเวลาพกัผ่อน มากทีสุ่ด รอ้ยละ 29.80 รองมา คือ ดื่มใน

โอกาสพิเศษ (เทศกาล หรือ งานเลี้ยง) รอ้ยละ 25.17 ดื่มเมื่อไปสถานบนัเทิงซึ่งมกีารแสดงดนตรีสด รอ้ยละ 

19.69  และดื่มกบัมื้ออาหารทีร่า้นอาหาร รอ้ยละ 17.47 (ตารางที ่4.5)  
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ตารางที่ 4.3 เหตผุลทีผู่บ้รโิภคเลอืกดื่มคราฟตเ์บยีร ์

 

เหตผุลที่ผูบ้รโิภคเลอืกด่ืมคราฟตเ์บียร ์ จ านวน รอ้ยละ 

อนัดบั 1 รสชาตขิองคราฟตเ์บยีร ์ 173 57.67 

 กระแสความนิยม 11 3.67 

 ไมม่ตีวัเลอืกอื่น - - 

 อยากทดลองดื่ม 77 25.67 

 เพือ่นแนะน า 20 6.67 

 ฉลากหรอืผลติภณัฑส์วยงาม 2 0.67 

 พนกังานแนะน า 6 2.00 

 แบรนดม์ชีื่อเสยีง 3 1.00 

 ไดร้บัรางวลัจากการประกวดเบยีร ์  4 1.33 

 เหน็การโฆษณาจากสือ่ต่างๆ 3 1.00 

 กระหายน า้ - - 

 อื่นๆ  1 0.33 

อนัดบั 2 รสชาตขิองคราฟตเ์บยีร ์ 38 12.67 

 กระแสความนิยม 45 15.00 

 ไมม่ตีวัเลอืกอื่น 6 2.00 

 อยากทดลองดื่ม 110 36.67 

 เพือ่นแนะน า 38 12.67 

 ฉลากหรอืผลติภณัฑส์วยงาม 19 6.33 

 พนกังานแนะน า 5 1.67 

 แบรนดม์ชีื่อเสยีง 11 3.67 

 ไดร้บัรางวลัจากการประกวดเบยีร ์  21 7.00 

 เหน็การโฆษณาจากสือ่ต่างๆ 4 1.33 

 กระหายน า้ 3 1.00 

 อื่นๆ  - - 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 

 

เหตผุลที่ผูบ้รโิภคเลอืกด่ืมคราฟตเ์บียร ์ จ านวน รอ้ยละ 

อนัดบั 3 รสชาตขิองคราฟตเ์บยีร ์ 29 9.67 

 กระแสความนิยม 51 17.00 

 ไมม่ตีวัเลอืกอื่น 27 9.00 

 อยากทดลองดื่ม 36 12.00 

 เพือ่นแนะน า 27 9.00 

 ฉลากหรอืผลติภณัฑส์วยงาม 24 8.00 

 พนกังานแนะน า 26 8.67 

 แบรนดม์ชีื่อเสยีง 26 8.67 

 ไดร้บัรางวลัจากการประกวดเบยีร ์  23 7.67 

 เหน็การโฆษณาจากสือ่ต่างๆ 16 5.33 

 กระหายน า้ 13 4.33 

 อื่นๆ  2 0.67 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

ตารางที่ 4.4 สถานทีด่ื่มคราฟตเ์บยีรบ์อ่ยทีสุ่ด 

 

สถานที่ด่ืมคราฟตเ์บยีรบ่์อยที่สุด จ านวน  (ราย) รอ้ยละ 

ดื่มที่บา้น 68 22.67 

ดื่มทีร่า้นอาหาร  141 47.00 

ดื่มทีส่ถานบนัเทงิ (มกีารแสดงดนตรสีด)  90 30.00 

อื่นๆ (สถานทีท่่องเทีย่ว) 1 0.33 

รวม 300 100.00 

ทีม่า: จากการส ารวจ  (2561) 
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ตารางที่ 4.5 โอกาสในการดื่มคราฟตเ์บยีร ์

 

โอกาสในการด่ืมคราฟตเ์บยีร ์ จ านวน รอ้ยละ 

ดื่มกบัมื้ออาหารที่บา้น 44 7.53 

ดื่มกบัมื้ออาหารที่รา้นอาหาร  102 17.47 

โอกาสพเิศษ (เทศกาล หรอื งานเลี้ยง)  147 25.17 

ดื่มเมือ่ไปสถานบนัเทงิ (มกีารแสดงดนตรสีด)  115 19.69 

ดื่มในเวลาพกัผ่อน 174 29.80 

อื่นๆ (ตอ้งการทดลองกลิน่ และ เวลาคุยงานหรอืท างานกลุม่) 2 0.34 

รวม 584 100.00 

หมายเหต:ุ ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

 สถานที่ที่ผูบ้ริโภคนิยมซื้อคราฟตเ์บยีรม์ากที่สุด คือ รา้นอาหาร รอ้ยละ 47.00 ซึ่งนิยมซื้อที่สถานบนัเทงิ

ที่มกีารแสดงดนตรีสด รองลงมา รอ้ยละ 30.00 และ ซื้อจากซุปเปอรม์าเก็ต รอ้ยละ 12.33 (ตารางที่ 4.6) โดย

เหตุผลส าคญัที่สุดที่ผูบ้ริโภคเลอืกซื้อคราฟตเ์บยีร์จากสถานที่ดงักล่าว เน่ืองจากสถานที่น ัน้มคีราฟตเ์บยีรห์ลาย

ชนิดใหเ้ลอืก มากทีสุ่ด รอ้ยละ 65.33 รองมา คือ สถานทีน่ ัน้ใชเ้วลาในการซื้อไมน่าน รอ้ยละ 10.00 (ตารางที ่4.7) 

 

 อย่างไรกต็าม เมือ่เปรียบเทยีบสถานทีซ่ื้อคราฟตเ์บยีรก์บัเหตผุลส าคญัที่เลอืกซื้อคราฟตเ์บยีรจ์ากสถานที่

น ัน้ พบว่า เหตุผลที่มคีราฟตเ์บยีรห์ลายชนิดใหเ้ลอืก ส่วนใหญ่ซื้อคราฟตเ์บยีรจ์าก รา้นอาหาร มากที่สุด รอ้ยละ 

32.00 รองมา ซื้อจากสถานบนัเทงิ รอ้ยละ 17.67 และซุปเปอรม์าเกต็ รอ้ยละ 10.00 (ตารางที ่4.8) 
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ตารางที่ 4.6 สถานที่ซื้อคราฟตเ์บยีรบ์อ่ยทีสุ่ด 

 

สถานที่ด่ืมคราฟตเ์บยีรบ่์อยที่สุด จ านวน  (ราย) รอ้ยละ 

ไฮเปอรม์าเก็ต เช่น เทสโกโ้ลตสั บิก๊ซี 4 1.33 

ซุปเปอรม์าเก็ต เช่น ทอ๊ป  แมค็แวลู 37 12.33 

รา้นสะดวกซื้อ เช่น เซเว่น-อเีลฟเว่น  แฟมมลิี-่มารท์ 6 2.00 

รา้นคา้ปลกีท ัว่ไป 3 1.00 

ส ัง่ซื้อออนไลน ์/ ส ัง่ซื้อผ่านเวบ็ไซด ์  18 6.00 

รา้นอาหาร 141 47.00 

สถานบนัเทงิ (มกีารแสดงดนตรีสด)  90 30.00 

อื่นๆ (รา้นทีจ่  าหน่ายแอลกอฮอลโ์ดยเฉพาะ) 1 0.33 

รวม 300 100.00 

ทีม่า: จากการส ารวจ  (2561) 

 

ตารางที่ 4.7 เหตผุลส าคญัทีสุ่ดทีเ่ลอืกซื้อคราฟตเ์บยีรจ์ากสถานทีน่ ัน้ 

 

เหตผุลส าคญัที่สุดที่เลอืกซื้อคราฟตเ์บยีรจ์ากสถานที่นั้น จ านวน  (ราย) รอ้ยละ 

มคีราฟตเ์บยีรห์ลายชนิดใหเ้ลอืก 196 65.33 

มสี่วนลด 9 3.00 

ราคาถกู 21 7.00 

ใชเ้วลาในการซื้อไมน่าน 30 10.00 

มสีิง่อ  านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ   25 8.33 

มกีารจดัส่งถงึบา้น 6 2.00 

อื่นๆ ไดแ้ก่ เป็นสถานทีน่ดัพบ ใกลบ้า้น  

              สะดวกในการเดนิทาง เป็นตน้ 

13 4.33 

รวม 300 100.00 

ทีม่า: จากการส ารวจ  (2561) 
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ตารางที่ 4.8 เปรยีบเทยีบสถานทีซ่ื้อคราฟตเ์บยีรก์บัเหตผุลส าคญัทีเ่ลอืกซื้อคราฟตเ์บยีรจ์ากสถานทีน่ ัน้ 

 

สถานที่ซื้อ 

คราฟตเ์บยีร ์

เหตผุลส าคญัที่เลอืกซื้อคราฟตเ์บยีรจ์ากสถานที่นั้น 
รวม 

หลายชนิด สว่นลด ราคาถกู ซื้อไม่นาน Facility  สง่ถงึบา้น 

ไฮเปอรม์าเก็ต  1 (0.33) - 1 (0.33) - 2 (0.67) - 4 (1.33) 

ซุปเปอรม์าเก็ต  30 (10.0) 1 (0.33) 1 (0.33) 4 (1.33) 1 (0.33) - 37 (12.3) 

รา้นสะดวกซื้อ  3 (1.00) - - 3 (1.00) - - 6 (2.00) 

รา้นคา้ปลกีท ัว่ไป 3 (1.00) - - - - - 3 (1.00) 

ส ัง่ซื้อออนไลน ์ 9 (3.00) - 3 (1.00) - - 6 (2.00) 18 (6.00) 

รา้นอาหาร 96 (32.0) - 11 (3.67) 9 (3.00) 15 (5.00) - 141 

(47.0) 

สถานบนัเทงิ 53 (17.7) 8 (2.67) 5 (1.67) 14 (4.67) 7 (2.33) - 90 (30.0) 

อื่นๆ  1 (0.33) - - - - - 1 (0.33) 

รวม 196 9 21 30 25 6  300 

ทีม่า: จากการส ารวจ  (2561) 

 

 จากการส ารวจความถี่ต่อเดือนในการดื่มคราฟตเ์บยีร ์พบว่า ผูบ้ริโภคดื่มมากสุดถึง 30 ครัง้ต่อเดือน

จ านวน 3 ราย ส่วนใหญ่มกัจะดื่มคราฟตเ์บยีรเ์ฉลี่ย 2 – 3 ครัง้ ต่อเดือน รอ้ยละ 32.67 รองลงมาคือ 1 ครัง้ต่อ

เดือน รอ้ยละ 27 โดยปริมาณที่ดื่มในแต่ละคร ัง้ เปรียบเทยีบปริมาตรสุทธิ 1 ขวดหรือแกว้ เท่ากบั 330 มลิลลิติร 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ดื่มคร ัง้ละ 2 ขวด มากถึงรอ้ยละ 39.33 รองลงมา คือ คร ัง้ละ 3 ขวด รอ้ยละ 22.33 ส าหรบั

ค่าใชจ่้ายต่อคร ัง้ ผูบ้ริโภคมค่ีาใชจ่้ายเฉลีย่ 554.69 บาท โดยมค่ีาใชจ่้ายสูงสุดถงึ 2,000 บาท ต่อคร ัง้ และต า่สุด 

คือ 100 บาท ต่อคร ัง้ ซึง่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มค่ีาใชจ่้าย 201 – 500 บาท ถงึรอ้ยละ 52.67 (ตารางที ่4.9) 

 

 ส าหรบัสไตลข์องคราฟตเ์บยีรซ์ึ่งมหีลากหลายสไตลอ์ยู่ในตลาดนัน้ พบว่า สไตลค์ราฟตเ์บยีร์ที่ผูบ้ริโภค

ชอบดื่มมากที่สุด คือ สไตลไ์อพเีอ (IPA หรอื India Pale Ale) รอ้ยละ 28.67 รองมา คือ สไตลล์าเกอร ์(Lager) 

สไตลเ์พลเอล (Pale Ale) สไตลเ์ฮฟไวเซ่น (Hefeweizen) และ สไตลส์เตา้ท ์(Stout) รอ้ยละ 17.33 รอ้ยละ 

11.33 รอ้ยละ 8.67 และ รอ้ยละ 7.67 ตามล าดบั (ตารางที่ 4.10) และพบว่าผูบ้ริโภคชอบบรรจุภณัฑช์นิดขวด

มากกว่าชนิดกระป๋องอะลูมเินียม โดยชอบมากถงึรอ้ยละ 81 (ตารางที ่4.11)    
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ตารางที่ 4.9 ความถีต่่อเดอืนในการดื่มคราฟตเ์บยีร ์ปรมิาณทีด่ื่มคราฟตเ์บยีรใ์นแต่ละคร ัง้ และค่าใชจ่้ายต่อคร ัง้ 

  

ความถีต่่อเดือน ปรมิาณที่ด่ืมในแต่ละคร ัง้ และค่าใชจ้า่ยต่อคร ัง้ จ านวน  (ราย) รอ้ยละ 

ความถีต่่อเดอืน3 นอ้ยกว่า 1 ครัง้ 13 4.33 

 1 ครัง้ 81 27.00 

 2 – 3 ครัง้ 98 32.67 

 4 – 5 ครัง้ 60 20.00 

 5 คร ัง้ ขึ้นไป 48 16.00 

รวม 300 100 

ปรมิาณที่ดื่มในแต่ละคร ัง้ 

เปรียบเทยีบปรมิาตรสุทธ ิ1 ขวด

หรอืแกว้ เท่ากบั 330 มลิลลิติร 

1 ขวด 57 19.00 

2 ขวด 118 39.33 

3 ขวด 67 22.33 

4 ขวด 37 12.33 

5 ขวด 16 5.33 

6 ขวด 5 1.67 

รวม 300 100 

ค่าใชจ่้ายต่อคร ัง้4 นอ้ยกว่า 200 บาท 39 13.00 

 201 – 500 บาท 158 52.67 

 501 – 800 บาท 47 15.67 

 801 – 1,200 บาท 49 16.33 

 1,201 บาท ขึ้นไป 7 2.33 

รวม 300 100 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

                                                           
3 การแบง่ช่วงความถีใ่นการดื่ม อา้งองิ วทิยานิพนธเ์รื่อง ทศันคติของผูบ้รโิภคและปจัจยัทีม่อีิทธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑเ์บยีรส์งิหข์วดแกว้ขนาด 500 มลิลลิติร ที่วางจ าหน่ายแทนแบบเดมิ 

4 การแบง่ช่วงค่าใชจ่้ายต่อคร ัง้ อา้งองิ การศึกษาคน้ควา้อสิระเรื่อง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเบยีรร์า้นอาหารใน

กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.10 สไตลข์องคราฟตเ์บยีรท์ีช่อบดื่มมากที่สุด 

 

สไตลข์องคราฟตเ์บียรท์ี่ชอบด่ืมมากที่สุด จ านวน  (ราย) รอ้ยละ 

IPA (India Pale Ale)   86 28.67 

Pilsener  15 5.00 

Lambic 5 1.67 

Pale Ale   34 11.33 

Sour 12 4.00 

Belgian Ale 10 3.33 

Stout  23 7.67 

Porter  2 0.67 

Scottish-Style Ale   2 0.67 

Doppelbock  2 0.67 

Saison  2 0.67 

Vienna Lager  1 0.33 

Brown Ale  4 1.33 

Dunkel   3 1.00 

Oktoberfest    2 0.67 

Witbier     15 5.00 

Kolsch    2 0.67 

Hefeweizen  26 8.67 

Lager 52 17.33 

อื่นๆ คือ Weizen และ Cider   2 0.67 

รวม 300 100 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 
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ตารางที่ 4.11 บรรจภุณัฑข์องคราฟตเ์บยีร ์

