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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
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
จากประวัติความเป็ นมาอันยาวนานของเบียร์ตงั้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ได้พฒั นาจากความนิยมดื่ม
เบียร์สู่การทาธุ รกิจผลิตและจาหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ สาหรับประเทศไทยเริ่มมีการผลิต
เบียร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยพระยาภิรมย์ภกั ดี ได้ก่อตัง้ บริษทั ผลิตเบียร์ข้นึ
ภายใต้ช่อื บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด และมีการผลิตเบียร์ออกจาหน่ายครัง้ แรกในปี พ.ศ.2474 โดยใช้
เครื่องหมายการค้าทีย่ งั คงอยู่จนปัจจุบนั คือ ตราสิงห์ (ปิ ยะ ภิรมย์ภกั ดี, 2541) สาหรับโครงสร้างทางการตลาด
ของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศไทย พบว่า ก่อนปี พ.ศ.2534 มีโครงสร้างตลาดแบบผูกขาด (Monopoly
market) แต่ภายหลังรัฐบาลเปิ ดเสรีอุตสาหกรรมเบียร์ ในปี พ.ศ.2534 ทาให้มผี ูผ้ ลิตเบียร์เพิ่มขึ้นหลากหลาย
แบรนด์ให้ผูบ้ ริโภคเลือกดื่ม เช่น ช้าง ลีโอ คาล์สเบิรก์ คลอสเตอร์ ไฮเนเก้น เป็ นต้น ส่งผลทาให้โครงสร้าง
ตลาดเปลีย่ นแปลงจากตลาดแบบผูกขาดเป็ นตลาดผูข้ ายน้อยราย (Oligopoly market) โดย บริษทั บุญรอด
บริวเวอรี่ จากัด เป็ นผูค้ รองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด และรองมาคือ กลุม่ ไทยเบฟเวอเรจ (วศรรณ รูร้ กั ดี, 2538)
ผลจากการเปิ ดเสรีอุตสาหกรรมเบียร์ในปี พ.ศ.2534 ทาให้ตลาดเบียร์ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เติบโตขึ้นทุกปี โดยมูลค่าตลาดรวมของเบียร์ปี พ.ศ.2555 จานวน 126,700 ล้านบาท ปี พ.ศ.2556 จานวน
127,000 ล้านบาท ปี พ.ศ.2557 จานวน 130,000 ล้านบาท ปี พ.ศ.2558 จานวน 140,000 ล้านบาท และปี
พ.ศ.2559 มูลค่าตลาดรวมของเบียร์เพิม่ ขึ้นเป็ น 180,000 ล้านบาท โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558 จานวน
40,000 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 28.57 (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560) ดังภาพที่ 1.1
มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
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ภาพที่ 1.1 มูลค่าตลาดรวมของเบียร์ในปี พ.ศ.2555 – 2559 (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560)
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การที่โครงสร้างอุตสาหกรรมเบีย ร์ของประเทศไทยยัง เป็ น แบบตลาดผู ข้ ายน้อยราย เนื่ องจาก
ข้อกาหนดทางด้านกฎหมาย นัน่ คือ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2543 ระบุไว้ว่า
ผูข้ ออนุญาตต้องเป็ นบริษทั จากัด มีทุนจดทะเบียนไม่ตา่ กว่า 10 ล้านบาท มีเงินค่าหุน้ หรือเงินลงทุนทีช่ าระแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท และมีปริมาณการผลิตไม่ตา่ กว่า 10 ล้านลิตรต่อปี ในกรณีท่เี ป็ นโรงงานเบียร์ขนาด
เล็กประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต และห้ามบรรจุขวดจาหน่ายออกนอกสถานที่ จะต้องมีปริมาณการ
ผลิตไม่ตา่ กว่า 100,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี (ปริธิ ทองมิตร, 2559) ดังภาพที่ 1.2

ภาพที่ 1.2 เกณฑ์อนุ ญาตผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเบียร์
ทีม่ า : http://www.bltbangkok.com/article/info/3/689
เมือ่ กฎหมายไม่เปิ ดโอกาสให้ผูผ้ ลิตเบียร์รายย่อยเข้ามาแบ่งพื้นที่ทางการตลาด เบียร์ท่วี างจาหน่าย
อยู่ในตลาดจึงมีเพียงเบียร์ของผูผ้ ลิตรายใหญ่ เพียงไม่ก่ีราย อย่างไรก็ตามในช่วง 8 – 9 ปี ท่ผี ่านมา (ช่วงปี
พ.ศ.2551 – พ.ศ.2552) ได้เริ่มมีการนาเข้าเบียร์แบรนด์ดงั จากต่างประเทศมาจาหน่ ายเป็ น ทางเลือกให้แก่
ผู บ้ ริโ ภค เช่ น Hoegaarden และ Stella Artois จากประเทศเบลเยี่ย ม Erdinger และ Paulaner จาก
ประเทศเยอรมนี Sapporo และ Asahi จากประเทศญี่ป่ นุ ดังแสดงตัวอย่างภาพที่ 1.3 ภาพที่ 1.4 และภาพ
ที่ 1.5 ซึ่งส่งผลให้รสนิยมและพฤติกรรมการดื่มเบียร์ของผูบ้ ริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยผูบ้ ริโภคยอมที่จะ
จ่ายเงินแพงขึ้นเพือ่ ให้ได้ด่มื เบียร์ทม่ี คี ุณภาพและมีรสชาติดี
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ภาพที่ 1.3 เบียร์ Hoegaarden และ Stella Artois จากประเทศเบลเยีย่ ม
ทีม่ า : http://www.newyorkbeverage.com/ และ https://store.belgianshop.com/

ภาพที่ 1.4 เบียร์ Erdinger และ Paulaner จากประเทศเยอรมนี
ทีม่ า : https://www.takealot.com/ และ https://www.dreamstime.com/

ภาพที่ 1.5 เบียร์ Sapporo และ Asahi จากประเทศญี่ป่ นุ
ทีม่ า : https://sapporobeer.com/ และ http://www.asahibeer.com.au/
หลังจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2555 ได้เกิดการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญกับอุตสาหกรรมเบียร์ของประเทศไทย
ขึ้น นัน่ คือ การนาเบียร์แบรนด์ ROGUE ซึ่งเป็ นคราฟต์เบียร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงแบรนด์ระดับ
โลกอย่างแบรนด์ Brewdog จากประเทศสกอตแลนด์ แบรนด์ Mikkeller จากประเทศเดนมาร์ก และคราฟต์
เบียร์อีกหลากหลายแบรนด์เข้ามาเป็ นอีกทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคเพิ่มมากขึ้น ด้วยความแปลกใหม่ของรสชาติ
และกลิ่น หอม ตลอดจนบรรจุ ภ ณั ฑ์ท่ีมีข นาดกระทัด รัด และฉลากสวยงามของคราฟต์เ บีย ร์น าเข้า จาก
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ต่างประเทศ จนก่อให้เกิดกระแสความนิยมดื่มคราฟต์เบียร์ในประเทศไทยขึ้น แต่ยงั เป็ นเพียงตลาดผูบ้ ริโภค
กลุม่ เล็ก ๆ เท่านัน้

ภาพที่ 1.6 ผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ แบรนด์ ROGUE แบรนด์ Brewdog และแบรนด์ Mikkeller
ทีม่ า : https://www.wishbeer.com/
คราฟต์เบียร์นนั้ ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นเบียร์ทามือ ที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของนักปรุงเบียร์
(Brewmaster) ตัง้ แต่การเลือกสายพันธุข์ องมอลต์ สายพันธุข์ องดอกฮอปส์ ยีสต์ และนา้ ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลัก
ในการผลิตเบียร์ ตามภาพที่ 1.7 ตลอดจนการแต่งปรุงกลิน่ ด้วยวัตถุดิบที่มอี ยู่ในท้องถิ่น เช่น ผลไม้ ดอกไม้
กาแฟ และสมุนไพรต่างๆ ที่มผี ลทาให้คุณภาพและรสชาติของเบียร์ดีข้นึ และมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
แบรนด์ (จุดประกาย, 2559) นอกจากวัตถุดิบแล้วกระบวนหมักคราฟต์เบียร์ยงั เป็ นสิ่งสาคัญ ที่สามารถแบ่ง
สไตล์ของคราฟต์เบียร์ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เบียร์ประเภทเอล (Ale) คือ เบียร์ท่ีเกิดจากการทา
ปฏิกิริยาของยีสต์เกิดขึ้นที่ผิวถังหมักเบียร์ดว้ ยอุณหภูมทิ ่ีอุ่น และเบียร์ประเภทลาเกอร์ (Lager) คือ เบียร์ท่ี
เกิดจากการทาปฏิกิริยาของยี สต์เกิดขึ้นที่กน้ ถังหมักเบียร์ดว้ ยอุณหภูมิท่ีเย็น (อุทิศ เหมะมูล. 2557) โดย
คราฟต์เบียร์แต่ละสไตล์นนั้ จะมีสี กลิน่ และรสชาติแตกต่างกันไป ตามภาพที่ 1.8

ภาพที่ 1.7 วัตถุดบิ หลักในการผลิตเบียร์ มอลต์ ดอกฮอปส์ ยีสต์ และนา้
ทีม่ า : https://www.wongnai.com/food-tips/things-you-should-know-about-beer