 

บรรจุภณัฑข์องคราฟตเ์บียร ์ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

บรรจภุณัฑช์นิดขวดแกว้ 243 81.00 

บรรจภุณัฑช์นิดกระป๋องอะลูมเินียม 57 19.00 

รวม 300 100 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

 จากการส ารวจพบว่า วนัที่ผูบ้รโิภคนิยมดื่มคราฟตเ์บยีรม์ากทีสุ่ด คือ วนัศุกร ์ รอ้ยละ 48.33 รองมา คือ 

วนัเสาร ์รอ้ยละ 42  ส าหรบัช่วงเวลาที่ผูบ้รโิภคดื่มคราฟตเ์บยีรบ์อ่ยทีสุ่ดนัน้ คือ ช่วงเวลา 17.01 – 22.00 น. รอ้ย

ละ 72.33  รองมา คือ ช่วงเวลา 22.01 เป็นตน้ไป รอ้ยละ 22  (ตารางที่ 4.12) และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่ระบุช่วง

ของเดือนที่นิยมดื่มคราฟตเ์บยีร ์รอ้ยละ 74.67 ส าหรบัผูบ้ริโภคที่สามารถระบุช่วงเวลาของเดือนที่นิยมดื่มเบยีร ์

รอ้ยละ 36.33 โดยส่วนใหญ่นิยมดื่มคราฟตเ์บยีรช่์วงระยะเวลาที่ไดร้บัเงนิเดือน คือ ช่วงปลายเดือน รองมาคือ 

ช่วงตน้เดอืน และ กลางเดอืน (ตารางที ่4.13)  

 

 กจิกรรมทีผู่บ้ริโภคนิยมท าควบคู่กบัการดื่มคราฟตเ์บยีร ์คือ การฟงัเพลง รอ้ยละ 36.33 รองมา คือ การ

ทานอาหารมื้อต่างๆ การชมการแสดงดนตรสีด รอ้ยละ 32.67 และ 15.00 ตามล าดบั (ตารางที่ 4.14)  

 

ส าหรบัอาหารหรือของทานเล่นที่ผูบ้ริโภคนิยมรบัประทานคู่กบัการดื่มคราฟตเ์บยีร ์สูงสุด คือ เฟรนไฟร ์

หรือ มนัฝร ัง่ทอด รอ้ยละ 44.00 รองมา คือ ถ ัว่ชนิดต่างๆ รอ้ยละ 23.00 โดยผูบ้ริโภคจะนิยมรบัประทานสเต็ก 

และ ไสก้รอก หรอื ฮอทดอ็ก ใกลเ้คียงกนั คือ รอ้ยละ 13 และรอ้ยละ 12 ตามล าดบั (ตารางที ่4.15) โดยผูบ้รโิภค

ส่วนใหญ่มกัจะดื่มคราฟตเ์บียรก์บัเพื่อน หรือ เพื่อนร่วมงาน มากที่สุด ถึงรอ้ยละ 66.67 รองมา คือ นิยมดื่ม

คราฟต์เบียร์คนเดียว ดื่มกบัแฟน และดื่มกบัครอบครวั รอ้ยละ 17.67 รอ้ยละ 10.33 และ รอ้ยละ 5.00 

ตามล าดบั (ตารางที ่4.16) 

 

 

 

 

 



48 

  

ตารางที่ 4.12 วนัและช่วงเวลาที่นิยมดื่มคราฟตเ์บยีร ์

 

วนัและช่วงเวลาที่นิยมด่ืมคราฟตเ์บยีร ์ จ านวน รอ้ยละ 

วนัทีนิ่ยมดื่มคราฟตเ์บยีร ์ วนัจนัทร ์ 4 1.33 

 วนัองัคาร 3 1.00 

 วนัพธุ 8 2.67 

 วนัพฤหสับดี 7 2.33 

 วนัศุกร ์ 145 48.33 

 วนัเสาร ์ 126 42.00 

 วนัอาทติย ์ 7 2.33 

รวม 300 100 

ช่วงเวลาทีนิ่ยมดื่มคราฟตเ์บยีร ์ ก่อน 9.00 น. 1 0.33 

 ช่วงเวลา 9.01 – 13.00 น. 2 0.67 

 ช่วงเวลา 13.01 – 17.00 น. 14 4.67 

 ช่วงเวลา 17.01 – 22.00 น. 217 72.33 

 ช่วงเวลา 22.01 เป็นตน้ไป 66 22.00 

รวม 300 100 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

ตารางที่ 4.13 ช่วงของเดอืนทีนิ่ยมดื่มคราฟตเ์บยีร ์

 

ช่วงของเดือนที่นิยมด่ืมคราฟตเ์บยีร ์ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ช่วงตน้เดอืน (วนัที ่1 – 10 ของเดอืน) 29 9.67 

ช่วงกลางเดอืน (วนัที ่11 – 20 ของเดอืน) 10 3.33 

ช่วงปลายเดอืน (วนัที ่21 – 30 ของเดอืน) 37 12.33 

ไมร่ะบุ 224 74.67 

รวม 300 100 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 
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ตารางที่ 4.14 กจิกรรมทีท่  าควบคู่กบัการดื่มคราฟตเ์บยีร ์

 

กจิกรรมที่ท าควบคู่กบัการด่ืมคราฟตเ์บยีร ์ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ทานอาหารมื้อต่างๆ   98 32.67 

ชมการถ่ายทอดสดกฬีา 23 7.67 

ฟงัเพลง 109 36.33 

ชมการแสดงดนตรีสด 45 15.00 

อื่นๆ ไดแ้ก่ สนทนากบัเพือ่น ดูหนงั เลน่เกมส ์เป็นตน้ 25 8.33 

รวม 300 100 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

ตารางที่ 4.15 อาหารหรอืของทานเลน่ที่นิยมทานคู่กบัการดื่มคราฟตเ์บยีร ์

 

อาหารหรอืของทานเล่นที่นิยมทานคู่กบัการด่ืมคราฟตเ์บยีร ์ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

เฟรนไฟร ์/  มนัฝร ัง่ทอด  132 44.00 

ถ ัว่ชนิดต่างๆ 69 23.00 

ไสก้รอก / ฮอทดอ็ก   36 12.00 

สเตก็ 39 13.00 

แฮมเบอรเ์กอร ์ 6 2.00 

อื่นๆ ไดแ้ก่ เน้ือย่าง เอน็ขอ้ไก่ทอด อาหารประเภทย า เป็นตน้ 18 6.00 

รวม 300 100 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 
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ตารางที่ 4.16 ดื่มคราฟตเ์บยีรก์บัใครมากทีสุ่ด 

 

ด่ืมคราฟตเ์บียรก์บัใครมากที่สุด จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

คนเดยีว  53 17.67 

ครอบครวั 15 5.00 

ญาตพิีน่อ้ง   1 0.33 

เพือ่น / เพือ่นร่วมงาน 200 66.67 

แฟน 31 10.33 

รวม 300 100 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

 จากการส ารวจ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยเห็นและจดจ าคราฟตเ์บียร์จากสื่อโซเชียล หรือช่องทาง

ออนไลนม์ากที่สุด นัน่คือ เฟซบุก๊ (Facebook) รอ้ยละ 58 รองมาคือ เว็บไซต ์(Website) รอ้ยละ 12.33 และ

โปสเตอร ์รอ้ยละ 11.33 (ตารางที่ 4.17) โดยโปรโมช ัน่หรอืการส่งเสริมการขายที่ผูบ้รโิภคตอ้งการ พบว่าส่วนใหญ่

คือ การใหส้่วนลด รอ้ยละ 40.67 รองมาคือ การจดังานอเีวน้ทข์องผูผ้ลติคราฟตเ์บยีร ์รอ้ยละ 24.33 การแจกของ

ที่ระลึก เช่น แกว้เบียร ์เสื้อยืด เป็นตน้ รอ้ยละ 21.67 และการใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัคราฟตเ์บียร์ รอ้ยละ 12.67 

(ตารางที ่4.18)  

 

ส าหรบัคราฟตเ์บียรส์ญัชาติไทยที่ผูบ้ริโภคเคยดื่ม จากการส ารวจพบว่า คราฟตเ์บยีร ์5 อนัดบัแรกที่

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยดื่มคราฟตเ์บียรจ์ากผูผ้ลิต Full Moon Brewwork มากที่สุด รอ้ยละ 9.74 รองมาคือ 

Mahanakhon Brewery รอ้ยละ 7.26 Stone Head Thai Craft Beer รอ้ยละ 6.59  บา้นนอกเบียร์ รอ้ยละ 

6.14 และ HAPPY NEW BEER รอ้ยละ 5.74 (ตารางที่ 4.19) โดยคราฟตเ์บียรท์ี่ผูบ้ริโภคดื่มบ่อยที่สุด คือ 

ผูผ้ลติ Full Moon Brewwork รอ้ยละ 18.33 รองมา คือ Mahanakhon Brewery รอ้ยละ 12.00 CHIT BEER 

รอ้ยละ 9.33 Outlaw Brewing รอ้ยละ 8.67  โดย Stone Head Thai Craft Beer  และ Liger Beer  ผูบ้รโิภค

ดื่มบอ่ยเท่ากนั รอ้ยละ  7.67 (ตารางที ่4.20) 
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ตารางที่ 4.17 สือ่ทีเ่คยเหน็และท าใหจ้ดจ าคราฟตเ์บยีร ์

 

สือ่ที่เคยเหน็และท าใหจ้ดจ าคราฟตเ์บียร ์ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

โทรทศัน ์ 14 4.67 

วทิยุ 1 0.33 

หนงัสอืพมิพ ์– นิตยสาร 11 3.67 

โปสเตอร ์  34 11.33 

Facebook 174 58.00 

Website 37 12.33 

Line Official  3 1.00 

YouTube 9 3.00 

อื่นๆ ไดแ้ก่ เมนูของรา้น ตูแ้ช่เบยีรข์องรา้น เป็นตน้ 17 5.67 

รวม 300 100 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 

 

ตารางที่ 4.18 โปรโมช ัน่หรอืการส่งเสรมิการขายทีผู่บ้ริโภคตอ้งการ 

 

โปรโมชัน่หรอืการสง่เสริมการขายที่ผูบ้รโิภคตอ้งการ จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

ส่วนลด 122 40.67 

แจกของที่ระลกึ เช่น แกว้ เสื้อยดื กระเป๋าผา้ เป็นตน้ 65 21.67 

การจดังานอเีวน้ทข์องผูผ้ลติคราฟตเ์บยีร ์ 73 24.33 

การใหข้อ้มลู เช่น พนกังานแนะน า  บทความ เป็นตน้ 38 12.67 

อื่นๆ 2 0.67 

รวม 300 100 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 
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ตารางที่ 4.19 ยีห่อ้คราฟตเ์บยีรท์ีผู่บ้รโิภคเคยดื่ม 

 

ย่ีหอ้คราฟตเ์บียรท่ี์ผูบ้ริโภคเคยด่ืม จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

Stone Head Thai Craft Beer    117 6.59 

Lamzing beer   87 4.90 

บา้นนอกเบยีร ์ 109 6.14 

Mahanakhon Brewery   129 7.26 

Outlaw Brewing 88 4.95 

Liger Beer   103 5.80 

Changwon Express   65 3.66 

Ladybräu 40 2.25 

TriplePearl 93 5.24 

YAKSA Brewery Thailand 71 4.00 

SPACECRAFT 71 4.00 

BEAT BREWING 50 2.82 

THER Brewing 59 3.32 

3 BEARS CRAFT BREWERY 34 1.91 

Yod Beer 69 3.89 

Full Moon Brewwork 173 9.74 

Craft Funk  40 2.25 

DEVANOM 53 2.98 

GOLDEN COINS 58 3.27 

HAPPY NEW BEER 102 5.74 

SANDPORT 77 4.34 

CHIT BEER 81 4.56 

อืน่ๆ ไดแ้ก่ Phuket beer เป็นตน้ 7 0.39 

รวม 1,776 100.00 

หมายเหต:ุ ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 
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ตารางที่ 4.20 ยีห่อ้คราฟตเ์บยีรท์ีผู่บ้รโิภคดื่มบอ่ยทีสุ่ด 

 

ยี่หอ้คราฟตเ์บียรท์ี่ผูบ้รโิภคด่ืมบ่อยที่สุด จ านวน (ราย) รอ้ยละ 

Stone Head Thai Craft Beer    23 7.67 

Lamzing beer   10 3.33 

บา้นนอกเบยีร ์ 8 2.67 

Mahanakhon Brewery   36 12.00 

Outlaw Brewing 26 8.67 

Liger Beer   23 7.67 

Changwon Express   2 0.67 

Ladybräu 2 0.67 

TriplePearl 3 1.00 

YAKSA Brewery Thailand 3 1.00 

SPACECRAFT 5 1.67 

BEAT BREWING 2 0.67 

THER Brewing 1 0.33 

3 BEARS CRAFT BREWERY 10 3.33 

Yod Beer 6 2.00 

Full Moon Brewwork 55 18.33 

Craft Funk  3 1.00 

DEVANOM 5 1.67 

GOLDEN COINS 8 2.67 

HAPPY NEW BEER 22 7.33 

SANDPORT 10 3.33 

CHIT BEER 28 9.33 

อื่นๆ ไดแ้ก่ Phuket beer เป็นตน้ 9 3.00 

รวม 300 100.00 

ทีม่า: จากการส ารวจ (2561) 
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ขอ้เสนอแนะของผูบ้รโิภคเกี่ยวกบัคราฟตเ์บยีร ์

 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑค์ราฟตเ์บียรม์ีความหลากหลาย ท ัง้รูปแบบ

บรรจภุณัฑ ์สไตลข์องเบยีร ์รวมท ัง้มกีลิน่และรสชาตจิากผลไมไ้ทย กระบวนการผลติมคีวามสะอาดและมคุีณภาพ

ไดม้าตรฐาน มกีารออกแบบฉลากโดดเด่น สวยงาม สามารถดึงดูดใจผูบ้รโิภคได ้บอกขอ้มลูรายละเอยีดของเบยีร ์

เช่น สไตลข์องเบยีร ์ระดบัความขม ปริมาณแอลกอฮอล ์ เป็นตน้ และขอ้มูลที่เป็นความรูเ้กี่ยวกบัคราฟตเ์บยีร ์

รวมท ัง้เรื่องราวเกี่ยวกบัผูผ้ลติคราฟตเ์บยีร ์ 

 

 2. ดา้นราคา ส าหรบัราคาของคราฟตเ์บยีรน์ ัน้ ผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ว่าราคาค่อนขา้งสูง ซึง่ผูบ้รโิภคมคีวาม

เขา้ใจดีว่าสาเหตุเน่ืองมาจากขอ้ก าหนดกฎหมายที่ไม่สามารถผลติคราฟตเ์บยีรใ์นประเทศไทยได ้ผูผ้ลติส่วนใหญ่

ตอ้งไปผลติเบยีรท์ี่ต่างประเทศแลว้น ากลบัมาจ าหน่ายในประเทศไทยในลกัษณะของเบยีรน์ าเขา้ อย่างไรก็ตาม

ผูบ้รโิภคตอ้งการใหม้กีารตัง้ราคาขายทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัคุณภาพ รสชาต ิและปรมิาณของเบยีร ์ 

 

 3. ดา้นสถานที่จ  าหน่าย ผูบ้ริโภคมคีวามเห็นว่าปจัจุบนัช่องทางการจ าหน่ายคราฟตเ์บยีรม์ีค่อนขา้งนอ้ย 

หาซื้อไดย้าก จึงตอ้งการใหม้กีารกระจายคราฟตเ์บยีรใ์หท้ ัว่ถงึ โดยการวางจ าหน่ายในไฮเปอรม์าเก็ต รา้นสะดวก

ซื้อ และรา้นอาหารใหม้ากขึ้น รวมท ัง้สามารถส ัง่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์โดยตรงกบัผูผ้ลติคราฟตเ์บียร ์ผูผ้ลิต

คราฟตเ์บยีรค์วรรวมตวักนัเพือ่เปิดรา้นจ าหน่าย หรอื ร่วมกนักระจายผลติภณัฑใ์หท้ ัว่ถงึ 

 

 4. ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ผูบ้ริโภคมคีวามเขา้ใจดีว่า เน่ืองจากขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่ผูผ้ลติ

และผูจ้  าหน่ายคราฟตเ์บยีรไ์ม่สามารถท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล

ผ่านสื่อสาธารณะได ้ดงันัน้ผูบ้ริโภคจึงตอ้งการใหม้กีารจดังานส าหรบัคราฟทเ์บยีร ์ใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้ริโภคและคน

ทัว่ไปไดรู้จ้กัสไตลข์องเบยีร ์ผูผ้ลติและผูจ้  าหน่ายรวมกลุ่มกนัท าเพื่อสงัคม สรา้งทศันคติในการดื่มที่ตอ้งมคีวาม

รบัผดิชอบต่อสงัคม  

 

คุณลกัษณะของคราฟตเ์บียร ์

 

ส าหรบัการวิเคราะหคุ์ณลกัษณะคราฟต์เบียร์นั้น ใหก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 ราย เรียงล  าดบัชุด

ทางเลือกที่ไดจ้ากวิธี Orthogonal Design ดงัที่กล่าวมาแลว้ในบทที่ 3 ตามตารางที่ 3.4  โดยเรียงล  าดบัชุด

ทางเลือกที่สรา้งความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคมากที่สุด จาก 1 – 16 และแบบจ าลองที่ใชใ้นการวิเคราะหค์ือ 
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แบบจ าลอง Conjoint analysis  โดยความสมัพนัธข์องแบบจ าลองกบัแต่ละปจัจยั ไดแ้ก่ รูปแบบของเบยีร ์สี 

ระดบัความขม ความโปร่งแสง กลิ่น และระดบัปริมาณแอลกอฮอล ์นัน้มีความสมัพนัธข์องแบบจ าลองแบบ 

Discrete Model คือ แบบจ าลองในการประมาณค่าอรรถประโยชนส์  าหรบัตวัแปรคุณลกัษณะทีไ่มส่ามารถบอกได ้

ว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดบัคุณลกัษณะแลว้ ความพึงพอใจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือ

ลดลง ส่วนราคา มคีวามสมัพนัธแ์บบ Linear Less เมือ่ระดบัราคาเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจจะเปลี่ยนแปลงไปใน

ทศิทางทีล่ดลง  

 

จากการวเิคราะหต์ามแบบจ าลองการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม ไดค่้า pearson’s r เท่ากบั 0.929 และ

ค่า kendall’s tau เท่ากบั 0.778 ซึ่งมค่ีาค่อนขา้งสูง แสดงใหเ้หน็ถงึค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างค่าที่ไดจ้ากผูบ้ริโภคกบั

ค่าประมาณทีไ่ดจ้ากแบบจ าลอง  

 

เมื่อพิจารณาถึงคุณลกัษณะแต่ละคุณลกัษณะ พบว่า ปจัจยัคุณภาพของคราฟตเ์บียรท์ี่ผูบ้ริโภคให ้

ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ สขีองเบยีร ์ค่าความส าคญัรอ้ยละ 21.282 รองมา คือ ระดบัความขม (IBUs) รอ้ย

ละ 21.024 กลิ่นของคราฟตเ์บียร ์รอ้ยละ 18.801 ปริมาณแอลกอฮอล ์(ABV) รอ้ยละ 10.996 และ ราคาต่อ

หน่วย (บาท/330 มล.) รอ้ยละ 10.461 โดยใหค้วามส าคญักบัรูปแบบของคราฟตเ์บยีร ์และความใสหรือขุ่นของ

คราฟตเ์บยีร ์เป็นสองล  าดบัสุดทา้ย คิดเป็นรอ้ยละ 8.733 และ 8.703 ตามล าดบั (ภาพที ่4.1 และตารางที ่4.21)  

 

 
 

ภาพที่ 4.1 ความส าคญัของปจัจยัดา้นต่างๆ ของของคราฟตเ์บยีร ์
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ตารางที่ 4.21 ผลการวเิคราะหอ์รรถประโยชนแ์ละความส าคญัขององคป์ระกอบคราฟตเ์บยีร ์

 

คุณลกัษณะ ระดบัภายใตคุ้ณลกัษณะ อรรถประโยชน์ 
ค่าความส าคญั 

(รอ้ยละ) 

รูปแบบของเบยีร ์ 1.  เบยีรส์ด  (Draft Beer)  -0.054 

8.733 2.  เบยีรบ์รรจขุวด (Bottled Beer)

หรอื กระป๋อง (Canned Beer) 

0.054 

สขีองเบยีร ์ 1.  สทีอง (Blond)  0.291 

21.282 2.  สนี า้ตาล (Brown)  -0.153 

3.  สดี า (Black) -0.137 

ความใส หรอืความโปร่งแสง 1.  ใส หรอื โปร่งแสง  0.174 
8.703 

2.  ขุน่ หรอื ทบึแสง -0.174 

ระดบัความขม หรอื IBUs 

(International Bitterness  

Units) 

1.  IBUs 0 – 30 (ขมนอ้ย) -0.408 

21.024 2.  IBUs 30 – 60 (ขมปานกลาง) 0.211 

3.  IBUs 60 ขึ้นไป (ขมมาก) 0.197 

กลิน่ของเบยีร ์ 1.  กลิน่สมนุไพร (Herb) -0.097 

18.801 2.  กลิน่ผลไม ้(Fruity) 0.151 

3.  กลิน่ดอกไม ้(Floral) -0.053 

ปรมิาณแอลกอฮอล ์หรอื 

ABV (Alcohol by Volume)  

1.  ระดบัอ่อน Light 0-5%  -0.013 
10.996 

2.  ระดบัเขม้ขน้ Strong 5% up 0.013 

ราคา (บาท / 330 มล.) 1.  150 บาท -0.541 

10.460 2.  180 บาท -0.649 

3.  210 บาท -0.757 

ทีม่า : จากการค านวณ 

หมายเหต ุ: ค่าคงทีเ่ท่ากบั 9.176 
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จากตารางที่ 4.21 คุณลกัษณะดา้นสขีองคราฟตเ์บยีรเ์ป็นคุณลกัษณะทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบั

ที่ 1 เมือ่พจิารณาค่าอรรถประโยชนแ์ต่ละระดบัของคุณลกัษณะดา้นเมือ่จ  าแนกตามสขีองคราฟตเ์บยีร ์ นัน้พบว่า

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจคราฟตเ์บยีรส์ีทอง โดยค่าอรรถประโยชน์ที่ประมาณได ้คือ 0.291 รองลงมา

ไดแ้ก่ คราฟตเ์บยีรท์ี่มสีีด  า และคราฟตเ์บียรส์ีน า้ตาล ค่าอรรถประโยชน์ที่ประมาณได ้คือ -0.137 และ -0.153 

ตามล าดบั (ภาพที่ 4.2) ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบัการสอบถามสไตลค์ราฟตเ์บียรท์ี่ผูบ้ริโภคชอบดื่มมากที่สุดใน

ตารางที่ 4.10 ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสีทอง ไดแ้ก่ ไอพีเอ (IPA หรือ India Pale Ale) สไตลล์าเกอร ์(Lager) และ 

สไตลเ์พลเอล (Pale Ale) เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคุณลกัษณะดา้นสขีองเบยีร ์

 

ส าหร ับคุณลกัษณะระดับความขม หรือ IBUs (International Bitterness Units) ซึ่งผูบ้ริโภคให ้

ความส าคญัเป็นอนัดบัที่ 2 พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจคราฟตเ์บยีรท์ี่มีความขมระดบัปานกลาง 

กล่าวคือ ม ีIBUs ระหว่าง 30 – 60 โดยมค่ีาอรรถประโยชน ์0.211 รองมาคือ คราฟตเ์บยีรท์ี่มรีะดบัความขมมาก 

หรือ IBUs มากกว่า 60 และคราฟตเ์บยีรท์ี่มีระดบัความขมนอ้ย หรือ IBUs ต า่กว่า 30 เป็นล  าดบัสุดทา้ย ค่า

อรรถประโยชน ์0.197 และ -0.408 ตามล าดบั ดงัแสดงตามภาพที ่4.3 
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ภาพที่ 4.3 ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคุณลกัษณะดา้นระดบัความขม 

 

คุณลกัษณะดา้นกลิ่นของคราฟตเ์บยีร ์ซึ่งผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัที่ 3 พบว่า ผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่มคีวามพงึพอใจคราฟตเ์บยีรท์ี่มกีลิน่ผลไม ้มากทีสุ่ด โดยมค่ีาอรรถประโยชน ์0.151 รองมาคือ คราฟตเ์บยีร์

ทีม่กีลิน่ดอกไม ้และคราฟตเ์บยีรท์ีม่กีลิน่สมนุไพร ค่าอรรถประโยชน ์-0.053 และ -0.097 ตามล าดบั (ภาพที ่4.4) 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคุณลกัษณะดา้นกลิน่ของคราฟตเ์บยีร ์
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คุณลกัษณะดา้นระดบัปริมาณแอลกอฮอล ์หรือ ABV (Alcohol by Volume) ของคราฟตเ์บียร์ ซึ่ง

ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัที่ 4 พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจคราฟตเ์บยีรท์ี่มีระดบัปริมาณ

แอลกอฮอลเ์ขม้ขน้ ABV 5% ขึ้นไป โดยมค่ีาอรรถประโยชน ์0.013 และคราฟตเ์บยีรท์ีม่รีะดบัปรมิาณแอลกอฮอล์

อ่อน ABV ระหว่าง 0-5% ค่าอรรถประโยชน์ -0.013 จะเห็นไดว้่าผูบ้ริโภคมคีวามพึงพอใจกบัคราฟตเ์บียรท์ี่มี

ระดบัปริมาณแอลกอฮอลเ์ขม้ขน้ ABV 5% ขึ้นไป มากกว่าคราฟตเ์บยีรท์ี่มรีะดบัปริมาณแอลกอฮอลอ่์อน ABV 

ต า่กว่า 5% 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคุณลกัษณะดา้นระดบัแอลกอฮอล ์(ABV) 

 

คุณลกัษณะดา้นราคาของคราฟตเ์บยีร ์(บาทต่อหน่วย 330 มล.) ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัที่ 5 

พบว่า ผูบ้ริโภคมคีวามพึงพอใจลดลงเมื่อราคาต่อหน่วย (บาทต่อ 330 มล.) ของคราฟตเ์บยีรเ์พิ่มขึ้น โดยส่วน

ใหญ่ความพงึพอใจคราฟตเ์บยีรท์ีม่รีาคา 150 บาท มากทีสุ่ด โดยมค่ีาอรรถประโยชน ์-0.541 รองมาคือ ราคา 180 

บาท และราคา 210 บาท มค่ีาอรรถประโยชน ์-0.649 และ -0.757 ตามล าดบั ซึ่งสอดคลอ้งกบัความจริง คือ เมือ่

สนิคา้ราคาสูงขึ้น จะท าใหค่้าความพงึพอใจลดลง (ภาพที ่4.6) 
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ภาพที่ 4.7 ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคุณลกัษณะดา้นราคา (บาทต่อหน่วย 330 มล.) 

 

คุณลกัษณะผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัที่ 6 คือคุณลกัษณะดา้นรูปแบบของเบยีร ์พบว่าผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจคราฟตเ์บยีรใ์นรูปแบบเบยีรบ์รรจขุวดหรือกระป๋อง มากกว่าเบยีรส์ด ค่าอรรถประโยชน ์

เท่ากบั 0.054 และ -0.054 ตามล าดบั (ภาพที ่4.7)  

 

 

 

ภาพที่ 4.8 ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคุณลกัษณะดา้นรูปแบบของเบยีร ์
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 คุณลกัษณะผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย คือคุณลกัษณะดา้นความใสหรือความโปร่งแสง 

พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจกบัคราฟตเ์บยีรท์ี่มลีกัษณะใสหรือมคีวามโปร่งแสง มากกว่าคราฟตเ์บยีร์

ทีม่ลีกัษณะขุน่หรอืมคีวามทบึแสง โดยมค่ีาอรรถประโยชนเ์ท่ากบั 0.174 และ -0.174 ตามล าดบั (ภาพที ่4.9) 

 

 
 

ภาพที่ 4.9 ค่าอรรถประโยชนข์องระดบัคุณลกัษณะดา้นความใสหรอืความโปร่งแสง  

 

จากผลการค านวณอรรถประโยชนต์ามตาราง 4.21 สามารถเขยีนเป็นสมการตามบทที ่3 ได ้ดงัน้ี 

 

𝑈(𝑋𝑖) = 9.176 − 0.054𝑇𝐵1 + 0.054𝑇𝐵2 + 0.291𝐶𝐵𝑙𝑜𝑛𝑑 − 0.153𝐶𝐵𝑟𝑜𝑤𝑛 −

                  0.137𝐶𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 + 0.174𝐶𝑙𝐶1 − 0.174𝐶𝑙𝐶2 − 0.408𝐼𝐵𝑈1 + 0.211𝐼𝐵𝑈2 +

                  0.197𝐼𝐵𝑈3 − 0.097𝐴𝐻𝑒𝑟𝑏 + 0.151𝐴𝐹𝑟𝑢𝑖𝑡𝑦 − 0.053𝐴𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎𝑙 −

                  0.013𝐴𝐵𝑉1 + 0.013𝐴𝐵𝑉2 − 0.541𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒1 − 0.649𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒2 − 0.757𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒3  

  

ส าหรบัการพจิารณาค่าอรรถประโยชนร์วมของแต่ละชุดคุณลกัษณะ ท ัง้หมด 16 ชุด สามารถค านวณได ้

โดยน าค่าอรรถประโยชนข์องแต่ละระดบัคุณลกัษณะที่ปรากฏในแต่ละชุดคุณลกัษณะมารวมกนั ดงัตวัอย่างของ

ชดุคุณลกัษณะที ่1 จะไดอ้รรถประโยชนร์วมเท่ากบั 9.176(ค่าคงที)่ + (-0.054) + (-0.153) + (-0.174) + (-0.408) 

+ (0.151) + (0.013) + (-0.757) เท่ากบั 7.794 ซึง่ผลการค านวณค่าอรรถประโยชนร์วมของแต่ละชุดคุณลกัษณะ

ไดแ้สดงในตารางที่ 4.22 พบว่า ชุดคุณลกัษณะที่ผูบ้ริโภคมคีวามพึงพอใจมากที่สุด คือ ชุดคุณลกัษณะที่ 16 ซึ่ง

ใหค่้าอรรถประโยชนร์วมเท่ากบั 9.515 รองมาคือชดุคุณลกัษณะที ่ 11 ชดุคุณลกัษณะที ่ 15 ตามล าดบั
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ตารางที่ 4.22  ค่าอรรถประโยชนร์วมของแต่ละชดุคุณลกัษณะคราฟตเ์บยีรท์ีใ่ชใ้นการวจิยั 

 

ชดุคุณลกัษณะ รูปแบบ ส ี ความโปร่งแสง ความขม IBUs กลิ่น (ABV) ราคา/หน่วย  
ค่าอรรถประโยชน์