5

ภาพที่ 1.8 สไตล์หลักของคราฟต์เบียร์แบ่งตามกระบวนหมัก
ทีม่ า : https://www.123rf.com/photo_67750864_stock-vector-types-of-beer-various-types-ofbeer-in-recommended-glasses-vector.html
แม้ว่าตลาดผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์จะเป็ นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) แต่ก็มแี รงผลักดันให้
เกิดกลุม่ ผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์สญั ชาติไทยพยายามที่จะผลิตคราฟต์เบียร์ทม่ี คี ุณภาพออกมาตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด และด้วยข้อจากัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการผิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดเบียร์ กลุ่มผูผ้ ลิต
คราฟต์เบียร์สญั ชาติไทยจึงหลีกเลีย่ งการกระทาผิดกฎหมาย โดยการทาสัญญาผลิตเบียร์ร่วมกับโรงงานผลิต
เบียร์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศกัมพูชา ประเทศใต้หวัน เป็ นต้น โดยเบียร์ชาละวัน
(Chalawan) เป็ นคราฟต์เบียร์เจ้าแรกที่ถูกกฎหมายไทย โดยบริษทั ฟู ลมูน บรู เวิรค์ จากัด (Full Moon
Brewworks) ซึ่งผลิตที่ประเทศออสเตรเลียแล้วนาเข้ามาในประเทศไทยโดยเสียภาษีสรรพสามิตและติดอากร
แสตมป์ ในรูปแบบของเบียร์นาเข้า หลังจากนัน้ ได้มีผูป้ ระกอบการคราฟต์เบียร์ใช้วธิ ีการไปผลิตที่ต่างประเทศ
แล้วนากลับเข้ามาและเสียภาษีติดแสตมป์ ตามกฎหมาย เช่นเดียวกับ Full Moon Brewworks เพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ
เช่น Stone Head ซึ่งตัง้ โรงผลิตเบียร์อยู่ท่จี งั หวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา Mahanakhon Brewery ผลิตที่
ประเทศไต้หวัน เป็ นต้น ส่งผลทาให้มูลค่ าตลาดคราฟต์เบียร์ ปี พ.ศ.2559 มีมูลค่ าประมาณ 35 ล้านบาท
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2560) ซึง่ คิดเพียงร้อยละ 0.02 ของมูลค่าตลาดเบียร์รวม
อย่ า งไรก็ต ามในปี พ.ศ. 2560 พบว่ า คราฟต์เ บีย ร์ส ญ
ั ชาติไ ทยที่ถูก กฎหมายมีจ านวนเพิ่ม ขึ้น
หลากหลายแบรนด์ โดยมีผู ผ้ ลิตทัง้ สิ้น 19 ยี่หอ้ 38 สไตล์ ได้แก่ ผู ผ้ ลิต Full Moon Brewworks ผลิต
คราฟต์เบียร์ 3 สไตล์ คือ เพลเอล (Pale Ale) ไอพีเอ (IPA) และเฮเฟอไวเซ็น (Hefeweizen) ตรายี่หอ้ ชา
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ละวัน เพลเอล (Chalawan Pale Ale) ชาตรี ไอพีเอ (Chatri IPA) และบุษบา เอ็กซ์-ไวซ์ซ่ี (Bussaba ExWeisse) ผูผ้ ลิต Stone Head ผลิตคราฟต์เบียร์ 5 สไตล์ คือ โคโคนัท ครีม เอล (Coconut Cream Ale)
เลมอนกราส เคิลช์ (Lemongrass Kolsch) เซเว่ นเดย์ วีทเบียร์ (Seven Days Witbier) เดอะดาร์กไซด์
สเตาท์ (The Dark Side Stout) และ ตุ๊ ก ตุ๊ ก ครี ม เอล (Tuktuk Cream Ale) ผู ผ้ ลิ ต Mahanakhon
Brewery ผลิตคราฟต์เบียร์ 2 สไตล์ คือ Mahanakhon white ale และ Mahanakhon Rak Sud Jai เป็ น
Pale Ale สไตล์องั กฤษ ผูผ้ ลิต Sandport ผลิตคราฟต์เบียร์ 2 สไตล์ คือ Wheat off the wall และ Bang
Bang IPA และผูผ้ ลิต SpaceCraft ผลิตคราฟต์เบียร์ 1 สไตล์ คือ วีท เอล (Wheat Ale) ในชื่อ LIBERTY
1 เป็ นต้น ตัวอย่างตามภาพที่ 1.9 (รายละเอียดเพิม่ เติมตามภาคผนวก ก) โดยผูผ้ ลิตแต่ละรายจะผลิตคราฟต์
เบียร์ทงั้ ในรู ปแบบสด (Draft beer) และบรรจุขวดหรือบรรจุกระป๋ อง เพื่อ ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้ พบว่ามูลค่าตลาดคราฟต์เบียร์ในปี พ.ศ.2560 เพิ่มขึ้นสูงถึง 500 ล้านบาท โดยสูงกว่าปี พ.ศ.
2559 ถึง 465 ล้านบาท หรือเติบโต 14 เท่า ในขณะที่มลู ค่าตลาดเบียร์รวมของปี พ.ศ.2560 ไม่แตกต่างจากปี
พ.ศ.2559 เท่ากับมูลค่ารวม 180,000 ล้านบาท (บีแอลที กรุงเทพ. 2561)

ภาพที่ 1.9 คราฟต์เบียร์สญั ชาติไทยทีถ่ ูกกฎหมาย
ทีม่ า: https://www.beerbazuka.com/product/
จะเห็นว่าคราฟต์เบียร์ท่จี าหน่ ายอยู่ในตลาดนัน้ มีลกั ษณะรูปแบบของเบียร์ สไตล์ของเบียร์ รวมทัง้
ปริมาณแอลกอฮอล์ท่หี ลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละแบรนด์ เพื่อเป็ นทางเลือกให้แก่ผูบ้ ริโภค ทาให้การ
แข่ง ขันของอุตสาหกรรมเบียร์มีแนวโน้มทวีความรุ นแรง ประกอบกับที่ผ่านมาการศึกษาส่ว นใหญ่จะเป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเบียร์สิงห์ของ และเบียร์ชา้ ง แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์ รวมถึงคุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ท่มี ผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค ได้แก่ รูปแบบ
ของเบีย ร์ สไตล์ข องเบีย ร์ ปริม าณแอลกอฮอล์ เป็ น ต้น ประกอบกับ จุด จ าหน่ า ยคราฟต์เ บีย ร์ใ นพื้น ที่
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ามีจานวน 245 แห่ง แบ่งเป็ นร้านแบบมีท่นี งั ่ ดื่ม 81 แห่ง และแบบไม่มที ่ี
นัง่ ดื่ม 164 แห่ง (กนิษฐา ไทยกล้า และ สุโข เสมมหาศักดิ์, 2560) ดังแสดงตามภาพที่ 1.10

ภาพที่ 1.10 จุดจาหน่ายคราฟต์เบียร์พ้นื ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทีม่ า: กนิษฐา ไทยกล้า และ สุโข เสมมหาศักดิ์ (2560)
จึงเป็ นที่มาของการศึ กษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกดื่มคราฟต์เบียร์ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยมุ่ง ที่จ ะศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของคราฟต์เ บีย ร์ ความพึง พอใจหรื อ
อรรถประโยชน์ท่ผี ูบ้ ริโภคจะแสดงออกในการเลือกดื่มคราฟต์เบียร์ โดยผลการศึกษาทีไ่ ด้จะเป็ นประโยชน์ต่อ
ผู ผ้ ลิตและผู ป้ ระกอบการร้านอาหารทัง้ รายเก่ าและรายใหม่ใ ช้เ ป็ น ข้อ มูล ในการวางแผ นการจัดการทาง
การตลาดทีเ่ หมาะสมเพือ่ ดึงดูดผูบ้ ริโภคให้เลือกดื่มคราฟต์เบียร์ และสร้างความสามารถในการแข่งขันได้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพือ่ วิเคราะห์คุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ทม่ี ผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้จะดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ ท่มี ผี ลต่อการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริโภค โดยกาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ ครอบคลุมประชากรที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่อายุตงั้ แต่ 20 ปี ข้นึ ไป และเคยดื่มคราฟต์เบียร์อย่างน้อย 3 ครัง้ ในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่ า นมา ส าหรับ ระยะเวลาในการศึ ก ษาด้า นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคครอบคลุ ม ตัง้ แต่
1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รบั
ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็ นแนวทางแก่ผูผ้ ลิตและ/หรือผูป้ ระกอบการทัง้ รายเก่าและรายใหม่เพื่อใช้
เป็ นข้อ มูลในการปรับปรุ ง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของผู บ้ ริโภค และสามารถนาผล
การศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางการจัดการการตลาดให้กบั ร้านอาหารทีจ่ าหน่ายคราฟต์เบียร์
นิ ยามศัพท์
ในการศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดความหมายของคาทีใ่ ช้คือ
คราฟต์เบียร์ (Craft Beer) คือ เบียร์ท่ผี ลิตโดยผูผ้ ลิตขนาดเล็ก โดยใช้วิธีการแบบดัง้ เดิมในการ
ผลิตทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่กระบวนการหมัก บรรจุขวด และการส่งไปขายด้วยตนเอง ซึ่งเรียกได้ว่าคราฟต์เบียร์
นัน้ คือ เบียร์ทามือ
สไตล์ของเบียร์ คือ ชนิดของเบียร์ ที่มกี ารแบ่งตามกระบวนการหมัก และระยะเวลาการหมัก ทาให้
เกิดเบียร์ในสไตล์ต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งผูผ้ ลิตจะระบุท่ฉี ลากของผลิตภัณฑ์ว่าเป็ นเบียร์ชนิดหรือสไตล์ใด
โดยเบียร์แต่ละสไตล์จะประกอบด้วย สี กลิน่ รสชาติ และระดับแอลกอฮอล์ ทีแ่ ตกต่างกัน