รวม  

1 เบยีรส์ด สนี า้ตาล ขุน่ ขมนอ้ย 0-30 ผลไม ้ เขม้ 5% up 210 7.794 

2 ขวด/กระป๋อง สนี า้ตาล ขุน่ ขมนอ้ย 0-30 ดอกไม ้ อ่อน 0-5% 150 7.888 

3 ขวด/กระป๋อง สดี า ขุน่ ขมมาก 60up สมนุไพร อ่อน 0-5% 210 8.249 

4 เบยีรส์ด สทีอง ใส ขมนอ้ย 0-30 สมนุไพร อ่อน 0-5% 150 8.528 

5 ขวด/กระป๋อง สทีอง ขุน่ ขมนอ้ย 0-30 สมนุไพร อ่อน 0-5% 180 8.180 

6 เบยีรส์ด สดี า ใส ขมนอ้ย 0-30 ผลไม ้ อ่อน 0-5% 180 8.240 

7 ขวด/กระป๋อง สดี า ใส ขมนอ้ย 0-30 ดอกไม ้ เขม้ 5% up 150 8.278 

8 เบยีรส์ด สทีอง ขุน่ ขมนอ้ย 0-30 สมนุไพร เขม้ 5% up 150 8.206 

9 ขวด/กระป๋อง สทีอง ใส ขมนอ้ย 0-30 สมนุไพร เขม้ 5% up 210 8.446 

10 เบยีรส์ด สทีอง ขุน่ ขมมาก 60up ดอกไม ้ เขม้ 5% up 180 8.747 

11 ขวด/กระป๋อง สทีอง ขุน่ ขมกลาง 30-60 ผลไม ้ อ่อน 0-5% 150 9.155 

12 ขวด/กระป๋อง สนี า้ตาล ใส ขมกลาง 30-60 สมนุไพร เขม้ 5% up 180 8.729 

13 เบยีรส์ด สนี า้ตาล ใส ขมมาก 60up สมนุไพร อ่อน 0-5% 150 8.689 

14 เบยีรส์ด สดี า ขุน่ ขมกลาง 30-60 สมนุไพร เขม้ 5% up 150 8.397 

15 เบยีรส์ด สทีอง ใส ขมกลาง 30-60 ดอกไม ้ อ่อน 0-5% 210 8.975 

16 ขวด/กระป๋อง สทีอง ใส ขมมาก 60up ผลไม ้ เขม้ 5% up 150 9.515 
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บทที่ 5 

 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

จากกระแสความนิยมดื่มคราฟตเ์บยีรท์ี่ เพิ่มขึ้น ส่งผลใหเ้กิดผูผ้ลติคราฟตเ์บยีรห์ลายรายมุ่งที่จะผลิต

คราฟตเ์บยีรอ์อกมาตอบสนองความตอ้งการของตลาด และการแข่งขนัมแีนวโนม้ทวีความรุนแรง การศึกษาเรื่อง

พฤติกรรมในการดื่มคราฟตเ์บียร์ของผูบ้ริโภค และคุณลกัษณะของคราฟตเ์บียรท์ี่มีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูบ้รโิภค จะช่วยเป็นแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑค์ราฟตเ์บยีร ์และการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดใหต้รงกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึ้น โดยการศึกษาน้ีใชก้ารเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูท้ี่พกัอาศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุต ัง้แต่ 20 ปีขึ้นไป และเคยดื่มคราฟตเ์บียรอ์ย่างนอ้ย 3 ครัง้ ในช่วง

ระยะเวลา ตัง้แต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 300 ราย มขีอ้สรุปและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 

สรุปและอภปิรายผล 

 

การศึกษาพฤตกิรรมในการด่ืมคราฟตเ์บยีรข์องผูบ้รโิภค 

 

 การศึกษาคุณลกัษณะของคราฟตเ์บยีรท์ี่มผีลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัท างานและมรีายไดเ้ป็น

ของตนเองที่มอีายุระหว่าง 26 – 35 ปี โดยอายุเฉลีย่อยู่ที่ 32 ปี มรีะดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สถานภาพ

โสดมากที่สุด  ซึ่งประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมีรายไดต่้อเดือนเฉลี่ย 39,770 บาท โดยเหตุผลที่

ผูบ้รโิภคเลอืกดื่มคราฟตเ์บยีรม์ากทีสุ่ด 3 อนัดบัคือ รสชาตขิองคราฟตเ์บยีร ์ตอ้งการทดลองดื่มคราฟตเ์บยีร ์และ

กระแสความนิยม ซึ่งผูบ้ริโภคจะนิยมดื่มคราฟตเ์บยีรใ์นเวลาพกัผ่อนนอกบา้นที่รา้นอาหารมากที่สุด รองมาคือ

สถานบนัเทงิที่มกีารแสดงดนตรีสด เน่ืองจากมคีราฟตเ์บยีรห์ลากหลายชนิดใหเ้ลอืกดื่ม ใชเ้วลาในการซื้อไม่นาน 

และมสีิง่อ  านวยความสะดวก เช่น ทีจ่อดรถ หอ้งน า้ เป็นตน้ ซึ่งความถี่ในการดื่มคราฟตเ์บยีรส์่วนใหญ่จะดื่มเดอืน

ละ 2 – 3 ครัง้ ปริมาณครัง้ละ 2 ขวด และมีค่าใชจ่้ายต่อคร ัง้ระหว่าง 201 – 500 บาท วนัที่ผูบ้ริโภคนิยมดื่ม

คราฟตเ์บยีรม์ากที่สุด คือ วนัหยุดสุดสปัดาห ์ในช่วงเวลาหลงัเลกิงานช่วงเวลา 17.01 – 22.00 น. สอดคลอ้งกบั

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มวยัท างาน ซึง่กิจกรรมที่ผูบ้รโิภคนิยมฟงัเพลงควบคู่กบัการดื่มคราฟตเ์บยีร ์และชอบ

ทานเฟรนไฟร ์หรอื มนัฝร ัง่ทอด เป็นกบัแกลม้ โดยมกัจะดื่มคราฟตเ์บยีรก์บัเพือ่นและเพือ่นร่วมงานมากทีสุ่ด  
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ส าหรบัสไตลค์ราฟตเ์บียรท์ี่ผูบ้ริโภคชอบดื่ม คือ สไตลไ์อพีเอ ( IPA หรือ India Pale Ale) มากที่สุด 

และคือ สไตลล์าเกอร ์(Lager) สไตลเ์พลเอล (Pale Ale) สไตลเ์ฮฟไวเซ่น (Hefeweizen) และ สไตลส์เตา้ท ์

(Stout) รองมาตามล าดบั โดยจะชอบบรรจุภณัฑช์นิดขวดแกว้มากกว่ากระป๋องอะลูมิเนียม ซึ่งในส่วนของการ

โฆษณาประชาสมัพนัธน์ัน้ พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เคยเห็นและจดจ าคราฟตเ์บยีรจ์ากสื่อโซเชียล หรือช่องทาง

ออนไลนม์ากทีสุ่ด นัน่คือ เพจเฟซบุก๊ และการส่งเสรมิการขายทีผู่บ้รโิภคตอ้งการส่วนใหญ่คือ การใหส้่วนลด และ

การจดังานอเีวน้ทข์องผูผ้ลติคราฟตเ์บยีร ์ตามล าดบั 

 

การศึกษาคุณลกัษณะของคราฟตเ์บยีร ์

 

 ในการศึกษาคุณลกัษณะคุณภาพของคราฟตเ์บียรท์ี่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคนัน้ จากการ

รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและท า Focus Group ไดป้จัจยัคุณภาพที่เป็นตวัแทนของคุณลกัษณะและปจัจยัของ

คราฟตเ์บยีรจ์  านวน 7 ปจัจยั ไดแ้ก่ รูปแบบของเบยีร ์(เบยีรส์ด และ เบยีรบ์รรจขุวดหรอืกระป๋อง) สขีองเบยีร ์(สี

ทอง สีน า้ตาล และสีด า) ระดบัความขม หรือ International Bitterness Units (ขมนอ้ย IBUs ต า่กว่า 30 ขม

ปานกลาง IBUs ระหว่าง 30 – 60 และขมมาก IBUs 60 ขึ้นไป) ความโปร่งแสง (โปร่งแสงหรือใส และ ทบึแสง

หรือขุ่น) กลิ่นของเบยีร ์(สมนุไพร ผลไม ้และดอกไม)้ ปริมาณแอลกอฮอล ์(Alcohol by Volume) หรือ ABV 

(แอลกอฮอลอ่์อน ABV ต า่กว่า 5% และแอลกอฮอลเ์ขม้ขน้ ABV 5% ขึ้นไป) และราคา (150 บาท 180 บาท และ 

210 บาท ต่อ 330 มล.) 

 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่าคุณลกัษณะของคราฟตเ์บยีรท์ี่ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ คราฟตเ์บยีรบ์รรจุขวดหรือกระป๋อง (Bottled/Canned) ที่มลีกัษณะสี

ทอง แบบใสหรือมีความโปร่งแสง ระดบัความขมปานกลาง IBUs ระหว่าง 30-60 กลิ่นผลไม ้และมีระดบั

แอลกอฮอล ์5% ขึ้นไป ส าหรบัราคาของคราฟตเ์บยีรป์ริมาณ 330 มล. ต่อหน่ึงขวด เท่ากบัราคา 150 บาท กล่าว

ไดว้่ายิ่งสนิคา้มรีาคาสูงขึ้นจะท าใหค้วามพงึพอใจของผูบ้รโิภคลดลง โดยคุณลกัษณะของคราฟตเ์บยีรท์ีผู่บ้ริโภคให ้

ความส าคญัมากทีสุ่ด คือ สขีองเบยีร ์

  

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเกี่ยวกบับรรจุภณัฑข์องคราฟตเ์บียรท์ี่ชอบ คือ 

บรรจุภณัฑช์นิดขวดแกว้ และส าหรบัสไตลข์องคราฟตเ์บียรท์ี่มสีีทองที่ผูบ้ริโภคพึงพอใจมากที่สุด คือ คราฟต์

เบยีรส์ไตลไ์อพเีอ (IPA) สไตลล์าเกอร ์(Lager) สไตลเ์พลเอล (Pale Ale) และสไตลเ์ฮฟไวเซ่น (Hefeweizen) 
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ขอ้เสนอแนะ 

 

ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการศึกษา 

 

 จากการศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรมในการดื่มคราฟตเ์บยีรข์องผูบ้ริโภค และคุณลกัษณะของคราฟตเ์บยีรท์ี่

มผีลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าใหไ้ดแ้นวทางในการปรบัปรุงพฒันา

ผลติภณัฑ ์และวางแผนกลยุทธก์ารตลาดคราฟตเ์บยีร ์ทีต่รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดงัน้ี 

 

1. การปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑ ์

  

 จากการศึกษา พบว่า ปจัจยัคุณภาพของคราฟตเ์บยีรท์ี่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก คือ สขีอง

เบยีร ์(สทีอง) รองมา คือ ระดบัความขม หรือ IBUs กลิน่ของคราฟตเ์บยีร ์ปริมาณแอลกอฮอล ์(ABV) ราคาต่อ

หน่วย (บาท/330 มล.) รูปแบบของคราฟตเ์บยีร ์และความใสหรอืขุน่ของคราฟตเ์บยีร ์ตามล าดบั  

 

ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรพฒันาผลติภณัฑใ์หม้รีสชาติที่เป็นเอกลกัษณ์ โดยเนน้สไตลค์ราฟตเ์บยีรท์ี่มสีี

ทอง นัน่คือ สไตล์ไอพีเอ ( IPA) สไตลล์าเกอร์ (Lager) สไตล์เพลเอล (Pale Ale) และสไตลเ์ฮฟไวเซ่น 

(Hefeweizen) ที่มคีวามขม (International Bitterness Units) ในระดบัปานกลาง นัน่คือ IBUs ระหว่าง 30-60 

โดยมีกลิ่นหอมผลไม ้ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มผีลไมห้ลากหลาย ผูป้ระกอบการสามารถปรบัปรุงพฒันา

ผลติภณัฑค์ราฟตเ์บยีรใ์หม้กีลิน่ผลไมไ้ทยที่เป็นทีนิ่ยม เช่น เงาะ มงัคุด มะยงชดิ มะมว่ง เสาวรส สบัปะรด และมี

ปริมาณแอลกอฮอล ์(ABV) 5% ขึ้นไป โดยเนน้การผลติแบบบรรจุขวดแกว้มากกว่าการผลติแบบสด นอกจะเป็น

การตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคแลว้ ยงัเป็นประโยชนก์บัผูผ้ลติในเรื่องการยดือายุผลติภณัฑด์ว้ย ส าหรบั

คุณลกัษณะความโปร่งแสงนัน้ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย แต่อย่างไรก็ตามผูผ้ลติควรผลติคราฟต์

เบยีรท์ีม่ลีกัษณะใสหรอืโปร่งแสงมากกว่า 

 

 ทัง้น้ี นอกจากการผลติคราฟตเ์บยีรม์คีวามหลากหลาย ท ัง้รูปแบบบรรจภุณัฑ ์สไตลข์องเบยีร ์มกีลิน่และ

รสชาติจากผลไมไ้ทย ผูบ้ริโภคไดใ้หข้อ้เสนอแนะในเรื่องของผลติภณัฑค์ราฟตเ์บยีร ์ว่าตอ้งการใหก้ระบวนการ

ผลติมคีวามสะอาดและมคุีณภาพไดม้าตรฐาน มกีารออกแบบฉลากโดดเด่น สวยงาม สามารถดึงดูดใจผูบ้รโิภคได ้

และบอกขอ้มูลรายละเอียดของเบียร ์เช่น สไตลข์องเบียร ์ระดบัความขม และปริมาณแอลกอฮอล ์ดงันั้น 

ผูป้ระกอบการจ าเป็นทีจ่ะตอ้งออกแบบฉลากผลติภณัฑใ์หส้าวยงาม และมขีอ้มลูสือ่สารไปยงัผูบ้รโิภคใหค้รบถว้น 
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2. กลยุทธก์ารตลาดคราฟตเ์บยีรท์ีต่รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค   

  

นอกจากผูป้ระกอบการจะตอ้งปรบัปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์คราฟตเ์บียร์ใหต้รงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ซึ่งเป็นกลยุทธท์างดา้นผลิตภณัฑ์แลว้ ผูผ้ลิตควรมกีลยุทธก์ารตลาดอื่นๆ ที่ส  าคญั คือ กลยุทธด์า้น

สถานที่จ  าหน่ายและการกระจายสินคา้ และกลยุทธก์ารส่งเสริมทางการตลาด เมื่อประมวลผลการศึกษาจาก

ขอ้เสนอแนะทีผู่ต้อบแบบสอบถามไดแ้นะน าไว ้ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะไวด้งัน้ีสามารถดงัน้ี 

  

2.1 ดา้นสถานทีจ่  าหน่าย 

 

     ผูบ้ริโภคมคีวามเห็นว่าปจัจุบนัช่องทางการจ าหน่ายคราฟตเ์บยีรม์ีค่อนขา้งนอ้ย และหาซื้อไดย้าก 

ผูป้ระกอบการจึงควรเลือกช่องทางที่สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง เน่ืองจาก จากการศึกษาพบว่า 

ผูบ้ริโภคจะดื่มคราฟตเ์บยีรใ์นเวลาพกัผ่อนนอกบา้นที่รา้นอาหารมากที่สุด ดงันัน้  ผูป้ระกอบการจึงควรเลอืกวาง

จ าหน่ายที่รา้นอาหารใหม้ากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อกระจายผลติภณัฑค์ราฟตเ์บยีรใ์หท้ ัว่ถงึ ผูป้ระกอบการควรเพิ่ม

วางจ าหน่ายในรา้นสะดวกซื้อ และไฮเปอรม์าเก็ต ใหม้ากขึ้น รวมท ัง้สามารถส ัง่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเป็น