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ทาการตรวจเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับสาระสาคัญของงานวิจยั เพือ่ ให้ได้มาซึง่ กรอบ
แนวคิด ทฤษฎีและวิธกี ารทีจ่ ะนามาประยุกต์ใช้ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎี
1) แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumers Behavior)
2) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
3) แนวคิดการวิเคราะห์ Conjoint analysis
2. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
1) งานวิจยั เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบียร์
2) งานวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์ Conjoint analysis
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumers Behavior)
ธงชัย สันติวงษ์ (2546) ได้อธิบายพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่าหมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าและบริการด้วยเงิน และรวมทัง้ กระบวนการตัดสิน ใจซึ่งเป็ นตัวกาหนดให้มี
การกระทานี้ สาหรับ ศุภกร เสรีรตั น์ (2544) ได้อธิบายพฤติกรรมผูบ้ ริโภคว่าหมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การซื้อ และการใช้สินค้า โดยการศึกษาพฤติกรรม และการกระทาของผูบ้ ริโภคที่
เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สนิ ค้า
กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการตัดสินใจที่มผี ลต่อการแสดงออกของแต่ละ
บุคคล ซึง่ มีความแตกต่างกันออกไป
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็ นการค้นหาหรือวิจ ยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้ ริโภค
ซึ่งช่วยให้นกั การตลาดสามารถกาหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
Kotler and Gary (2001) ได้สรุปกระบวนการซื้อของผูบ้ ริโภคออกมาเป็ นโมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค SR Theory ประกอบด้ว ย 3 ปัจ จัย คื อ สิ่ ง กระตุ น้ ภายนอก (Stimulus = S) ลัก ษณะของผู ซ้ ้ ื อ (Buyer's
Characteristics) และขัน้ ตอนในการตัดสินใจของผูซ้ ้ อื (Buyer's decision process) ซึ่ง 3 ปัจจัยนี้จะส่งผลให้
เกิดกล่องดา หรือความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ ้ อื (Buyer's characteristic) และความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ ้ อื จะส่งผลให้
เกิดการตอบสนองของผูซ้ ้อื (Response = R) ตามภาพที่ 2.1
โดยปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคนัน้ มี 4 ประการได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมความคิด และทัศนคติท่เี กิดจากการเรียนรูแ้ ละ
การมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมจึงมีบทบาทในการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคเป็ น
อย่างมาก ดังนัน้ การทราบถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ ริโภคทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละสังคม จะช่วยในการ
จัดสิง่ กระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสมกับผูบ้ ริโภคกลุม่ เป้ าหมาย
2. ปัจจัยทางสัง คม เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและมีอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่ อ
พฤติกรรมการซื้อ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
2.1 กลุ่มอ้างอิง เป็ นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ทัง้ ที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม และส่งผลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ผูบ้ ริโภคจึงมักได้รบั อิทธิพลจาก
กลุม่ อ้างอิงทีต่ นไม่ได้อยู่ในกลุม่ ซึง่ ผูบ้ ริโภคมักจะปฏิบตั ติ ามกลุม่ อ้างอิงเพือ่ ให้เกิดการยอมรับทางสังคม
2.2 ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริโภค และถือได้ว่าเป็ นกลุ่ม
ปฐมภูมทิ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมากทีส่ ุด ทัง้ ในเรื่องทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมส่วนบุคคล
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2.3 บทบาทและสถานะของบุคคล บุคคลจะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่ม โดยแต่ละบุคคลจะ
มีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม ซึ่งสถานภาพเป็ นสิ่งที่สมาชิกในสังคมหนึ่งๆ กาหนดขึ้นเป็ น
มาตรฐานสาหรับกระจายอานาจ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
3. ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ลักษณะทัว่ ไปของประชากร ซึ่งจัดเป็ นลักษณะข้อมูลปฐมภูมทิ ่ผี ูศ้ ึกษาให้ความ
สนใจ ได้แก่ เพศ อายุ การศึ กษา รายได้ สถานภาพ อาชีพ และจานวนสมาชิกในครอบครัว เนื่ องจากเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริโภคโดยลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน นี้ จัดเป็ นปัจจัยด้าน
บุคคลมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคทีแ่ ตกต่างกัน
4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรูส้ กึ นึกคิดของผูบ้ ริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าหรือ
บริการของบุคคล ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู ้ การเรียนรู ้ ความน่าเชื่อถือ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ซึ่งปัจจัย
ด้านจิตวิทยานี้ถอื เป็ นปัจจัยภายใน
สาหรับกระบวนการการสร้างการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ชนุ ดม รอดการทุกข์
(2558) อ้างถึง Peter and Donnelly (2011) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การตระหนักถึง ความต้อ งการ เป็ นจุดเริ่มต้นของกระบวนการซื้อเมื่อผู บ้ ริโภคตระหนักถึง ความ
ต้องการหรือปัญหา ผูซ้ ้ อื มีความรูส้ ึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ผูซ้ ้ อื เป็ นอยู่จริงกับสภาวะที่เขาปรารถนา
ความต้องการ อาจถูกกระตุน้ จากภายใน ซึ่งจะก้าวสู่ขนั้ ตอนที่ 2 แต่กระบวนการอาจหยุดที่ขนั้ ตอนนี้ ถ้าปัจจัย
อื่นๆ ไม่สอดคล้อง เช่น ฐานะ รายได้ กับความต้องการ
2. การแสวงหาทางเลือก แหล่งที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลของผูบ้ ริโภคมาจากหลายแหล่ง เช่น ครอบครัว
เพื่อน พนักงานขาย และสื่อมวลชน เป็ นต้น จานวนหรือระยะเวลาการหาข้อมูลข่าวสารขึ้นกับระดับของความ
พยายาม ถ้าสินค้าราคาสูง สินค้าที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยี ผูบ้ ริโภคจะใช้เวลาในการแสวงหาข้อมูลนานหรือต้องการ
จานวนข้อมูลมาก
3. การประเมินทางเลือก ผูบ้ ริโภคจะใช้ขอ้ มูลข่าวสารที่ได้เพื่อประเมินค่าทางเลือก เปรียบเทียบทางเลือก
อื่นๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ นักการตลาดต้องทาด้านทีไ่ ด้เปรียบเหนือกว่าด้านที่เสีย เปรียบในสายตาของผูบ้ ริโภค
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4. การตัดสินใจซื้อ ในการประเมินผูบ้ ริโภคจะจัดลาดับความชอบในสินค้าต่างๆ และเลือกสิน ค้าที่ชอบ
มากที่สุด แต่มปี จั จัย 2 ปัจจัยทีจ่ ะมาขัดขวางระหว่างความตัง้ ใจซื้อกับการตัดสินใจซื้อ คือ ทัศนคติของผูอ้ ่นื และ
ปัจจัยทางสถานการณ์ทค่ี าดไม่ถงึ ในการตัดสินใจซื้อผูบ้ ริโภคจะทาการตัดสินใจย่อย 5 ประการ ได้แก่ ตราสินค้า
เลือกผูข้ าย จานวน จังหวะเวลา และ การชาระเงิน
5. การประเมินหลังการซื้อ หลังจากตัดสินใจซื้อไปแล้วผูบ้ ริโภคจะประเมินคุณค่าหรือประโยชน์ท่ไี ด้รบั
จากสินค้าหรือบริการ ถ้าผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจก็จะเกิดการซื้อซา้ และการแนะนาปากต่อปากแก่ลูกค้าใหม่
สิง่ กระตุน้ ภายนอก
(Stimulus)
สิง่ กระตุน้ ทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
สิง่ กระตุน้ อืน่ ๆ
เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
การเมือง
วัฒนธรรม

ความรูส้ กึ นึ กคิด
ของผูบ้ ริโภค
(Buyer’s black box)
ลักษณะของผูบ้ ริโภค
ปัจจัยทางวัฒนธรรม
ปัจจัยทางสังคม
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยทางจิตวิทยา
กระบวนการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภค
ความต้องการทีไ่ ด้รบั การกระตุน้
การแสวงหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ
ความรูส้ กึ หลังการซื้อ

ภาพที่ 2.1 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค S-R Theory
ทีม่ า: Kotler and Gary (2001)

การตอบสนองของผูบ้ ริโภค
(Buyer’s responses)
การเลือกผลิตภัณฑ์
การเลือกตราสินค้า
การเลือกผูข้ าย
การเลือกเวลาในการซื้อ
การเลือกปริมาณในการซื้อ
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เนื่องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิจ และมีผลทาให้ธุรกิจประสบ
ความสาเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคได้ และเพื่อให้สอดคล้องต่อ
แนวคิดทางการตลาดกล่าวคือ การทาให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุน้ ีจึงจาเป็ นต้องศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเพื่อ
จัดสิง่ กระตุน้ หรือกลยุทธ์ทางการตลาด เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคได้
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ส่ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้อ งการของลู กค้า
กลุ่มเป้ าหมาย วางจาหน่ายในราคาที่ผูบ้ ริโภคยอมรับได้ และผูบ้ ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ ค่า รวมทัง้ มีการจัด
จาหน่าย การกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบ
ในสินค้าและเกิดพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง (เสรี วงษ์มณฑา, 2542)
ส าหรับ Kotler and Keller (2012) ส่ ว นประสมการตลาด คื อ เครื่ อ งมือ ทางการตลาดที่ใ ช้ใ นการ
ดาเนินการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของธุรกิจโดยเป็ นเครื่องมือในการตอบสนองความพึงพอใจ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Customer
needs) ราคา (Price) ที่สะท้อนคุณค่ าสร้างความพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคกับสิ่งที่ผูบ้ ริโภคได้รบั (Cost to satisfy
customer) ช่องทางการจัดจ าหน่ าย (Place) ที่สร้างความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) และการ
ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ที่สอ่ื สารไปยังผูบ้ ริโภค (Communication) โดยแสดงส่วนประกอบของส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ดังภาพที่ 2.2 ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่ผูข้ ายเสนอขายและมอบให้กบั ผูบ้ ริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการ
และให้ความพึง พอใจแก่ ผู บ้ ริโ ภค อัน ได้แ ก่ ความหลากหลาย (Product variety) คุ ณ ภาพ (Quality) การ
ออกแบบ (Design) รูปร่างลักษณะ (Features) ตราสินค้า (Brand name) การบรรจุหบี ห่อ (Packaging) และ
ขนาด (Sizes) เป็ นต้น โดยผลิตภัณฑ์นนั้ แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี วั ตน และผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่มตี วั ตน
เช่น งานบริการต่างๆ (Kotler and Keller, 2012) ซึ่งการศึกษาครัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ตัวตน
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2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินที่กาหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงมูลค่ าเพื่อการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
บริก าร ผู บ้ ริโภคจะเปรีย บเทียบระหว่ า งคุ ณ ค่ า (Value) ของผลิต ภัณ ฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณ ฑ์น ั้น
ผูบ้ ริโภคจะยอมจ่ ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์นนั้ เมื่อราคาสะท้อนคุณค่ าของผลิตภัณฑ์ ( Kotler and Keller,
2012)
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของผูข้ ายไปยัง
ผูบ้ ริโภค การส่งมอบนัน้ อาจผ่านคนกลาง หรือขายโดยผูข้ ายเองโดยตรง การจัดจาหน่ายมีผลต่อการรับรูค้ ุณค่า
ของผูบ้ ริโภค จึงต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบายของผูบ้ ริโภค ทัง้ ด้าน สถานที่ ทาเลที่ตงั้ เวลา และวิธีการ
(Kotler and Keller, 2012)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผูข้ ายกับ
ผูบ้ ริโภค โดยมีวตั ถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ให้ผูบ้ ริโภครับรูข้ อ้ มูลของผลิตภัณฑ์บริการ ตรา
สินค้า หรือองค์กร และสร้างความพอใจ เกิดทัศนคติท่ดี ีต่อตราสินค้า เพื่อจู งใจให้เกิดความต้องการหรือกระตุน้
เตือนความทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดหวังว่าการสื่อสารทางการตลาดจะมีอิทธิพลต่อความรู ส้ ึก
ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ
การติดต่อสื่อสารทางการตลาดของผูข้ ายไปยังผูบ้ ริโภคนัน้ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
โดยการบอกต่ อ ชักชวน และย้ าเตือนผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับสินค้าหรือตราสินค้าขององค์กร อาจเป็ นการสื่อสาร
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ ซึ่งการสื่อสารทางการตลาดนัน้ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตราสินค้าของ
องค์กร เป็ นการสือ่ สารทีท่ าให้ลูกค้าได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับสินค้า /บริการนัน้ ๆ และรับรูถ้ งึ ภาพลักษณ์ของตราสินค้า เพื่อ
ช่วยให้ผูบ้ ริโภคเกิดความซื่อสัตย์ต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) มีส่วนร่วมกับตราสินค้า (Brand Engagement)
และทาให้ผูบ้ ริโภครับรูถ้ งึ คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) ซึง่ จะช่วยกระตุน้ ให้ผูบ้ ริโภคตัดสินใจทดลองและ
เลือกซื้อสินค้าและบริการได้งา่ ยขึ้น (Kotler and Keller, 2012)
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ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix)

ผลิตภัณฑ์ (Product)

การจัดจาหน่าย (Place)

ความหลากหลาย (Product variety)
คุณภาพ (Quality)
การออกแบบ (Design)
รูปร่างลักษณะ (Features)
ตราสินค้า (Brand name)
การบรรจุหบี ห่อ (Packaging)
ขนาด (Sizes)
การบริการ (Service)
การรับประกัน (Warranties)
การรับคืน (Return)

ช่องทาง (Channels)
ความครอบคลุม (Coverage)
การเลือกสรร (Assortments)
ทาเลทีต่ งั้ (Locations)
สินค้าคงคลัง (Inventory)
การขนส่ง (Transport)

ราคา (Price)
รายการราคา (List price)
ส่วนลด (Discounts)
ส่วนยอมให้ (Allowances)
ระยะเวลาการชาระเงิน (Payment period)
ระยะเวลาการให้สนิ เชื่อ (Credit terms)

ภาพที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ทีม่ า: Kotler and Keller (2012)

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่งเสริมการขาย (Sales promotion)
การโฆษณา (Advertising)
หน่วยงานขาย (Sales force)
การประชาสัมพันธ์ (Public relations)
การตลาดทางตรง (Direct marketing)
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แนวคิดการวิเคราะห์ Conjoint analysis
การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้าโดยการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคที่ให้กบั คุณลักษณะ
ของสินค้าทีม่ คี วามแตกต่างกัน
แนวคิ ด พื้ น ฐานของการวิ เ คราะห์ Conjoint มาจากทฤษฎี อุ ป สงค์ข อง Lancaster ซึ่ ง กล่ า วว่ า
อรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้าของผูบ้ ริโภคไม่ได้มาจากตัวสินค้าโดยตรง แต่ได้มาจากความพึงพอใจใน
คุณลักษณะต่าง ๆ ของตัวสินค้า (Lancaster, 1971 อ้างใน วรรณวิษา ศรีรตั นะ, 2552)
โดยทัว่ ไป Conjoint Analysis จะถูก น ามาใช้ใ นการศึ กษาทางด้า นสิน ค้า และบริก ารจุด ส าคัญ ของ
Conjoint Analysis คือ การอธิบายคุณลักษณะที่ผูบ้ ริโภคต้องการสินค้าและบริการ (Hauser and Roe, 2002)
การศึกษา Conjoint Analysis จะถูกนามาใช้เพื่อการประมาณความพึงพอใจในการเลือกคุณลักษณะของสินค้า
และบริการต่างๆ เพื่อต้องการที่จะทราบถึงความพอใจของผูบ้ ริโภคที่มตี ่อคุณลักษณะของสินค้าและบริการ เช่น
การนา Conjoint Analysis มาใช้ในการศึกษาสินค้า เช่ น อาหาร รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ สบู่ ยาสีฟนั
เครดิตการ์ด ระบบการดูแลสุขภาพ การท่องเที่ยว เป็ นต้น (Gabrielle et al., 2003 อ้างใน วรรณวิษา ศรีรตั นะ,
2552) การศึกษา Conjoint Analysis คือ ทาให้ทราบความพอใจในคุณลักษณะทีม่ คี วามหลากหลาย และนามาใช้
เป็ นข้อมูลในการทีจ่ ะปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
Conjoint analysis (CA) นั้ น เ ป็ น multivariate technique ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้อ ง กั บ ก าร ท ด ลอ ง ท า ง
วิทยาศาสตร์ Hair et al. (2006) ได้กล่าวว่า CA ใช้เพื่อทาความเข้าใจผูบ้ ริโภคว่ามีการตอบสนองต่อความพอใจ
ต่อสินค้าหรือบริการในรูปแบบต่างๆ อย่างไร สมการพื้นฐานมีลกั ษณะดังสมการ 1
𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑛 + 𝑒

(1)

โดยที่
𝑌𝑖
𝑎

คือ ค่าความพอใจรวมทีผ่ ูบ้ ริโภคให้กบั สินค้า ข้อมูลอาจเป็ นแบบ metric (interval or ratio
scale) หรือ non-metric (nominal or ordinal scale)
คือ ค่าคงที่
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𝑋𝑖
𝑒

คือ ค่าความพึงพอใจทีผ่ ูบ้ ริโภคให้แก่คุณลักษณะที่ i มีลกั ษณะเป็ น non-metric variable
คือค่าความคลาดเคลือ่ น (error term)