ช่องทางทีจ่ะท าใหม้กีารขยายตลาดเพิม่สูงขึ้นได ้

 

 

2.2 ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด 

 

     ผูบ้รโิภคมคีวามเขา้ใจดวี่า เน่ืองจากขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่ท  าใหผู้ป้ระกอบการไมส่ามารถโฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ผ่านสื่อสาธารณะ โทรทศัน ์วทิยุ ได ้อย่างไรก็ตาม

ผูบ้ริโภคยงัตอ้งการใหผู้ป้ระกอบการใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้ริโภคและคนทัว่ไปไดรู้จ้กัสไตลข์องเบียร์มากขึ้น และยงั

ตอ้งการใหผู้ป้ระกอบการรวมตวักนัท าเพื่อสงัคม สรา้งทศันคติในการดื่มที่ดี มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม

ซึ่งจากการศึกษา พบว่า เพจเฟซบุก๊เป็นช่องทางในการสื่อสารที่ท  าใหผู้บ้ริโภคเหน็และจดจ าคราฟตเ์บยีรม์ากที่สุด 

และการส่งเสริมการขายที่ผูบ้ริโภคตอ้งการ คือ การใหส้่วนลด และการจดังานอีเวน้ทข์องผูผ้ลิตคราฟตเ์บียร ์ 

ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึควรสือ่สารกบัผูบ้ริโภคโดยผ่านช่องทางเพจเฟซบุก๊ การมอบส่วนลดใหก้บัผูบ้ริโภคส าหรบั

การดื่มในวนัธรรมดา เน่ืองจากการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคนิยมดื่มคราฟตเ์บยีรใ์นช่วงวนัหยุดสุดสปัดาหม์ากที่สุด 

รวมท ัง้การจดังานอเีวน้ทข์องผูป้ระกอบการเพือ่น าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ   
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ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร ัง้ต่อไป 

 

 1. ผูท้  าการศึกษาประสบปญัหาในการแจกแบบสอบถาม เน่ืองจากมีผูป้ฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถาม

จ านวนมาก ท าใหต้อ้งใชเ้วลานานในการรวบรวมขอ้มลู ดงันัน้ ในการศึกษาคร ัง้ต่อไปผูศึ้กษาควรหาวธิีทีจ่ะช่วยจูง

ใจใหม้ผูีส้นใจตอบแบบสอบถามมากขึ้น เช่น การแจกของทานเลน่ประเภทถ ัว่ เป็นตน้ 

 

 2. เน่ืองจากผลการส ารวจในครัง้น้ีเป็นการส ารวจแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยการ

เลอืกกลุ่มตวัอย่างจากรา้นอาหารที่จ  าหน่ายคราฟตเ์บยีร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันัน้หากผูผ้ลติ

หรือผูป้ระกอบการหรือนกัการตลาด จะท าตลาดอย่างจริงจงั  ควรท าการศึกษากบัขอบเขตของสถานที่อื่นๆ

นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

 

 3. ครัง้ น้ี เป็นการศึกษาคุณลกัษณะของคราฟต์เบียร์ที่มีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมและความสมัพนัธร์ะหว่างความพึงพอใจที่ ผูบ้ริโภคมี

ใหก้บัคุณลกัษณะต่างๆ ของคราฟตเ์บยีร ์หากผูผ้ลติคราฟตเ์บยีรเ์พิ่มมากขึ้น คร ัง้ต่อไปจึงควรศึกษารูปแบบการ

กระจายสนิคา้ โครงสรา้งตลาดคราฟตเ์บยีร ์รวมท ัง้โครงสรา้งของตลาดเบยีรร์วมภายหลงัที่เกิดกระแสความนิยม

ดื่มคราฟตเ์บยีรด์ว้ย 
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คราฟตเ์บยีรส์ญัชาตไิทย 
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คราฟตเ์บยีรส์ญัชาตไิทย 

 

คราฟต์เบียร์ในประเทศไทยมีจ านวนมากพอสมควร โดยผูผ้ลิตคราฟต์เบียร์ไทยที่น าไปผลิตที่

ต่างประเทศแลว้น าเขา้มาขายในประเทศไทยแบบถูกกฎหมาย (กนิษฐา ไทยกลา้ และ สุโข เสมมหาศกัดิ์, 2560) 

ดงัน้ี 

 

1. ฟูลมนูบรวิเวริค์ (Fullmoon Brewworks) ผลติคราฟตเ์บยีร ์3 สไตล ์คือ เพลเอล ไอพเีอ (IPA) และ

เฮเฟอไวเซน็ (Hefeweizen) ตรายี่หอ้ คือ ชาละวนั เพลเอล (Chalawan Pale Ale) ชาตร ีไอพเีอ (Chatri IPA) 

และบุษบา เอ็กซ-์ไวซซ์ี ่(Bussaba Ex-Weisse) เริ่มตน้ขึ้นต ัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 ในฐานะ Microbrewery ทีจ่งัหวดั

ภูเก็ต ก่อนจะด าเนินการผลติบรรจุขวดครัง้แรก เมือ่กลางปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาในชื่อ Chalawan Pale Ale ที่

ไปผลติกนัที่โรงเบยีรใ์นประเทศออสเตรเลยี และน าเขา้มาแบบถกูกฎหมายเป็นเจา้แรก และยงัไดร้บัรางวลัเหรียญ

ทองจากเวทีโลกอย่าง World Beer Awards 2016 และเบียร์ตวัน้ียงัไดร้บัรางวลัเหรียญทองแดงดา้น Best 

Wheat Beer และ Best Design จากงาน Australian International Beer Award 2017 อกีดว้ย 

 

 
 

ภาพผนวก ก1 คราฟตเ์บยีรข์องฟูลมนูบรวิเวริค์ (Fullmoon Brewworks) 

ทีม่า :  http://www.pictame.com/user/thebottlesbkk/2320182470 

 

2. เชียงใหม่เบยีร ์(Chiang Mai Beer) เบยีรจ์ากเชียงใหม่ เริ่มผลติตัง้แต่ปี พ.ศ.2558 ผลติที่โรงเบยีร์

ในสะหวนันะเขต ประเทศลาว บรรจุขวดและน ากลบัเขา้มาจ าหน่ายแบบถูกกฎหมาย ผลิตคราฟตเ์บยีรส์ไตล/์

รสชาติ 2 ชนิดคือ เรดทรคั ไอพีเอ (Red Truck IPA) หอมกลิ่นซิตรสั และเชียงใหม่ไวเซ่น (Chiang Mai 

Weizen) 
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ภาพผนวก ก2 คราฟตเ์บยีรข์องเชยีงใหมเ่บยีร ์(Chiang Mai Beer) 

ทีม่า :  https://www.everythinginchiangmai.com/listings/beer-lab/ 

 

3. สโตนเฮด (Stone Head) มีแนวความคิดที่ตอ้งการใหค้นไทยไดด้ื่มเบียร์ที่มีคุณภาพ มีความ

หลากหลาย ในราคาที่เท่ากบัหรือถูกกว่าเบียรน์ าเขา้ ซึ่งมีโรงงานผลิตคราฟตเ์บียรเ์ป็นของตนเองอยู่ที่เกาะกง 

ประเทศกมัพูชา ผลิตคราฟตเ์บียร ์5 สไตล ์คือ โคโคนทั ครีมเอล (Coconut Cream Ale) เบียร ์cream ale 

กลิ่นมะพรา้วน า้หอม เลมอนกราส เคิลช ์(Lemongrass Kolsch) เป็นเบียรส์ไตล ์kolsch ที่เนน้กลิ่นตะไคร ้  

เซเว่นเดย ์วทีเบยีร ์(Seven Days Witbier) วทิเบยีรท์ี่ใหก้ลิน่เครื่องเทศ ดอกไม ้และเปลอืกสม้ เดอะดารก์ไซด ์

สเตาท ์(The Dark Side Stout) เบยีรส์ไตล ์Stout ที่ใชส้่วนผสมของมอลตค์ ัว่ (Roasted Malt) มสีีน า้ตาลเขม้

จนเกอืบด ากบัความเขม้ของแอลกอฮอลท์ี่ 8% และตุก๊ตุก๊ ครีมเอล (Tuktuk Cream Ale) เบยีรลู์กครึ่ง Ale กบั 

Lager ความเขม้ของแอลกอฮอล ์5.7% 

 

 
 

ภาพผนวก ก3 คราฟตเ์บยีรข์องสโตนเฮด (Stone Head) 

ทีม่า :  https://www.wishbeer.com/th/blog/thai-craft-beers-that-are-legal-in-thailand-n234 
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4. แฮปป้ีนิวเบยีร ์(Happy New Beer) ผลติที่ประเทศออสเตรเลยี น าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยครัง้

แรกประมาณเดือนกนัยายน พ.ศ.2559 เบยีรไ์ทยมาจากเขาใหญ่ เอกลกัษณ์เบยีรท์ ัง้หมดใชน้ า้แร่จากเขาใหญ่ที่ได ้

น า้จากช ัน้หนิก่อนที่จะถงึช ัน้ดินในการผลติคราฟตเ์บยีร ์ผลติคราฟตเ์บยีร ์3 สไตล ์คือ ไวทเ์บยีร ์ไอพเีอ (White 

IPA) ผลติจากดว้ยขา้วสาล ีพลิเนอร ์(Pilsner) และไอพเีอ (IPA) เบยีรธ์รรมชาตทิีม่กีลิน่หอมของสม้  

 

 
 

ภาพผนวก ก4 คราฟตเ์บยีรข์องแฮปป้ีนิวเบยีร ์(Happy New Beer) 

ทีม่า :  https://touch.facebook.com/Happy-New-Beer-1624658547767608/?__tn__=%2As-R 

 

5. โกลเดน้ คอยน์ (Golden Coins) เป็นอีกหน่ึงตวัท็อปของวงการ เป็นท ัง้กลุ่มคนบุกเบิกการผลิต

คราฟตเ์บียร ์และเปิดบารท์ี่ในกรุงเทพมหานคร “Let the Boy Die” Golden Coins ผลติที่โฮจิมนิห ์ประเทศ

เวียดนาม จ าหน่ายในประเทศไทยครัง้แรกประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ผลิตคราฟตเ์บียร ์3 สไตล ์คือ 

วชิออลดู อเมริกนั เพลเอล (Wish Or Do American Pale Ale) ซึ่งใชน้ า้จากแม่น า้ไซง่อนในการผลติ เป็นเบยีร์

เพลเอล ิ(Pale Ale) ทีม่ ีABV 6% และความขม IBU เท่ากบั 60 และไวท ์ไอพเีอ (White IPA) 

 

 
 

ภาพผนวก ก5 คราฟตเ์บยีรข์องโกลเดน้ คอยน ์(Golden Coins) 

ทีม่า :  https://pepperrr.net/th/articles/9807 
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6. ล าซิ่ง (Lamzing) ผูผ้ลิตคราฟตเ์บียรรุ่์นแรกของ ผลิตที่เมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ

เกาหล ีและเวยีดนาม จ าหน่ายในประเทศไทยครัง้แรกเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ผลติคราฟตเ์บยีร ์คือ เซาะกราว 

ไอพีเอ (Saur Ground IPA) มกีลิ่นสบัปะรด เงาะ และลิ้นจี่ในรูปแบบกระป๋อง สติก๊กี้แมงโก ้(Sticky Mango) 

เบยีรท์ี่มรีสชาติของมะม่วงและมะพรา้ว โดยสรา้งสรรคใ์หเ้ป็นเบยีรข์า้วเหนียวมะม่วง If you like Pina Colada 

เบียรไ์ทยสไตลเ์ซซอง (Saison) รสชาติจากสปัปะรดและมะพรา้ว และ Bender Hermit ตะใครก้บัเปลือกสม้ 

เบยีรส์ไตลไ์อพเีอ (IPA) ทีใ่ส่สม้และน า้ตะไคร ้เพือ่ความสดชื่นผ่อนคลาย  

 

 
 

ภาพผนวก ก6 คราฟตเ์บยีรข์องล  าซิง่ (Lamzing) 

ทีม่า :  https://gogetdrink.com/ 

 

7. มหานคร (Mahanakhon) มหานครเป็นเบยีรท์ี่ใชว้ตัถดุิบไทยๆ โดยผลติที่ไทเป ประเทศไตห้วนัและ

เมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี จ าหน่ายในประเทศไทยครัง้แรกเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผลติคราฟตเ์บยีร ์2 

สไตล ์คือ มหานครไวทแ์อล (Mahanakhon white ale) เป็นไวทเ์บยีรส์ไตลเ์บลเยี่ยม รสชาติของผลสม้ท ัง้ลูก

และเมด็ผกัช ีรสหวานอ่อน ไมข่ม ดื่มงา่ย และ Mahanakhon Rak Sud Jai เป็น Pale Ale สไตลอ์งักฤษ  

 

 
 

ภาพผนวก ก7 คราฟตเ์บยีรข์องมหานคร (Mahanakhon)  

ทีม่า :  https://gogetdrink.com/ 
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 8. แซนดพ์อรต์ (Sandport) ผลติที่ไทเป ประเทศไตห้วนัและประเทศสงิคโปร ์ จ าหน่ายในประเทศไทย

ครัง้แรกประมาณเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2559 อกีหน่ึงเบยีรห์ายาก แต่มชีื่อเสยีงเลือ่งลอืในรสชาตมิาก ผลติคราฟต์

เบยีร ์2 สไตล ์คือ Wheat off the wall มกีลิน่ผลไมต้ระกูลสม้ มะนาว และยสีตจ์ากอเมริกนั และ Bang Bang 

IPA ฮอ็ปทีใ่ชน้ ัน้โดดเด่นไปดว้ยสม้ เสาวรส และผลไมเ้มอืงรอ้น ใหค้วามสมดุล ของเบยีรด์ว้ยมอลตคุ์ณภาพด ี 

 

 
 

ภาพผนวก ก8 คราฟตเ์บยีรข์องแซนดพ์อรต์ (Sandport)  

ทีม่า :  http://www.cbox168.com/article/ 

  

9. สเปซคราฟต ์(SpaceCraft) ผลิตโดยโรงงานของเบียรส์โตนเฮด (Stone Head) เกาะกง ประเทศ

กมัพชูา จ าหน่ายในประเทศไทยครัง้แรกประมาณเดอืนมนีาคม พ.ศ.2560 ผลติคราฟตเ์บยีร ์1 สไตล ์คือ ลเิบอรต์ี้  

วนั (LIBERTY 1) ความหอมหวานของ Wheat Beer และความหอมสดชื่นกลิ่น Citrus แบบ IPA Beer ท าให ้

ไดเ้บยีรส์เีหลอืงสดใสในแบบของ Spacecraft หวานขมก าลงัด ีเหมาะส าหรบัใหค้วามสดชื่นในวนัทีอ่ากาศรอ้น 

 

 
 

ภาพผนวก ก9 คราฟตเ์บยีรข์องสเปซคราฟต ์(SpaceCraft) 

ทีม่า :  https://th.readme.me/p/9787 
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 10. ยกัษา บริวเวอรี่ (YAKSA Brewery) ผลติโดยโรงงานของเบยีรส์โตนเฮด (Stone Head) เกาะกง 

ประเทศกมัพูชา จ าหน่ายในประเทศไทยครัง้แรกประมาณเดอืนเมษายน พ.ศ.2560 ผลติคราฟตเ์บยีร ์1 สไตล ์คือ 

ยกัษา เพลเอล (YAKSA Pale Ale) มกีลิน่สปัปะรดอ่อนๆ ทีอ่อกมาพรอ้มกลิน่ขา้วหอมนวล กลิน่แบบไทยๆ 

 

 
 

ภาพผนวก ก10 คราฟตเ์บยีรข์องยกัษา บรวิเวอรี่ (YAKSA Brewery) 

ทีม่า :  https://www.unlockmen.com/siam-brew-brother-yaksa-spacecraft-tripplepearl/ 

 

 11. บที บริววิ่ง (Beat Brewing) ผลติที่ประเทศกมัพูชา จ าหน่ายในประเทศไทยครัง้แรกเดือนเมษายน 

พ.ศ.2560 ผลติคราฟตเ์บยีร ์1 สไตล ์คือ อะ โกโก ไอพเีอ (A Go-Go IPA) เป็นเบยีร ์IPA รสเขม้ขน้เเต่ดื่มงา่ย  

 

 
 

ภาพผนวก ก11 คราฟตเ์บยีรข์องบที บรวิวิง่ (Beat Brewing) 

ทีม่า :  https://www.wishbeer.com/th/395-asia?p=4 

 

 12. เดอะเซอรค์สั ไทยคราฟตเ์บยีร ์(The Circus Thai Craft Beer) ผลติทีป่ระเทศไตห้วนั จ าหน่ายใน

ประเทศไทยครัง้แรกเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2560 ผลติคราฟตเ์บยีร ์1 สไตล ์คือ อินเดยี เพล ไวเซน (India Pale 
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Weizen (IPW)) เป็นเบยีรท์ี่มคีวามซบัซอ้นอยู่มาก มกีลิน่และรสชาติของกานพลู พริกไทย ผสมผสานกบัความ

หวานของขา้วสาล ี

 

 
 

ภาพผนวก ก12 คราฟตเ์บยีรข์องเดอะเซอรค์สั ไทยคราฟตเ์บยีร ์(The Circus Thai Craft Beer) 

ทีม่า :  http://www.cybershop2112.com/product/350/the-circus-the-animal-trainer-india-pale-

weizen-2 

 

 13. เทพพนม (Devanom) ผลติโดยโรงงานของเบยีรส์โตนเฮด (Stone Head) เกาะกง ประเทศกมัพชูา 

ผลติคราฟตเ์บยีร ์1 สไตล ์คือ อปิโป เพลเอล (IPPO Pale Ale) เบยีรส์ไตล ์IPA กลิน่สม้โอ สม้เขยีวหวาน เกรป

ฟรุต เสาวรส รสขมก าลงัดี 

 

 
 

ภาพผนวก ก13 คราฟตเ์บยีรข์องเทพพนม (Devanom) 

ทีม่า :  https://www.wongnai.com/reviews/8b120583998448c0a01f254bfed37593 
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14. ชางวอน เอก๊ซเ์พรส (Changwon Express) เจา้ของเป็นชาวเกาหลใีตท้ี่มาเปิดบารเ์บยีรใ์นประเทศ

ไทย ผลติที่ประเทศเกาหล ีจ าหน่ายในประเทศไทยครัง้แรกเดือนมนีาคม พ.ศ.2560 ผลติคราฟตเ์บยีร ์1 สไตล ์

คือ อโศก เพลเอล (Asoke Pale Ale) เพิม่ดอกฮอ็ปมากขึ้นกว่าเพลเอลปกต ิ 

 

 
 

ภาพผนวก ก14 คราฟตเ์บยีรข์องชางวอน เอก๊ซเ์พรส (Changwon Express) 

ทีม่า :  https://themomentum.co/happy-feature-asoke-pale-ale/ 

 

 15. ทริปเปิล เพริล์ (Triple Pearl) ผลติโดยโรงงานของเบยีรส์โตนเฮด (Stone Head) เกาะกง ประเทศ

กมัพูชา จ าหน่ายในประเทศไทยครัง้แรกเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2560 ผลิตคราฟตเ์บียร ์1 สไตล ์คือ Witbier 

weisse pearl เบียรส์ไตล ์Witbier จากบางแสน จงัหวดัชลบุรี เบียรส์ีเหลืองขุ่น กลิ่นหอมกลว้ย เม็ดผกัชี 

กานพลู  

 

 
 

ภาพผนวก ก15 คราฟตเ์บยีรข์องทรปิเปิล เพริล์ (Triple Pearl)  

ทีม่า :  http://www.beerjaa.com/read/3345/ 
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 16. ภูเก็ตเบียร ์(Phuket Beer) จ าหน่ายในประเทศไทยครัง้แรกประมาณปี พ.ศ. 2554 ผลิตคราฟต์

เบยีร ์1 สไตล ์คือ ลาเกอรเ์บยีร ์(Lager) เบยีรท์อ้งถิ่นชนิดแรกของประเทศไทย ผลติจากฮ็อปช ัน้ดีของเยอรมนั

และขา้วหอมมะลิคุณภาพดีของไทย Phuket Beer เป็นเบียร์ไทยชนิดแรกที่ไดร้บัรางวลัเหรียญทองในการ

ประกวด กลิน่คลา้ยกบัเบยีรล์าเกอรข์องยุโรปและมกีลิน่หอมของเมลด็ธญัพืช สวีทมอลต ์และฮ็อปที่เหมอืนกบั

หญา้ ในปจัจบุนัเบยีรภ์เูก็ตผลติขึ้นที่โรงเบยีรซ์านมเิกลในไทยและอกีแห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชา ใชส้ญัลกัษณเ์ป็น

แหลมพรหมเทพและนกเงอืก โดยมวีางขายทัง้ในรูปแบบขวดและกระป๋อง 

 

 
 

ภาพผนวก ก16 คราฟตเ์บยีรข์องภเูกต็เบยีร ์(Phuket Beer) 

ทีม่า :  https://www.wishbeer.com/th/blog/thai-craft-beers-that-are-legal-in-thailand-n234 

 

 17. ไลเกอรเ์บยีร ์(LIGER BEER) เป็นเบยีรแ์บบดารก์ลาเกอร ์(Dark Lager) ทีใ่หก้ลิน่หอมคลา้ยเมลด็

กาแฟคัว่ ช็อกโกแลต และวานิลลา มรีสติดหวานดื่มง่าย เบยีรเ์สือเจือสิงหเ์จา้น้ีผลงานของหน่ึงในผูร่้วมผลกัดนั

คราฟตเ์บยีรรุ่์นใหญ่อย่างเบยีรภ์เูก็ตนัน่เอง 

 

 
 

ภาพผนวก ก17 คราฟตเ์บยีรข์องไลเกอรเ์บยีร ์(LIGER BEER) 

ทีม่า :  https://th.readme.me/p/9864 
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 18. เอาทล์อว ์บลวิวิ่ง (OUTLAW BREWING) เป็นคราฟตเ์บยีรส์ญัชาติไทยที่ปรุงขึ้นโดยฝีมอืของบุรุษ

จากแดนไกลที่มาหลงไหลเสน่หข์องจงัหวดัเลย เบยีรเ์อาทล์อวน์ัน้เป็นที่รูจ้กักนัในวงการคราฟตเ์บยีรไ์ทยดีว่ามี

คุณภาพสูง และเบยีรฉ์ลากแรกทีใ่ชช้ื่อว่า Mosaic IPA ตามชนิดของดอกฮอปสท์ีใ่ชน้ ัน้กย็งัคงมรีสชาตหินกัแน่น 

 

 
 

ภาพผนวก ก18 คราฟตเ์บยีรข์องเอาทล์อว ์บลวิวิง่ (OUTLAW BREWING) 

ทีม่า :  https://www.youtube.com/watch?v=yzwOChgLfAg 
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ภาคผนวก ข 

สไตลค์ราฟตเ์บยีรท์ีจ่  าหน่ายในประเทศไทย 
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สไตลค์ราฟตเ์บียรท์ี่จ าหน่ายในประเทศไทย 

 

คราฟตเ์บยีรท์ีจ่  าหน่ายในประเทศไทยมหีลากหลายสไตล ์ไมแ่ตกต่างกบัคราฟตเ์บยีรใ์นต่างประเทศ โดย

คราฟตเ์บยีรส์ไตลต่์างๆ ทีไ่ดร้บัความนิยม (กนิษฐา ไทยกลา้ และ สุโข เสมมหาศกัดิ์, 2560) มดีงัน้ี 

 

1. Pale Ale ความแรงแอลกอฮอล ์5% การหมกัเกดิขึ้นบริเวณดา้นบนของถงั มสีทีอง ความขมจากฮอ็ป 

อยู่ที่ระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง กลิ่นรสของมอลต์ไม่ชดั นิยมแต่งกลิ่นดว้ยคาราเมล เนย และรสผลไม ้เบยีร์

ประเภทน้ีมตีน้ก าเนิดที่ประเทศองักฤษ โดยในสมยัโบราณมกีารตม้มอลตด์ว้ยฟืนท าใหไ้ดม้อลตส์ีเขม้ แต่เมื่อมี

การน าถ่านหินมาใชเ้ป็นเชื้อเพลงิแทน ท าใหไ้ดค้วามรอ้นสูง กินเวลานอ้ย มอลตท์ี่ผ่านการตม้ดว้ยถ่านหินจึงมสีี

อ่อนลง ส่งผลใหเ้บยีรท์ี่ไดส้ีอ่อนกว่าเบียรเ์อลแบบเดิม เป็นที่มาของเบยีรท์ี่เรียกว่า Pale Ale คนองักฤษนิยม

เรยีกว่า Bitter เน่ืองจาก Pale Ale มรีสขมกว่าเบยีรท์ีม่อียู่ในสมยันัน้ 

 

2. American Pale Ale ความแรงแอลกอฮอล ์4.0 – 7.0% การหมกัเกิดขึ้นบริเวณดา้นบนของถงัมีสี

ทองเหลอืงอ าพนั จนถงึสทีองแดง รสชาติคลนี มรีสผลไมอ่้อน ๆ มกีลิน่ซติรสัและกลิน่สนอ่อน ๆเบยีรท์ีเ่นน้กลิน่ 

รส และความขมของฮ็อปใหโ้ดดเด่น โดยเฉพาะฮ็อปของอเมริกาพนัธุ ์Cascade ท าใหข้มกว่า และแตกต่างจาก 

Pale Ale ขององักฤษและยุโรป เบยีรช์นิดน้ีมชีื่อเสยีงที่สุดคือ Sierra Nevada Pale Ale จากรฐัแคลฟิอรเ์นีย มี

การผลติคร ัง้แรกในปี พ.ศ. 2524 จดัไดว้่าเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ผ้ลติคราฟตเ์บยีรรุ่์นหลงัๆ จ านวนมาก 

 

3. India Pale Ale (IPA) ความแรงแอลกอฮอล ์5.5% - 7.5% การหมกัเกิดขึ้นบรเิวณดา้นบนของถงั มี

สอีอกสม้จนถงึสทีองแดง ฟองเบยีรส์ีเบจ ขุ่นเลก็นอ้ย มกีลิน่ซติรสั กลิน่สน และกลิน่ผลไม ้รสหวานปนขม เจือ

รสคาราเมลและรสชาติของมอลต ์ในยุคศตวรรษที่ 18 ซึ่งอินเดียเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ชาวองักฤษ

ตอ้งขนส่งเบยีรเ์ดินทางไกลไปถึงประเทศอาณานิคม จึงตอ้งมกีารเติมฮ็อปลงในเบยีรม์ากขึ้ น และลดน า้ตาลใน

เบยีร ์เพือ่ช่วยยดือายุเบยีรใ์หเ้กบ็ไดน้านขึ้น เบยีรท์ีไ่ดจ้งึมรีสขม แอลกอฮอลสู์ง 

 

4. Brown Ale ความแรงแอลกอฮอล ์5% การหมกัเกิดขึ้นบริเวณดา้นบนของถงั เป็นเบยีรท์ี่มรีสอ่อน 

กลิ่นคาราเมล ท็อฟฟ่ี และผลไมแ้หง้ หอมกลิน่ค ัว่มอลต ์กลิน่ฮ็อปเป็นรอง ความเขม้ขน้ปานกลาง เกิดจากการ

ผสม Pale Ale Malt กบั Dark Caramel Crystal Malt ท าใหไ้ดส้ีน า้ตาลแดงสทีองแดง ไปจนถึงสีมะฮอกกานี 

และฟองสเีบจ 

 



85 

  

5. Blond Ale ความแรงแอลกอฮอล ์4.5% การหมกัเกิดขึ้นบริเวณดา้นบนของถงั สอ่ีอนมากตามชื่อ รส

ขมนอ้ยถึงปานกลาง มีกลิ่นหอมของฮ็อป มีรสหวานจากมอลต ์มีรสผลไม ้เบาและมีฟองค่อนขา้งเยอะ ผลิต

ออกมาในช่วงปลายศตวรรษที ่20 เพือ่แขง่กบัเบยีร ์Pale Lager หรอืเรยีกว่า Golden Ale หรอื Summer Ale 

 

6. Cream Ale ความแรงแอลกอฮอล ์4.2% - 5.5% การหมกัเกิดขึ้นบรเิวณดา้นบนของถงั เป็นเบยีรเ์อล

ทีก่  าเนิดในประเทศสหรฐัอเมรกิา สอ่ีอน รสชาตเิบา สดชื่น คลา้ย Pale Lager เป็นเอลที่หมกัทีอุ่ณหภมูสูิง แต่เก็บ

บ่มที่อุณหภูมติ า่เหมอืนเบยีรล์าเกอร ์ซึ่งผูผ้ลติบางรายก็จะใส่ลาเกอรย์สีตใ์นระหว่างการบ่มดว้ย มกีารใชข้า้วและ

ขา้วโพดผสมลงไปดว้ยเพือ่ใหไ้ดร้สชาตแิละบอดี้ที่เบาขึ้น 

 

7. Amber Ale ความแรงแอลกอฮอล ์5.5% - 7.5% การหมกัเกิดขึ้นบริเวณดา้นบนของถงั ใช ้Amber 

Malt ผสมกบั Crystal Malt ท าใหไ้ดส้ีทองแดงอ่อน ๆไปจนถึงสีน า้ตาลอ่อน สีเขา้กว่าและมีรสมอลตช์ดักว่า 

American Pale Ale และมีลกัษณะคลา้ย Red Ale หรือ Irish Red Ale ต่างกนัตรงสีที่ Amber Ale จะมีสี

ทองแดง ส่วน Red Ale มสีแีดงเขม้กว่า 

 

8. Scotch Ale ความแรงแอลกอฮอล ์6.0% – 10.0% การหมกัเกิดขึ้นบริเวณดา้นบนของถงั มสีอี  าพนั

เขม้จนถงึสนี า้ตาล ฟองสคีรมีขน้ปานกลาง กลิน่คอฟฟ่ีเบาๆ ใชเ้รียก Strong Ale หรือเบยีร ์Pale Ale ทีม่แีอลก

อออลสู์งกว่า 5% เป็นเบยีรจ์ากประเทศสกอตแลนด ์

 

9. Barley Wine ความแรงแอลกอฮอล ์8.0% - 12% การหมกัเกดิขึ้นบรเิวณดา้นบนของถงั คือ Strong 

Ale ชนิดหน่ึง เกิดคร ัง้แรกในประเทศองักฤษ แมว้่าจะท าจากธญัพืช ไม่ไดท้  าจากผลไมเ้หมอืนไวน ์แต่ใชค้ าว่า 

Wine เพื่อสื่อถึงปริมาณแอลกอฮอลท์ี่เขม้เหมือนไวน์ Barley Wine สไตลอ์เมริกนัจะขมกว่าและมีกลิ่นฮ็อป

มากกว่าแบบองักฤษ มสีอี  าพนัจนถงึสนี า้ตาลกลางๆ แต่สไตลอ์งักฤษจะมสีสีนัทีห่ลากหลายกว่า ท ัง้แดง ทอง และ

สเีกอืบด าใส 

 