ข้อได้เปรียบของ conjoint analysis คือ สามารถปรับตัวแปรตาม (Yi) เป็ น metric หรือ non-metric
ก็ได้ (Bajaj, 2003) โดยที่ xi คือความพึงพอใจ (utility) ของแต่ละคุณลักษณะเป็ น metric หรือnon-metric ที่มี
แบบจาลองความพอใจ (preference or part-worth models) ทีแ่ ตกต่างกัน 3 รูปแบบ คือ แบบเส้นตรง (vector
or linear model) แบบจุดในอุดมคติ (ideal-point model) และแบบไม่ต่อเนื่อง (discrete model) ซึ่งความพึง
พอใจแต่ละแบบมีรายละเอียด ดังนี้
1. ความพึงพอใจแบบเส้นตรง (vector model หรือ linear model) เป็ นความสัมพันธ์ของความพอใจ
(preference) กับระดับคุณลักษณะแบบง่ายที่สุดโดยอาจมีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันหรือตรง
ข้ามกัน ในลักษณะเส้นตรง
2. ความพึง พอใจแบบจุดในอุดมคติ (idea point (quadratic) model) เป็ นความสัมพันธ์ของความ
พอใจ (preference) กับระดับ คุ ณ ลักษณะ (amount of attribute) แบบเส้น โค้ง โดยที่อ าจเป็ น เส้นโค้ง คว่ า
(ideal-point) หรือ โค้งหงาย (anti-ideal-point) โดยที่จุดระดับคุ ณลัก ษณะที่คาดหวัง เป็ นความพอใจสู ง สุ ด
หรือต่าสุด ตามลาดับ
3. ความพึงพอใจแบบไม่ต่อเนื่อง (discrete model) เป็ นความสัมพันธ์ของความพอใจ (preference)
กับ ระดับ คุ ณ ลัก ษณะแต่ ล ะล าดับ อย่ า งอิส ระเหมาะกับ ความพอใจที่เ ปลี่ย นแปลงเร็ว เมื่อ เปลี่ย นระดับ ของ
คุณลักษณะ
การศึกษา Conjoint Analysis มีขนั้ ตอนในการศึกษาหลายขัน้ ตอน โดยแต่ละขัน้ ตอนจะขึ้นอยู่กบั ผูว้ จิ ยั
แต่ละคนเป็ นผูก้ าหนดรายละเอียดในการศึกษาแต่ละขัน้ ตอน ซึ่งขัน้ ตอนการศึกษา Conjoint Analysis ตามที่
เสนอโดย Bajaj (2003) อ้างใน วรรณวิษา ศรีรตั นะ (2552) เป็ นวิธีทช่ี ดั เจนทีส่ ุดที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
นี้มี 6 ขัน้ ตอน ดังแสดงในภาพที่ 2.3
ขัน้ ตอนที่ 1 การเลือกคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะที่จะใช้ในการศึ กษา ซึ่งจะต้องทาการเลือก
คุณลักษณะอย่างระมัดระวังและเหมาะสม คุณลักษณะที่เลือกควรตรงประเด็นและครอบคลุมทุกคุณลักษณะที่ใช้
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ในการตัดสินใจซื้อ อาจพิจารณาจากการสัมภาษณ์บุคคล ซึ่งเป็ นกลุ่มผูซ้ ้อื หรือผูท้ ม่ี คี วามสนใจในตัวสินค้า รวมทัง้
การเข้าไปในตลาดเพื่อสังเกตคุณลักษณะ โดยจะขึ้นอยู่กบั ผูว้ ิจยั เองว่าจะทาการกาหนดคุณลักษณะเป็ นจานวน
เท่าใดทีจ่ ะทาให้การศึกษาครอบคลุมประเด็นการศึกษาได้ทงั้ หมด และต้องเป็ นคุณลักษณะที่มอี ยู่จริงในตัวสินค้า
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้า งชุ ด คุ ณ ลัก ษณะที่เ ป็ น ไปได้ (Stimulus Set Construction) โดยจ านวนชุ ด
คุณลักษณะทัง้ หมดที่จะใช้ในการศึกษา ได้จากการนาระดับคุณลักษณะที่ใช้ในการศึกษามาคูณกัน กล่าวคือ ถ้ามี
คุณลักษณะที่ทาการศึกษา 4 คุณลักษณะ แต่ละคุณลักษณะมี 3 ระดับ จานวนที่เป็ นไปได้ของชุดคุณลักษณะจะ
เป็ น 81 ชุดคุ ณ ลักษณะ ซึ่ง เป็ น จ านวนที่ม ากเกิน ไปที่จ ะใช้ใ นการศึ ก ษา ดัง นั้น จึง ต้อ งท าการลดจ านวนชุด
คุณลักษณะที่เป็ นไปได้ โดยอาศัยวิธีการ Full Fractional Factorial Design เพื่อให้ได้จานวนคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับการนามาใช้ในการศึกษาและเป็ นไปได้ทผ่ี ูบ้ ริโภคจะตอบคาถาม
ขัน้ ตอนที่ 3 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยการเลือกนาเสนอชุดคุณลักษณะ และ
การเลือกวิธกี ารแสดงชุดคุณลักษณะ ดังนี้
1) การเลือกวิธกี ารนาเสนอชุดคุณลักษณะ โดยการนาเสนอชุดคุณลักษณะนี้มี 4 รูปแบบ
แบบที่ 1 Pair wise Trade-Off Design เป็ นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการนาเสนอชุด
คุณลักษณะให้ผูต้ อบคาถามเลือกตอบคาถามโดยการเลือกชุดคุณลักษณะครัง้ ละ 2 ชุด เปรียบเทียบกัน ผูต้ อบ
คาถามจะถูกถามเพื่อจัดระดับ (Rank) ในแต่ละคู่คุณลักษณะที่ระดับแตกต่างกันจากความพอใจมากทีส่ ุดไปจนถึง
ความพอใจน้อยที่สุด วิธีการนี้ง่าย สะดวกในการใช้ เป็ นการลดข้อมูลที่เป็ นไปได้ ซึ่งมีมากเกินในบางส่วนออกไป
อย่างไรก็ตามก็มขี อ้ เสีย คือ ผูต้ อบคาถามอาจจะไม่เห็นชุดคุณลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากสองชุดคุณลักษณะที่
แสดงนัน้ ทาให้เกิดความไม่ชดั เจนตามความเป็ นจริง และอาจทาให้บางชุดคุณลักษณะอาจถูกละเลยไป
แบบที่ 2 Full Profile Designs เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยชุดคุณลักษณะตรงข้ามกับ
วิธกี ารแรก โดยวิธกี ารนาเสนอวิธีน้ ีจะเป็ นการนาเสนอให้ผูบ้ ริโภคทาการเรียงลาดับความพึงพอใจ (Rank) หรือการ
ให้คะแนนความพึงพอใจ (Rate) ชุดคุณลักษณะต่างๆ ทัง้ หมดพร้อมๆ กัน ซึ่งการนาเสนอชุดคุณลักษณะโดย
วิธกี ารนี้จะเป็ นทีน่ ิยมใช้ในการศึกษา
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แบบที่ 3 Hybrid Conjoint Design เป็ นวิธีพฒั นาให้ลดความสลับซับซ้อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทีใ่ ช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาที่มจี านวนคุณลักษณะมาก ๆ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบพร้อม ๆ กัน
คือ Self-Explicated Data และ Full-Profile Stimuli Rating ซึ่ง Self-Explicated Data ใช้การเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการให้ผูบ้ ริโภคให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละระดับของคุณลักษณะเป็ นคะแนน 0 – 10 โดยที่ 0
คือ ค่ าความพึงพอใจน้อยที่สุด และ 10 คือ ค่ าความพึงพอใจสู งสุด จากนัน้ ให้ผู บ้ ริโภคทาการให้นา้ หนักชุด
คุณลักษณะเป็ นคะแนน 100 คะแนน แล้วนาคะแนนในแต่ละระดับคุณลักษณะมาคูณกับคะแนนการให้นา้ หนักชุด
คุณลักษณะแล้วนามาคานวณเพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยวิธีน้ ีจะทาให้ทราบว่าผูบ้ ริโภคมีการให้
ความสาคัญของแต่คุณลักษณะ และชุดคุณลักษณะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ส่ว น Full-Profile Stimuli
Rating ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นเดียวกับ Full Profile Designs แต่วดั ความพอใจโดยให้คะแนนในแต่ละ
ระดับคุณลักษณะเป็ น 0-10 โดย 0 คือ ค่าความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด และ 10 คือ ความพึงพอใจสูงสุด
แบบที่ 4 Adaptive Conjoint Analysis Design เป็ นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องมือในการสอบถามความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค โดยให้ผูบ้ ริโภคเลือกระดับคุณลักษณะที่ทา
ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึง่ จะช่วยลดคุณลักษณะทีไ่ ม่เกี่ยวข้องออกไปจากการศึกษา
2) การเลือกวิธีการแสดงชุดคุณลักษณะแก่ผูต้ อบคาถาม การแสดงชุดคุณลักษณะที่ผูศ้ ึกษา
ต้องเลือกวิธีการเสนอต่อผูบ้ ริโภค ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การใช้คาพูดอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์ (Verbal
Description) การแสดงการ์ดโดยใช้ขอ้ ความบรรยายคุณลักษณะ (Paragraph Description) การแสดงการ์ดที่มี
รูปภาพ (Pictorial Representation) และการแสดงโดยใช้ตวั อย่างผลิตภัณฑ์จริง (Actual Product) ซึ่งวิธีการ
เสนอโดยการใช้แสดงการ์ดจะทาให้เกิดความกะทัดรัดมากกว่ า วิธีการแสดงชุดคุณลักษณะด้วยการบรรยาย
คุณลักษณะของสินค้า
ขัน้ ตอนที่ 4 การเลือกใช้วธิ ีการวัดความพึงพอใจต่อชุดคุณลักษณะที่นาเสนอ(Measurement Scale of
the Dependent Variable) มีวิธีการในการวัดความพึงพอใจ 2 แบบด้วยกัน คือ การเรียงลาดับความสาคัญ
(Ranking) และการให้คะแนนความพึงพอใจ (Rating) โดยการเรียงลาดับความสาคัญเป็ นการวัดแบบอันดับ
(Ordinal Scale) ที่ใช้ในการจัดอันดับตัวแปรต่างๆ ซึ่งทาให้ทราบว่ามีอนั ดับแตกต่างกัน แต่อาจมีความสาคัญไม่
เท่ากัน ส่วนการให้คะแนนความพึงพอใจเป็ นมาตรวัดแบบจานวน (Interval Scale) ที่สามารถบอกถึงความพึง
พอใจของผูต้ อบคาถามว่าให้ความสาคัญต่อคุณลักษณะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดในเชิงปริมาณและขนาด
ความสาคัญ
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ขัน้ ตอนที่ 5 การเลือกแบบจาลองความพึงพอใจ (Specification of Model of Preference) ทีเ่ หมาะสม
กับการศึกษา โดยแบบจาลองแต่ละแบบจะแสดงลักษณะความสัมพันธ์ของการให้ความสาคัญกับคุณลักษณะ ซึ่ง
แบบจาลองทีน่ ิยมใช้มี 3 แบบ คือ
Discrete Model เป็ นแบบจาลองในการประมาณค่าอรรถประโยชน์สาหรับตัวแปรคุณลักษณะ
ที่ไ ม่ส ามารถบอกได้ว่ า เมื่อ เกิด การเปลี่ย นแปลงในระดับ คุ ณ ลัก ษณะไปแล้ว ความพึง พอใจที่ไ ด้จ ะมีก าร
เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีเ่ พิม่ ขึ้นหรือลดลง
Vector Model เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ของความพอใจกับระดับคุณลักษณะในลักษณะ
Single Linear Function เหมาะสาหรับคุณลักษณะทีเ่ มือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงระดับคุณลักษณะไปแล้ว จะทาให้
เกิดความพึงพอใจมีการเปลีย่ นแปลงในทิศทางที่เพิม่ ขึ้นหรือลดลงในลักษณะทีเ่ ป็ นเส้นตรง
Ideal-Point Model เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ของความพึงพอใจกับระดับคุณลักษณะที่มี
ลักษณะเป็ นเส้นโค้ง เหมาะสาหรับคุณลักษณะที่เมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงระดับคุณลักษณะไปแล้ว ความพึงพอใจ
ของผูต้ อบคาถามจะมีค่าเพิม่ ขึ้น และจะเพิม่ ขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่ทาความพึงพอใจของผูต้ อบคาถามจะมีค่าสูงสุด เมือ่
ระดับคุณลักษณะมีการเปลีย่ นแปลงไปต่อไปอีก ไม่ว่าจะเป็ นในทิศทางทีเ่ พิ่มขึ้นหรือลดลง จะทาให้ความพึงพอใจ
ของผูต้ อบคาถามลดลง
ขัน้ ตอนที่ 6 การเลือกใช้วธิ ีการในการประมาณค่าความพึงพอใจของระดับคุณลักษณะ ซึ่งขึ้นอยู่กบั ชนิด
ของข้อมูลที่ผูศ้ ึกษาเลือกใช้ในการประมาณค่าอรรถประโยชน์ท่ใี ห้กบั คุณลักษณะโดยชนิดของข้อมูลที่ นามาใช้ใน
การประมาณค่ าจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การให้คะแนนความพึงพอใจ (Rating) และการเรียงลาดับความสาคัญ
(Ranking)
อย่างไรก็ตามแนวคิดการวิเคราะห์ร่วมยัง มีขอ้ จากัดอยู่ หลายอย่าง อย่างเช่ น ผูว้ ิจ ยั จะต้องทราบว่ า
คุ ณ ลัก ษณะใดที่มีผ ลต่ อ ผู บ้ ริโ ภค และยัง มีข อ้ จากัด ที่สาคัญคื อ การเก็บ ข้อมูลจากผู บ้ ริโ ภค เพราะยิ่ง ถ้า มี
คุณลักษณะมากจะยิ่งเพิ่มความซับซ้อนในการตอบของผูบ้ ริโภคมากขึ้น แต่แนวคิดการวิเคราะห์ร่วมมีขอ้ ดี เพราะ
ผูบ้ ริโภคมีส่วนร่วมในการกับการเลือกแนวคิดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กาหนดชุดคุณลักษณะ: คุณลักษณะทีเ่ ลือกควรตรงกับประเด็นทีน่ ามาใช้ในการศึกษา และครอบคลุมทุก
คุณลักษณะที่ใช้ในการตัดสินใจ