10. English Bitter ความแรงแอลกอฮอล ์5.0% การหมกัเกิดขึ้นบรเิวณดา้นบนของถงั มตีน้ก าเนิดจาก

ประเทศองักฤษ ปจัจุบนัมกีารแบง่ย่อยไปตามปรมิาณแอลกอฮอล ์ไดแ้ก่ Session Bitter หรือ Ordinary Bitter 

แอลกอฮอล ์4.1% Special Bitter แอลกอฮอล ์4.2% - 4.7% Strong Bitter แอลกอฮอล ์4.8% ขึ้นไป 
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11. Extra Special Bitter (ESB) ความแรงแอลกอฮอล ์4.5% - 6.5% การหมกัเกิดขึ้นบริเวณดา้นบน

ของถงั เบยีรส์อีอกทองแดง ใส ฟองลกัษณะเนียนเป็นครีมเบยีรม์กีลิ่นสม้ พริกไทย คาราเมล ไดค้วามขมของฮ็

อปแบบสะอาดๆ ทีเ่จอืกลิน่สน 

 

12. Porter ความแรงแอลกอฮอล ์5.0% - 6.5% การหมกัเกิดขึ้นบริเวณดา้นบนของถงั เป็นเบยีรท์ี่มีสี

เขม้จนเกือบด า หรือประมาณสนี า้ตาล มตีน้ก าเนิดที่กรุงลอนดอนในประเทศองักฤษ ตัง้แต่ยุคตน้ทศวรรษที่ 17 

เป็นเครื่องดื่มที่ไดร้บัความนิยมในหมู่คนงานท่าเรือ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนัน่เอง มะฮอกกานี ฟองเนียนเป็นครีม 

สเีบจ มลีกัษณะขน้ปานกลาง มกีลิน่หอมคัว่ไหมแ้บบโลโกห้รอืกาแฟ มรีสขม 

 

13. Stout หรือเบยีรด์  า ความแรงแอลกอฮอล ์7% – 8% การหมกัเกิดขึ้นบริเวณดา้นบนของถงั เบยีร ์

Stout พฒันามาจากเบยีร ์Porter ค าว่า Stout Porter มาจากค าว่า Extra Strong Porter นัน่เอง เบยีรช์นิดน้ีใช ้

บารเ์ลยค์ ัว่เขม้ ท าใหไ้ดร้สชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์คือเหมอืนกาแฟ มคีวามเขม้ขน้มากกว่า Porter 

 

14. Imperial Stout ความแรงแอลกอฮอล ์9% การหมกัเกิดขึ้นบริเวณดา้นบนของถงั หรืออีกชนิดหน่ึง

คือ Russian Imperial Stout (RIS) มีจุดก าเนิดในประเทศองักฤษสมยัศตวรรษที่ 18 เป็นเบียร ์Stout ที่มี

แอลกอฮอลม์ากกว่า 9% ขึ้นไปมสีเีขม้มาก ทบึแสง ฟองสกีาแฟใส่นม มกีลิน่ค ัว่ไหมข้องมอลตท์ี่ชดัเจน เจือดว้ย

กลิน่สมนุไพรจากฮอ็ป มรีสชาตซิบัซอ้นแบบกาแฟและชอ็กโกแลต และอาจจะมรีสของลูกเกดและฟิกเจอือยู่ดว้ย 

 

15. Pilsner ความแรงแอลกอฮอล ์4% - 5% การหมกัเกดิขึ้นบริเวณดา้นล่างของถงั มสีฟีางแหง้จนถงึสี

ทอง ใส เบา มกีลิน่ฮอ็ป ชดั แทรกดว้ยกลิน่ซติรสัจาง ๆ ใหค้วามรูส้กึสดชื่น บางคร ัง้เรียกยาว ๆ เนน้แหลง่ก าเนิด

ว่า Czech Pilsner หรอื Bohemian Pilsner หรอืเรยีกส ัน้ ๆ ว่า Pils เน่ืองจากมถีิน่ก าเนิดทีเ่มอืง Plzen (Pilsen) 

ฝัง่ตะวนัตกของสาธารณรฐัเชก็ 

 

16. Wheat Beer ความแรงแอลกอฮอล ์4.5% - 5.5% การหมกัเกิดขึ้นบริเวณดา้นบนของถงั เบยีรท์ี่ใช ้

ขา้วสาลผีสมขา้วบารเ์ลย ์ท าใหไ้ดเ้บยีรท์ี่รสชาติสดชื่นขึ้น เป็นเอกลกัษณ์ มกัมสีอ่ีอน มกีลื่นกลว้ยหอม กานพลู 

และวานิลลา ซึง่เป็นผลจากการท างานของยสีต ์เบยีรม์คีวามขุน่ มฟีองเยอะ บอดี้เขม้ขน้ 
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17. Bock จดัเป็นลาเกอรช์นิดหน่ึง ความแรงแอลกอฮอล ์6.3% – 7.2% การหมกัเกดิขึ้นบริเวณดา้นลา่ง

ของถงั เป็นเบยีรแ์รงแต่ไม่ขม และมกีลิน่หอมมอลตช์ดัมาก มรีสหวาน ใส ฟองนอ้ยถงึปานกลาง มรีสชาติเขม้ขน้ 

เจอืดว้ยรสคาราเมล เป็นเบยีรท์ีช่าวเยอรมนัท าไวด้ื่มในฤดูหนาวทีอ่ากาศหนาวจดั 

 

18. Kolsch ความแรงแอลกอฮอล ์5% เป็นเบยีรล์าเกอรท์ี่มลีกัษณะเฉพาะทีก่ารหมกัแบบไฮบรดิ คือเริ่ม

หมกัที่อุณหภูมสูิงประมาณ 13 – 21 องศาเซลเซียส แบบเอล แลว้น าไปบ่มที่อุณหภูมติ า่แบบลาเกอร ์เบียรท์ี่มี

แหล่งก าเนิดที่เมืองโคโลญจน์ (Koln) ประเทศเยอรมนั ลกัษณะของเบียรค์ือ ใส มีสีเหลืองสดใสจนถึงสีทอง 

ลกัษณะของฮอ็ป ชดัแต่ไมข่ม มกีลิน่มอลต ์และเจอืกลิน่ผลไมจ้ากยสีต ์

 

19. Dunkel ความแรงแอลกอฮอล ์4.8% – 5.6% การหมกัเกดิขึ้นบรเิวณดา้นลา่งของถงั (มถีิน่ก าเนิดใน

บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ในภาษาเยอรมนั Dunkel แปลว่า Dark ใชเ้รียกเบยีรล์าเกอรท์ี่มสีีน า้ตาลเขม้ สีของ

เบยีร ์Dunkel จะไลต่ ัง้แต่สอี  าพนัจนถงึน า้ตาลแดงเขม้ มกีลิน่หอมของมอลตช์ดัเจน รสขมของฮอ็ป ไม่โดดเด่น มี

รสหวาน และเจอืกลิน่ผลไม ้Dunkelweizen คือ เบยีร ์Weizen หรอื wheat beer ทีม่สีเีขม้นัน่เอง 

 

20. Schwarzbier ความแรงแอลกอฮอล ์4.1-5% การหมกัเกิดขึ้นบริเวณดา้นล่างของถงั คือเบียรด์  า

แบบลาเกอรข์องเยอรมนี มสีีด าทึบ ฟองเป็นครีมตัง้ยอดอยู่นาน บอดี้ปานกลาง มีกลิ่นรสของช็อกโกแลตและ

กาแฟเลก็นอ้ย บางเบาและคลนีเหมอืนเบียร ์Pilsner ทว่าความขมจากฮ็อปนอ้ยกว่า กลมกล่อม แมจ้ะมีสีเขม้

เหมอืนเบยีรเ์อลขององักฤษ แต่รสไมห่วาน และไมม่กีลิน่รสของผลไมเ้จอื 

 

21. Lambic ความแรงแอลกอฮอล ์5% - 7% (Spontaneously Fermented) ต่างจากเบียร์ท ัว่ไป 

เพราะปล่อยใหเ้กิดการหมกับ่มโดยยีสตป่์า ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติในเขต Zenne Valley อนัเป็นที่ต ัง้ของกรุง

บรสัเซลส ์เมอืงหลวงของประเทศเบลเยยีมท าใหไ้ดร้สชาตแิปลก คือขมและเปรี้ยวเหมอืนไวน ์เบยีร ์Lambic จงึมี

รสที่เป็นเอกลกัษณ์ คือมกีลิน่ฮ็อป นิยมหมกัในถงัไวนเ์ก่าซึ่งเป็นถงัไม ้ลกัษณะของเบยีร ์Lambic คือ ขุ่น และมี

รสเปรี้ยว สชีมพูไปจนถงึสแีดงแบบไวน ์ฟองเบียรส์ชีมพู รสชาติเปรี้ยวแบบผลไมแ้ละสดชื่น ผลไมท้ี่มกัใส่ลงใน

การหมกัคือผลเชอรร์ี่เปรี้ยว โดยใส่ลงไปทัง้เมลด็ 

 

22. Saison ความแรงแอลกอฮอล ์5% - 8% การหมกัเกิดขึ้นบริเวณดา้นบนของถงั ลกัษณะเฉพาะของ

เบยีร ์Saison คือ สดชื่น ฟองค่อนขา้งเยอะ มรีสผลไมแ้ละเครื่องเทศ เน่ืองจากมกีารเติมเครื่องเทศ อย่างเปลอืก
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สม้ ขงิ และเมด็ผกัชีลงไปดว้ย สีมตี ัง้แต่สีเหลอืงทองไปจนถึงสม้อ าพนั ขึ้นอยู่กบัชนิดของมอลตท์ี่ใช ้รสชาติมี

ความซบัซอ้น มกีลิน่แอปเป้ิล แอพรคิอต และกลว้ยหอมซึง่เกดิจากยสีต ์แฝงดว้ยกลิน่กานพลูและเมด็ผกัชี 

 

 

 

ภาพผนวก ข1 สไตลข์องคราฟตเ์บยีร ์ 

ทีม่า : https://www.123rf.com/photo_67750864_stock-vector-types-of-beer-various-types-of- beer-

in-recommended-glasses-vector.html 
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ภาคผนวก ค 

ข ัน้ตอนการผลติคราฟตเ์บยีร ์
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ขัน้ตอนการผลิตคราฟตเ์บยีร ์

 

ข ัน้ตอนการผลติคราฟตเ์บยีรป์ระกอบดว้ย 7 ข ัน้ตอนหลกั ดงัน้ี 

 

1. แครก๊กิ้ง (Cracking) เป็นการน ามอลตท์ี่ผ่านการอบหรือคัว่แลว้มาบดใหห้ยาบเลก็นอ้ย ปริมาณและ

คุณภาพของมอลตม์ต่ีอปริมาณแอลกอฮอล ์ส ีกลิน่ รส และเน้ือสมัผสั การใชป้รมิาณมอลตม์ากท าใหไ้ดเ้บยีรท์ี่มี

ปรมิาณแอลกอฮอลสสู์ง มอลตท์ีผ่่านการคัว่มากก่อน จะไดเ้บยีรส์เีขม้ และมรีสชาตเิฉพาะ 

 

2. แมช็ชิง (Mashing) เป็นการน ามอลตท์ี่บดเรียบรอ้ยแลว้มาตม้กบัน า้ ในอุณหภูมแิละเวลาที่เหมาะสม 

และเวลาที่นิยมใช ้ที่ 50 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 ช ัว่โมง จากนัน้ก็ท  าการกรองเพื่อเอากากมอลตท์ี่ไม่ตอ้งการทิ้ง 

จนสุดทา้ยแลว้จะไดน้ า้ทีเ่รยีกว่า เวริท์ (Wort) 

 

3. บอยลิ่ง (Boiling) เป็นการน าเวิรท์ (Wort) มาตม้จนเดือด จากนัน้ใส่ ฮ็อป (Hops) ลงไป เพื่อเพิ่ม

ความขม และความหอม เวลาในการตม้เบยีรข์องผูผ้ลติก็จะแตกต่างกนัออกไป 1-2 ช ัว่โมง แลว้แต่ความตอ้งการ

ว่าอยากไดค้วามขมระดบัไหน 

 

4. เวริล์พูล (Whirl Pool) เป็นข ัน้ตอนที่น าเวริท์ (Wort) มาเขา้เครื่องช่วยตกตะกอน ลกัษณะคลา้ยถว้ย

กาแฟ หลกัการท างานจะอาศยัแรงดงึดูดของโลก โปรตนีทีจ่บัตวัเป็นกอ้น ชิ้นส่วนของฮอ็ป (authorstream) 

 

5. คูลลิ่ง (Cooling) เป็นท าเวิรท์ (Wort) ใหม้ีอุณหภูมิลดลง โดยผ่านเครื่องท าความเย็น เพื่อใหไ้ด ้

อณุหภมูทิีเ่หมาะแก่การหมกัในข ัน้ตอนต่อไป 

 

6. การหมกั (Fermentation) ในข ัน้ตอนน้ีจะมกีารเตมิ ยสีต ์(Yeast) ลงไปใน เวริท์ (Wort) เพือ่ทีจ่ะท า

ใหเ้กิดแอลกอฮอล ์ยสีตจ์ะกินน า้ตาลจาก เวริท์ (Wort) ผลลพัธท์ี่ได ้จะไดแ้อลกอฮอล ์และกา๊ซคารบ์อนไดออก

ไซค ์ในขณะน้ีเราตอ้งท าการปิดจุก หรือฝาดว้ย Air-lock เพื่อเป็นการระบายอากาศที่อยู่ขา้งในออก และไม่ให ้

อากาศจากขา้งนอกเขา้มาปนเป้ือนน า้เบยีรท์ี่เราหมกั เบยีรป์ระเภท Lager การหมกัจะเกิดในบริเวณดา้นล่าง หรือ

กน้ของถงัหมกั ส่วนเบยีรป์ระเภท Ale การหมกัจะเกิดบริเวณดา้นบนของถงัหมกั การหมกัของเบยีร ์Lager และ 

Ale จะต่างกนั โดยจะใชอ้ณุหภมู ิLager อยู่ระหว่าง 8 – 15 องศาเซลเซยีส ส่วน Ale จะหมกัในอุณหภมูทิีสู่งกว่า 

คือ 15 – 20 องศาเซลเซยีส จะใชเ้วลาอยู่ที ่15 – 30 วนั 
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7. การปรบัสภาพ (Conditioning) เมือ่ไดเ้บยีรห์ลงัจากการหมกัแลว้ ถา้เป็นเบยีรส์ดจะใส่ถงัเพือ่สะดวก

กบัการต่อกบักอ๊กเบยีร ์ส่วนการบรรจลุงในขวดตอ้งมกีารปรบัสภาพเบยีรก่์อนการบรรจขุวด มกีารใส่น า้ตาลลงไป

เลก็นอ้ยในของเหลวเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการหมกั และท าใหเ้กิดฟองในขวดโดยตรง กระบวนการน้ีมกัจะใชโ้ดย

ผูผ้ลติคราฟตเ์บยีรต์ามบา้น ที่ไม่มถีงัหมกัแบบที่ผูผ้ลติคราฟตเ์บยีรร์ายใหญ่ใชก้นั ผูผ้ลติคราฟตเ์บยีรบ์างรายยงั

ผลติคราฟตเ์บยีรแ์บบทีผ่่านการหมกัมาแลว้คร ัง้หน่ึง แต่จะไปเกดิการหมกัซ า้ในขวด 

 

 
 

 

ภาพผนวก ค1 จ าลองข ัน้ตอนการผลติคราฟตเ์บยีร ์

ทีม่า : http://cas.or.th/information/ 

 

 

 

1 2 3 4 

5 
6 7 

http://cas.or.th/information/
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ภาคผนวก ง 

ตวัอย่างแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการศึกษา 
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แบบสอบถามการศึกษา 

เรื่อง คุณลกัษณะที่เหมาะสมของคราฟตเ์บียรส์ าหรบัผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าเพื่อศึกษาคุณลกัษณะที่เหมาะสมของคราฟต์เบียรส์  าหรบัผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใชป้ระกอบการศึกษาตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาธุรกิจ

การเกษตร คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤติกรรมในการเลอืกซื้อและ/หรอืดื่มคราฟตเ์บยีรข์องผูบ้รโิภค 

ส่วนที ่3 ขอ้มลูเกี่ยวกบัคุณลกัษณะทีเ่หมาะสมของคราฟตเ์บยีรส์  าหรบัผูบ้รโิภค 

ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีใหค้รบทุกขอ้ ท ัง้น้ีขอ้มลูส่วนบคุคล และความ

คิดเหน็ของท่านจะถกูน าไปใชเ้พื่อประโยชนท์างการศึกษาเท่านัน้ ผูศึ้กษาขอขอบคุณท่านทีไ่ดก้รุณาสละเวลาให ้

ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 

*หมายเหต ุสอบถามเฉพาะผูท้ีเ่คยดื่มคราฟตเ์บยีร ์อย่างนอ้ย 3 คร ัง้  ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2560 

 

สถานที่สมัภาษณ ์___________________________วนัที ่___________________เวลา________________ 

 

สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเตมิขอ้มลูและท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    หนา้ขอ้ความที่ท่านตอ้งการเลอืก 

 

1. เพศ   ชาย   หญงิ 

2. อายุ ________ ปี 

3. สภานภาพ  โสด   สมรส  หย่ารา้ง / หมา้ย 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน 

  มธัยมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปรญิญา หรอื ปวส.  