2. การสร้างชุดคุณลักษณะ: โดยนาเอารูปแบบคุณลักษณะทัง้ หมดมาคูณกัน และทาการลดรูปแบบ เพือ่ ให้
เกิดความเหมาะสมด้วยวิธีการ Full Fractional Factorial

3. การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล:

4. การเลือกสเกลในการวัด:

1. การเลือกวิธกี ารนาเสนอ; Full Profile Designs
2. การแสดงชุดคุณลักษณะ; การแสดงการ์ด

1. การให้คะแนนความพอใจ (Rating Scale)
2. การเรียงลาดับความสาคัญ (Ranking Scale)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

5. การเลือกแบบจาลองความพึงพอใจให้เหมาะสม: โดยทีน่ ิยมทัว่ ไปมี 3 แบบจาลองด้วยกัน คือ
1. Discrete Model
2. Vector Model
3. Ideal-Point Model
6. การเลือกวิธกี ารประมาณค่าพารามิเตอร์
-การประมาณค่าแบบ metric เมือ่ วัดความพึงพอใจโดยการให้คะแนน (Rating)
-การประมาณค่าแบบ non-metric เมือ่ วัดความพึงพอใจโดยการเรียงลาดับความสาคัญ (Ranking)

ภาพที่ 2.3 ขัน้ ตอนในการศึกษาด้วยวิธี Conjoint analysis
ทีม่ า: Bajaj (2003) อ้างใน วรรณวิษา ศรีรตั นะ (2552)
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งานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับเบียร์
งานการศึกษาวิจ ยั เกี่ยวกับเบียร์ท่ีผ่านมา มีการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมเบียร์ไทย การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ และปัจจัยที่มผี ลต่อการติดสินใจบริโภคเบียร์ของ
ผูบ้ ริโภค ตลอดจนข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ ริโภคเบียร์
ในด้านโครงสร้างและการแข่งขันของอุตสาหรรมเบียร์ในประเทศไทยนัน้ ทัง้ วศรรณ รูร้ กั ดี (2538) และ
พีรศักดิ์ วสีไพสิฐ (2549) ต่างศึกษาแล้วพบว่ามีโครงสร้างตลาดแบบตลาดผูข้ ายน้อยราย (Oligopoly market)
โดย บริษทั บุญรอด บริวเวอรี่ จากัด เป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ทม่ี สี ่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด และหากผูผ้ ลิตรายใหม่
ทีไ่ ม่เคยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยมาก่อน จะมีตน้ ทุนในการก่อสร้างโรงงานผลิต
เบียร์และติดตัง้ เครื่องจักรที่สูง เนื่องจากข้อกาหนดทางกฎหมายที่กาหนดให้โรงงานผลิตเบียร์ตอ้ งมีกาลังผลิต
อย่างน้อย 10 ล้านลิตรต่อปี ซึง่ เป็ นการยากสาหรับผูผ้ ลิตเบียร์รายเล็กไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ เพราะต้องใช้เงิน
ลงทุนสูง
สาหรับการศึกษาในด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเบียร์นนั้ ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาเบียร์ผูศ้ ึกษาทุกท่านจะ
ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการติดสินใจบริโภคเบียร์ของผูบ้ ริโภค โดย ชนุ ดม รอดการทุกข์ (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคเบียร์ท่รี า้ นอาหารในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติ Chi-square t-test F-test และ LSD
พบว่าผูบ้ ริโภคมักระบุย่หี อ้ เบียร์ท่ตี อ้ งการดื่ม และสัง่ เบียร์เป็ นบรรจุภณั ฑ์ชนิดขวดมากที่สุด นิยมบริโภคในวัน
เสาร์เวลา 17.01 – 22.00 น. แต่ไม่กาหนดช่วงสัปดาห์ท่แี น่ นอนและบริโภคเบียร์ท่รี า้ นอาหารไม่เกิน 1 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ ปริมาณเบียร์ท่บี ริโภคคือ 1 – 3 ขวด ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ อยู่ท่ี 200 – 500 บาท โดยปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคเบียร์ทร่ี า้ นอาหารในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลีย่ รวม 3.98 โดยปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ อี ิทธิพลต่อพฤติกรรมมากที่สุด คือ ด้านราคาและด้านลักษณะทางกายภาพ
จากการศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ ริโภคเบียร์ ส่วนใหญ่ใช้ตวั แปรในการศึกษาเหมือนกัน
คือ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ซึง่ สุวดี กันภัย (2550) ได้ทาการศึกษา
ปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเบียร์ในจังหวัดสุพรรณบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกบริโภคเบียร์ t-test และ F-test One-Way
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ANOVA จากการศึ ก ษาพบว่ า ปัจ จัยส่ ว นบุคคลส่ว นใหญ่ มีอ ายุ 30 – 39 ปี การศึ กษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และอาชีพรับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือก
บริโภคเบียร์ กลุม่ ตัวอย่างให้ความสาคัญด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เป็ นอันดับแรกในเรื่องความสะดวกในการซื้อ
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องรสชาติ ด้านราคา ซึ่งให้ความสาคัญในเรื่องราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริมาณมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสาคัญในเรื่องการโฆษณาทางสื่อต่างๆบ่อยครัง้
มาก และจากการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะมีผลต่อกการตัดสินใจเลือกบริโภคเบียร์ใน
ด้านส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน
ทัง้ นี้ Karim Marini Thomé et al. (2016) ได้ศึกษาการรับรูค้ วามหรู หราในการบริโภคเบียร์ระดับพรี
เมีย่ ม ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความชอบและค่านิยมในการบริโภคของบุคคล โดยทาการสารวจผูบ้ ริโภคชาวบราซิลจานวน
418 ราย และวิเ คราะห์ LVP (luxury value perception) ของผู บ้ ริ โ ภค โดยแบบจ าลองสมการโครงสร้า ง
simultaneous multiple regression ค่าสถิติ chi-square ผลการวิเคราะห์พบว่ามิติของค่านิยมทางสังคมและ
ส่วนบุคคลเป็ นองค์ประกอบที่มคี วามสาคัญสูง นัน่ คือ มูลค่าทางการเงินที่มนี ยั สาคัญต่อการรับรูค้ วามหรูหราของ
ผูบ้ ริโภค ราคาทีส่ ูงของเบียร์พรีเมีย่ มนัน้ สามารถสะท้อนความหรูหราได้
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับ Conjoint Analysis
Conjoint Analysis คือ เทคนิคการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคที่มตี ่ อสินค้า โดยได้จากการ
ประมาณค่ าอรรถประโยชน์ของผู บ้ ริโภค ต่อมาได้มีการนา Conjoint Analysis มาใช้แก้ปญั หาการตลาดเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่สี ร้างความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคสูงสุด และประมาณค่าส่วนแบ่งการตลาด
(Market Share) จากการทาแบบจาลองทางการตลาด (Simulation) และเป็ นประโยชน์ในการแบ่งกลุ่มตลาด
ผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ออกแบบกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วย (Green and Krieger, 1991)
Conjoint Analysis ได้น ามาใช้ใ นการศึ ก ษาในหลายสาขาอย่ า งแพร่ ห ลาย โดยเฉพาะสิน ค้า ทาง
การเกษตรประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ซึ่งประเด็นในการศึกษาโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประเด็นคุณภาพและความ
ปลอดภัยส่วนประกอบต่างๆของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์ ที่ส่ง ผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู บ้ ริ โ ภค โดยผลการวิเ คราะห์ด ว้ ยวิธี Conjoint Analysis นั้น จะท าให้ท ราบถึง คุ ณ ลัก ษณะที่ผู บ้ ริ โ ภคให้
ความสาคัญ และลักษณะของสินค้าที่ผูบ้ ริโภคต้องการมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ทาให้ผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ ายสามารถ
นาไปปรับปรุงด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ดา้ นการตลาดได้อย่างเหมาะสม
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สาหรับการศึกษาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่ม ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint analysis)
นัน้ พบว่า ส่วนใหญ่ได้ศึกษาในด้านบรรจุภณั ฑ์ จากการศึกษาของ งานวิจยั ของ วรรณวิษา ศรีร ตั นะ (2552)
ศึ กษาปัจ จัย ที่มีผ ลต่ อ การตัดสินใจเลือกซื้อ นา้ ส้มพร้อมดื่ม 100 เปอร์เ ซ็นต์ของผู บ้ ริโ ภค โดยใช้ Conjoint
Analysis พบว่า ปัจจัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุดคือ ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน
รองมาได้แก่ คุณค่าทางโภชนาการ ราคาควรตัง้ อยู่ท่ี 18 บาทต่อ 250 มิลลิลติ ร จะทาให้ความพึงพอใจลดลงน้อย
ทีส่ ุด ส่วนบรรจุภณั ฑ์แบบกล่องกระดาษจะผูบ้ ริโภคจะมีความพึงพอใจมากกว่าขวดพลาสติก ทัง้ นี้ความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์ท่มี รี ะดับราคาตา่ มากกว่าราคาสูงได้สอดคล้องกับพฤติกรรมทัว่ ไปของผูบ้ ริโภคที่นิยมซื้อสินค้าดีและ
ราคาถูก
จากการศึกษาของ ศุภสั รัตน์ อินพิลา (2558) เกี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวหอมมะลิ
อินทรียโ์ ดยการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม Conjoint Analysis และ Cluster Analysis พบว่าราคาข้าวอินทรีย ์
ทีผ่ ูบ้ ริโภคเคยซื้อสูงกว่าราคาข้าวทัว่ ไปเฉลีย่ กิโลกรัมละ 22.51 บาท และผูบ้ ริโภคมีความยินดีจ่ายสาหรับข้าวหอม
มะลิอินทรียเ์ ฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.80 บาท ซึ่งผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint analysis) โดย
เรียงลาดับตามปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรองมาตรฐาน รองลงมา
ได้แก่ ราคา ชนิด การอ้างอิงสุขภาพ ตามลาดับ สาหรับการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริโภค สามารถแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ
กลุ่มมาตรฐานคู่การอ้างอิงสุขภาพ (16.22%) กลุ่มราคาต้องมาก่อน (19.59%) กลุม่ มาตรฐานเป็ นที่หนึ่ง (19.59%)
กลุ่มราคามาพร้อมมาตรฐาน (22.97%) และสุดท้ายกลุ่มชอบอินทรีย ์ (21.62%) โดยกลุ่มผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญด้านราคาและคุณค่าทางโภชนาการ
จากแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาข้างสามารถนามาสร้างเป็ นกรอบ
แนวคิดสาหรับการวิจยั โดยการรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์ทงั้ หมด 300 ราย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทาง
เศรษฐกิจ รวมไปถึงระดับความพึงพอใจที่มตี ่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของคราฟต์เบียร์ท่สี ามารถนามาพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาด ดังนี้
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โอกาสทางการตลาด: เกิดกระแสความนิยม
คราฟต์เบียร์ ทาให้เกิดทางเลือกของเบียร์ท่ี
หลากหลายส าหรับ ผู บ้ ริ โ ภค ประกอบกับ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึ้น

สภาพการแข่ ง ขัน : มีค ราฟต์เ บีย ร์แ บรนด์
ใหม่ๆ ในตลาดเบียร์ ที่มีลกั ษณะ สไตล์ของ
เบียร์ ปริมาณแอลกอฮอล์ แตกต่างกัน ทาให้
ตลาดเบียร์ และมีการแข่งขันเพิม่ ขึ้น

คุณลักษณะของคราฟต์เบียร์แบบใดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1. ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์
การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ จากการทบทวนงานวิจยั
ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริโภค
กลุม่ ตัวอย่าง

2. วิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
คราฟต์เบียร์
Conjoint Analysis
ข้อมูลปฐมภูมิ
- การอภิปรายกลุม่
- การสัมภาษณ์ผูบ้ ริโภคกลุ่มตัวอย่าง

คุณลักษณะคราฟต์เบียร์ทม่ี ผี ลต่อการตัดสินใจผูบ้ ริโภค
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดคราฟต์เบียร์
ทีต่ รงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค

ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิด
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สมมติฐาน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ทผ่ี ูบ้ ริโภคมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ เบียร์สด (Draft Beer)
สีทอง มีความโปร่งแสง ระดับความขมปานกลาง IBUs 30-60 กลิน่ ดอกไม้ ทีม่ รี ะดับแอลกอฮอล์ 5% ขึ้นไป และ
มีราคา 150 บาท ต่อ 330 มล.

บทที่ 3
วิธวี จิ ยั
ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้มขี นั้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ
ข้อมูลทุติยภูมจิ ะได้จากการเก็บรวบรวมข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทัว่ ไปของตลาดเบียร์ จาก
ข้อมูลวิทยานิพนธ์ บทความ หนังสือ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2. ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลปฐมภูมจิ ะแบ่งการเก็บออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 การอภิปรายกลุ่ม (Focus group discussion) โดยทาการอภิปรายกลุ่มจานวน 2 กลุ่มๆ ละ 6 คน
กลุ่มแรกเป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคที่เคยดื่มคราฟต์เบียร์อย่างน้อย 3 ครัง้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มที่สอง
เป็ นกลุ่มผู ผ้ ลิตคราฟต์เบียร์และผูป้ ระกอบการร้านอาหารที่จาหน่ ายคราฟต์เบียร์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลพฤติกรรม
ทัศนคติ รวมทัง้ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ท่ีผูบ้ ริโภคสนใจ เพื่อนาใช้เป็ นแนวทางในการกาหนด
คุณลักษณะต่างๆ ของคราฟต์เบียร์ และออกแบบแบบสอบถาม เพือ่ สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างต่อไป
2.2 การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวม ได้แก่ ลักษณะทาง
เศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมการดื่มคราฟต์บยี ร์ และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์จากชุดคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการที่ผูบ้ ริโภคพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อหรือดื่มคราฟต์เบียร์ โดยการสัมภาษณ์
ตามแบบสอบถามทีส่ ร้างขึ้นเป็ นเครื่องมือ
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2.2.1 ประชากรและขนาดตัวอย่าง
สาหรับประชากรที่ตอ้ งการศึกษาในครัง้ นี้ คือ ผูท้ ่ีพกั อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยพิจารณาเฉพาะผูบ้ ริโภคที่เคยดื่มคราฟต์เบียร์ อย่างน้อย 3 ครัง้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา
ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 โดยมีอายุตงั้ แต่ 20 ปี ข้นึ ไป แต่ผูศ้ ึกษาไม่ทราบจานวนประชากรที่
ดื่มคราฟต์เบียร์มจี านวนเท่าใด ดังนัน้ จึงพิจารณาเลือกขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้สูตรการหาจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ กี่ยวกับค่าเฉลีย่ ทางคณิตศาสตร์ (Anderson Sweeney and Williams, 2008) ดังนี้
𝑛=

โดยที่

𝑛
𝑍
𝜎2
Ε

𝑍2𝜎 2
Ε2

ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
ค่าสถิติทม่ี กี ารแจกแจงแบบปกติ ณ ระดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95
ค่าความแปรปวนของประชากร
ค่าความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่า μ ด้วย 𝜒̅

แต่เนื่องจากไม่ทราบ

𝜎2

จะใช้ความแปรปรวนของตัวอย่าง

𝑆2 =

𝑆2

แทนโดยใช้สูตร

1
(max 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − min 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) 2
36