ปรญิญาตรี   ปรญิญาโท     ปรญิญาเอก 
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5. อาชพี   ขา้ราชการ / พนกังานราชการ / ลูกจา้งของรฐั   พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

  ลูกจา้ง / พนกังานบรษิทัเอกชน    ธุรกจิส่วนตวั 

   รบัจา้งอสิระ (freelance)    นิสติ – นกัศึกษา 

 อื่นๆ (ระบ)ุ ______________________________ 

6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน _____________________ บาท 

 

สว่นที่ 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการเลอืกซื้อและ/หรอืด่ืมคราฟตเ์บยีรข์องผูบ้รโิภค 

ค าชี้แจง โปรดเตมิขอ้มลูและท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความทีท่่านตอ้งการเลอืก 

 

1. เพราะเหตใุดท่านจงึเลอืกซื้อ/ดื่มคราฟตเ์บยีร ์(กรุณาเรียงล  าดบั 3 อนัดบั โดย 1 คือ เหตผุลทีเ่ลอืกซื้อ/ดื่มมาก

ทีสุ่ด ล  าดบั 2, 3 ส าคญัรองลงมา) 

 รสชาติของคราฟตเ์บยีร ์  กระแสความนิยม  ไมม่ตีวัเลอืกอื่น 

อยากทดลองดื่ม   เพือ่นแนะน า   ฉลากหรอืผลติภณัฑส์วยงาม  

พนกังานแนะน า   แบรนดม์ชีื่อเสยีง  ไดร้บัรางวลัการประกวดเบยีร ์  

เหน็การโฆษณาจากสือ่ต่างๆ  แกก้ระหาย   อื่นๆ (ระบ)ุ _______________  

2. ปกตท่ิานดื่มคราฟตเ์บยีรใ์นโอกาสใดบา้ง (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

ดื่มกบัมื้ออาหารทีบ่า้น    ดื่มกบัมื้ออาหารทีร่า้นอาหาร   

โอกาสพเิศษ (เทศกาล หรอื งานเลี้ยง)  ดื่มเมือ่ไปสถานบนัเทงิ (มกีารแสดงดนตรสีด)  

ดื่มในเวลาพกัผ่อน    อื่นๆ (ระบ)ุ __________________ 

3. สถานทีท่่านดื่มคราฟตเ์บยีรบ์่อยทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

ทีบ่า้น      รา้นอาหาร  

สถานบนัเทงิ (มกีารแสดงดนตรสีด)  อื่นๆ (ระบ)ุ __________________ 

4. สถานทีท่ี่ท่านซื้อคราฟตเ์บยีรบ์อ่ยที่สุด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

ไฮเปอรม์าเกต็ เช่น เทสโกโ้ลตสั บิก๊ซ ี   ซุปเปอรม์าเกต็ เช่น ทอ๊ป แมค็แวลู

  รา้นสะดวกซื้อ เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น แฟมมลิี-่มารท์  รา้นคา้ปลกีท ัว่ไป 

ส ัง่ซื้อออนไลน ์/ ส ัง่ซื้อผ่านเวบ็ไซด ์   รา้นอาหาร         

สถานบนัเทงิ (มกีารแสดงดนตรสีด)   อื่นๆ (ระบ)ุ ____________________ 
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5. เหตผุลส าคญัที่สุดที่ท่านเลอืกซื้อคราฟตเ์บยีรจ์ากสถานที่ในขอ้ 4. (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

มหีลายชนิดใหเ้ลอืก     มสี่วนลด     ราคาถกู  

ใชเ้วลาในการซื้อไม่นาน     มสีิง่อ  านวยความสะดวก เช่น ทีจ่อดรถ  มกีารจดัส่งถงึบา้น 

อื่นๆ (ระบ)ุ _____________________ 

6. ความถีต่่อเดอืนในการดื่มคราฟตเ์บยีร ์(ระบ)ุ _______ ครัง้ ต่อเดอืน  

7. ปรมิาณทีท่่านดื่มคราฟตเ์บยีรใ์นแต่ละครัง้ (ระบ)ุ _____ขวด / แกว้ ต่อคร ัง้ ปรมิาณต่อหน่วย (ระบ)ุ ____มล. 

8. ค่าใชจ่้ายต่อคร ัง้ในการดื่มคราฟตเ์บยีร ์(ระบ)ุ _____________ บาท ต่อคร ัง้    

9. สไตลข์องคราฟตเ์บยีรท์ี่ท่านชอบดื่มมากที่สุด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

 (India Pale Ale)       

 Ale          Ale 

   rter   -Style Ale 

       Lager 

 Ale       

        

   อื่นๆ (ระบ)ุ __________________________________ 

10. บรรจภุณัฑข์องคราฟตเ์บยีรท์ีท่่านชอบมากที่สุด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

ขวดแกว้    กระป๋องอะลูมเินียม    

11. วนัและเวลาที่ท่านดื่มคราฟตเ์บยีรบ์อ่ยทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

วนั  จนัทร ์   องัคาร   พธุ    พฤหสับดี 

ศุกร ์   เสาร ์   อาทติย ์

เวลา  ก่อน 9.00 น.   ช่วงเวลา 9.01 – 13.00 น.  ช่วงเวลา 13.01 – 17.00 น.  

ช่วงเวลา 17.01 – 22.00 น.  ช่วงเวลา 22.01 เป็นตน้ไป 

12. ท่านมกัดื่มเบยีรใ์นช่วงใดของเดอืนมากที่สุด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

ตน้เดอืน (วนัที ่1-10)   กลางเดอืน (วนัที ่11-20) 

ปลายเดอืน (วนัที ่21-31)  ไมก่ าหนด  

13. ท่านชอบดื่มเบยีรค์วบคู่ไปกบักจิกรรมใดต่อไปน้ีมากที่สุด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดียว) 

ทานอาหารมื้อต่างๆ    ชมการถ่ายทอดสดกฬีา   ฟงัเพลง 

ชมการแสดงดนตรสีด    อื่นๆ (ระบ)ุ ________________________ 
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14. อาหาร หรอื ของทานเลน่ทีช่อบทานคู่กบัคราฟตเ์บยีร ์(ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

เฟรนไฟร ์/ มนัฝร ัง่ทอด  ถ ัว่ชนิดต่างๆ    ไสก้รอก / ฮอทดอ็ก   

สเตก็    แฮมเบอรเ์กอร ์  อื่นๆ (ระบ)ุ _______________  

15. ส่วนใหญ่ท่านมาดื่มเบยีรก์บัใครมากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

 คนเดยีว    ครอบครวั    ญาตพิีน่อ้ง   

เพือ่น / เพือ่นร่วมงาน   แฟน    อื่นๆ (ระบ)ุ _______________ 

16. ท่านเคยเหน็และจดจ าคราฟตเ์บยีร ์จากสือ่ใดมากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

โทรทศัน ์    วทิยุ    หนงัสอืพมิพ ์– นิตยสาร 

โปสเตอร ์    Facebook   

 Official     อื่นๆ (ระบ)ุ ________________ 

17. ท่านตอ้งการใหม้โีปรโมช ัน่หรอืการส่งเสรมิการขายแบบใดมากทีสุ่ด (ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

ส่วนลด     แจกของทีร่ะลกึ เช่น แกว้ เสื้อยดื กระเป๋าผา้ เป็นตน้ 

การจดังานอเีวน้ทข์องผูผ้ลติคราฟตเ์บยีร ์  การใหข้อ้มลู เช่น พนกังานแนะน า บทความ 

อื่นๆ (ระบ)ุ _______________________________ 

18. ท่านเคยดื่มคราฟตเ์บยีรย์ีห่อ้ใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 Stone Head Thai Craft Beer   beer    บา้นนอกเบยีร ์ 

 Brewery    Brewing   Beer   

 Express       lePearl   

 Brewery Thailand      BREWING 

 Brewing    Beer 

 Moon Brewwork   Funk     

 COINS   NEW BEER    

 BEER   อื่นๆ (ระบ)ุ ________________________________ 
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19. ท่านดื่มคราฟตเ์บยีรย์ีห่อ้ใดมากทีสุ่ด (ชื่นชอบมากที่สุด ตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว) 

 Stone Head Thai Craft Beer    บา้นนอกเบยีร ์ 

 Brewery      

     

    

    

  Funk     

     

   อื่นๆ (ระบ)ุ ________________________________ 

 

20. ท่านมขีอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัคราฟตเ์บยีร ์อย่างไร? 

     20.1 ดา้นผลติภณัฑ.์................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

     20.2 ดา้นราคา............................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

     20.3 ดา้นสถานทีจ่  าหน่าย............................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

     20.4 ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ.์............................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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สว่นที่ 3 ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณลกัษณะที่เหมาะสมของคราฟตเ์บียรส์ าหรบัผูบ้รโิภค 

กรุณาเรียงล  าดบัชดุผลติภณัฑข์องคราฟตเ์บยีรท์ี่แสดงในการด์ตามความพงึพอใจของท่านทีม่ต่ีอ

ผลติภณัฑใ์นการด์ต่างๆ ตามวธิีการดงัน้ี 

1. พจิารณาชุดผลติภณัฑค์ราฟตเ์บยีร ์ท ัง้ 16 ชดุ และเรยีงล  าดบัความพงึพอใจในชดุผลติภณัฑ ์โดยท า

การเรยีงล  าดบัความพงึพอใจจากมากทีสุ่ดไปจนถงึนอ้ยที่สุด 

2. ใส่หมายเลขหนา้ชดุผลติภณัฑท์ีท่่านเลอืก โดยใหเ้รียงล  าดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ดใส่หมายเลข 1 ไป

จนถงึความพงึพอใจนอ้ยทีสุ่ดใส่หมายเลข 16 

หมายเหต ุใส่หมายเลข 1 – 16 ครบทกุหมายเลขในช่องเรียงล  าดบัความพอใจ โปรดพจิารณาความถกูตอ้งอกีคร ัง้

ว่าไดเ้รยีงล  าดบัตามความพงึพอใจของท่านตามที่ตอ้งการแลว้ 

เรียง 

ล าดบั 

ชดุ

คณุลกั

ษณะ 

ชนิดของเบยีร ์ ส ี ความใส 
ความขม 

(IBUs) 
กลิ่น 

ระดบั

แอลกอฮอล์

ABV 

ราคา 

(บาท / 

330 มล.) 

 1 เบยีรส์ด น า้ตาล ขุ่น IBUs 0-30 ผลไม ้ 5% ขึ้นไป 210 

 2 เบยีรข์วด/กระป๋อง น า้ตาล ขุ่น IBUs 0-30 ดอกไม ้ 0-5% 150 

 3 เบยีรข์วด/กระป๋อง ด า ขุ่น IBUs 60 ขึ้นไป สมนุไพร 0-5% 210 

 4 เบยีรส์ด ทอง ใส IBUs 0-30 สมนุไพร 0-5% 150 

 5 เบยีรข์วด/กระป๋อง ทอง ขุ่น IBUs 0-30 สมนุไพร 0-5% 180 

 6 เบยีรส์ด ด า ใส IBUs 0-30 ผลไม ้ 0-5% 180 

 7 เบยีรข์วด/กระป๋อง ด า ใส IBUs 0-30 ดอกไม ้ 5% ขึ้นไป 150 

 8 เบยีรส์ด ทอง ขุ่น IBUs 0-30 สมนุไพร 5% ขึ้นไป 150 

 9 เบยีรข์วด/กระป๋อง ทอง ใส IBUs 0-30 สมนุไพร 5% ขึ้นไป 210 

 10 เบยีรส์ด ทอง ขุ่น IBUs 60 ขึ้นไป ดอกไม ้ 5% ขึ้นไป 180 

 11 เบยีรข์วด/กระป๋อง ทอง ขุ่น IBUs 30-60 ผลไม ้ 0-5% 150 

 12 เบยีรข์วด/กระป๋อง น า้ตาล ใส IBUs 30-60 สมนุไพร 5% ขึ้นไป 180 

 13 เบยีรส์ด น า้ตาล ใส IBUs 60 ขึ้นไป สมนุไพร 0-5% 150 

 14 เบยีรส์ด ด า ขุ่น IBUs 30-60 สมนุไพร 5% ขึ้นไป 150 

 15 เบยีรส์ด ทอง ใส IBUs 30-60 ดอกไม ้ 0-5% 210 

 16 เบยีรข์วด/กระป๋อง ทอง ใส IBUs 60 ขึ้นไป ผลไม ้ 5% ขึ้นไป 150 

 

ลงชื่อผูต้อบแบบสอบถาม…………………………………….………....
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ภาคผนวก จ 

ตวัอย่างการด์ชดุทางเลอืก 
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ตวัอย่างการด์ชดุคุณลกัษณะ 

 

คุณลกัษณะ ชนิดของเบยีร ์ ส+ีความใส ความขม กลิ่น 
ระดบั 

Alcohol 
ราคา 

1. เบยีรส์ด สนี า้ตาล ทบึ

แสง ความขม IBUs 0-

30 กลิน่ผลไม ้ABV 5% 

ขึ้นไปราคา 210 บาท 
  

 

 

 
 

5. เบยีรข์วด/กระป๋อง สี

ทอง ทบึแสง ความขม 

IBUs 0-30 กลิน่

สมนุไพร ABV 0-5% 

ราคา 180 บาท 

  

 

 

  

7. เบยีรข์วด/กระป๋อง สี

ด า โปร่งแสง ความขม 

IBUs 0-30 กลิน่ดอกไม ้

ABV 5% ขึ้นไป ราคา 

150 บาท 

  

 

 

 
 

13. เบยีรส์ด สนี า้ตาล 

โปร่งแสง ความขม IBUs 

60 ขึ้นไป กลิน่สมนุไพร 

ABV 0-5% ราคา 150 

บาท 
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ประวตักิารศึกษา และการท างาน 

 

ช่ือ – นามสกลุ    นางสาว ปิยวรรณ  จลุเนียม 

วนั เดือน ปี ที่เกดิ              วนัที ่13 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2528 

สถานที่เกดิ    จงัหวดัชมุพร 

ประวตักิารศึกษา    บริหารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการ)   

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรีราชา 

ต าแหน่งหนา้ที่การงานปจัจุบนั            เจา้หนา้ทีบ่รหิารสนิเชื่อพเิศษ รายกลาง ต่างจงัหวดั 

      ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 