ซึง่ จากการสัมภาษณ์ผูร้ ่วมอภิปรายกลุ่มย่อยจานวน 12 คน พบว่า มีรายได้รวมเฉลีย่ 42,000 บาท โดย
รายได้ต่อเดือนสูงสุดคือ 120,000 บาท และตา่ สุดคือ 15,000 บาท โดยกาหนดให้รายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
แตกต่างจากประชากรไม่เกิน 2,000 บาท
แทนค่าตัวแปรในสมการ
1
(1.962 ) ( (120,000 − 15,000)2 )
36
𝑛=
(2,0002 )
𝑛 = 294.12
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จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 294 ตัวอย่าง ทัง้ นี้ การศึกษานี้จะเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 6
ตัวอย่าง ดังนัน้ การศึกษานี้จงึ กาหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างเป็ น 300 ตัวอย่าง ซึ่งตรงกับแนวคิดเรื่องการกาหนด
ตัวอย่างที่เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ Conjoint Analysis ที่เสนอโดย Wittink และ Cattin (1982) อ้างใน
วรรณวิษา ศรีรตั นะ (2552) โดยช่วงจานวนตัวอย่างที่ดที ่สี ุดที่ใช้ในการศึกษาด้วยวิธี Conjoint Analysis ควรอยู่
ในช่วง 300 – 500 ตัวอย่าง ซึง่ มากพอทีจ่ ะทาให้เชื่อถือได้
2.2.2 การสุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีขนั้ ตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 แบ่ง พื้น ที่ก รุ ง เทพมหานครและปริม ณฑลออกตามพื้น ที่ก ารปกครอง คื อ
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ณ 31 ธันวาคม 2559 แต่ละพื้นที่มี
จานวนประชากรที่มอี ายุตงั้ แต่ 20 ปี ข้นึ ไป จานวน 3,736,681 คน 814,394 คน 745,815 คน และ 860,933 คน
ตามลาดับ รวมทัง้ สิ้น 6,157,823 คน (กรมการปกครอง, 2560) ทัง้ นี้ ได้แบ่งพื้นทีใ่ นกรุงเทพมหานครเป็ นทัง้ หมด
3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ชนั้ ใน จานวน 24 เขต พื้นที่ต่อเมือง จานวน 20 เขต และพื้นที่ชานเมือง จานวน 3 เขต โดย
แต่ ล ะพื้น ที่มีจ านวนประชากรที่มีอ ายุ ต งั้ แต่ 20 ปี ข้ ึน ไป เขตพื้น ที่ช นั้ ใน 1,449,459 คน เขตพื้น ที่ต่ อ เมือ ง
1,672,912 คน และเขตพื้นทีช่ านเมือง 614,310 คน ตามลาดับ
ขัน้ ตอนที่ 2 การกาหนดกลุ่มตัวอย่างจะสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) ในแต่ละพื้นที่
โดยการกาหนดสัดส่วนประชากรโดยอ้างอิงจากจานวนประชากรในขัน้ ตอนที่ 1 ซึ่งจะได้จานวนประชากรในแต่ละ
พื้นทีแ่ ละจะสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างตามจานวนทีไ่ ด้จากคานวณดังตารางที่ 3.1
ขัน้ ตอนที่ 3 จะทาการคัดเลือกทีใ่ ช้ในการสุ่มตัวอย่างจาก 6 พื้นที่ขา้ งต้น โดยจะทาการเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากร้านอาหารที่จาหน่ ายคราฟต์
เบียร์ในแต่ละพื้นที่
2.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึง่ แบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้
1) ข้อมูลทัว่ ไปของผู ต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ง ข้อมูลนัน้ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน เป็ นต้น
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2) พฤติกรรมการเลือกดื่มคราฟต์เบียร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มคราฟต์เบียร์ ค่าใช่จ่าย
ต่อครัง้ ความถีใ่ นการดื่ม และวัตถุประสงค์ในการดื่ม เป็ นต้น
3) คุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ โดยจะศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีผูบ้ ริโภคพอใจ
และการตัดสินใจเลือกดื่มคราฟต์เบียร์ เพื่อนามาวิเ คราะห์คุณลักษณะที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ ริโภคได้มาก
ทีส่ ุด
ตารางที่ 3.1 จานวนประชากรในแต่ละพื้นทีแ่ ละจานวนตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา

พื้นที่
กรุงเทพมหานคร-ชัน้ ใน
กรุงเทพมหานคร-ต่อเมือง
กรุงเทพมหานคร-ชานเมือง
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสมุทรปราการ
รวม
ทีม่ า: จากการคานวณ

ประชากร (คน)
1,449,459
1,672,912
614,310
814,394
745,815
860,933
6,157,823

สัดส่วน
(ร้อยละ)
30
30
10
10
10
10
100

จานวนตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา (คน)
90
90
30
30
30
30
300

31
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 คือเพื่อให้ทราบถึง
ข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคม และพฤติกรรมในการดื่มคราฟต์เบียร์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนนี้จะแสดงค่าออกมาในรูปของค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. การวิเ คราะห์เ ชิ ง ปริม าณ (Quantitative Analysis) เพื่อ ให้บ รรลุ ว ตั ถุป ระสงค์ข อ้ ที่ 2 คื อ เพื่อ
วิเคราะห์คุณลักษณะที่เหมาะสมของคราฟต์เบียร์สาหรับผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการ
สร้างแบบจ าลอง Conjoint Analysis ซึ่ง เป็ นการประเมินความพึง พอใจของผู บ้ ริโภคท่ามกลางทางเลือกใน
คุณลักษณะทีห่ ลากหลาย
โดยการกาหนดคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์จากการรวบรวมจาก
บทความหรืองานวิจ ยั ต่ างๆ รวมทัง้ จากการอภิปรายกลุ่ม พบว่ าในการเลือกดื่มคราฟต์เบียร์นนั้ ผู บ้ ริโภคจะ
พิจ ารณาจาก รู ป แบบของเบียร์ว่ า เป็ นเบียร์ส ด เบียร์บรรจุขวดหรือ กระป๋ อง สไตล์ข องเบียร์ ระดับปริมาณ
แอลกอฮอล์ หรือ ABV (Alcohol by Volume) และราคา อย่างไรก็ตามสาหรับสไตล์ของคราฟต์เบียร์นนั้ พบว่ามี
จานานมาก แต่เกณฑ์ในการแบ่งสไตล์เบียร์ออกไปเป็ นสไตล์ต่างๆ นัน้ ประกอบด้วย สี ความโปร่งแสง กลิน่ และ
ความขม (The Brewers Association, 2017) ดังนัน้ ผูศ้ ึกษาจึงใช้คุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ 7 คุณลักษณะ
ประกอบด้ว ย รู ป แบบของเบี ย ร์ สี ข องเบี ย ร์ ความใสหรื อ ความโปร่ ง แสง ระดับ ความขมหรื อ IBUs
(International Bitterness Units) กลิน่ ของเบียร์ ระดับปริมาณแอลกอฮอล์ หรือ ABV (Alcohol by Volume)
และราคาต่อหน่ วยการบริโภค โดยแต่ละคุณลักษณะนัน้ มีระดับภายใต้คุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ท่ีใช้ศึกษา
รายละเอียดตามตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 คุณลักษณะและระดับภายใต้คุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ทใ่ี ช้ศึกษา
คุณลักษณะ
1. รูปแบบของเบียร์

ระดับภายใต้คุณลักษณะ
1. เบียร์สด (Draft Beer)
2. เบียร์บรรจุขวด (Bottled Beer)หรือ กระป๋ อง (Canned Beer)
2. สีของเบียร์
1. สีทอง (Blond)
2. สีนา้ ตาล (Brown)
3. สีดา (Black)
3. ความใส หรือความโปร่งแสง
1. ใส หรือ โปร่งแสง
2. ขุน่ หรือ ทึบแสง
4. ระดับความขม หรือ IBUs
1. IBUs 0 – 30 (ขมน้อย)
(International Bitterness Units) 2. IBUs 30 – 60 (ขมปานกลาง)
3. IBUs 60 ขึ้นไป (ขมมาก)
5. กลิน่ ของเบียร์
1. กลิน่ สมุนไพร (Herb)
2. กลิน่ ผลไม้ (Fruity)
3. กลิน่ ดอกไม้ (Floral)
6. ABV : Alcohol by Volume
1. ระดับอ่อน Light 0-5%
2. ระดับเข้มข้น Strong 5% up
7. ราคา (บาท / 330 มล.)
1. 150 บาท
2. 180 บาท
3. 210 บาท
ทีม่ า : จากการรวบรวมและการอภิปรายกลุม่ (2560)
2.1 จากการก าหนดคุ ณ ลัก ษณะข้า งต้น ของผลิต ภัณ ฑ์ ค ราฟต์เ บีย ร์แ ล้ว ได้มีก ารก าหนดชุ ด
คุ ณ ลัก ษณะ โดยน าคุ ณ ลัก ษณะทัง้ 7 คุ ณ ลักษณะ มาค านวณหาจ านวนทางเลือ กทัง้ หมด แบ่ง เป็ น ระดับ
คุณลักษณะ 3 ระดับ 4 คุณลักษณะ ระดับคุณลักษณะ 2 ระดับ 3 คุณลักษณะ จะได้ทางเลือกทัง้ หมด 3 x 3 x 3
x 3 x 2 x 2 x 2 = 648 ทางเลือก ซึง่ มีจานวนทางเลือกมากเกินไป ผู ต้ อบแบบสอบถามจะเกิดความสับสนได้ จึง
ได้ลดจานวนทางเลือกลง โดยใช้วธิ ี Orthogonal Design
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สาหรับความสัมพันธ์ของแบบจาลองกับแต่ละปัจจัย ได้แก่ รูปแบบของเบียร์ สี ระดับความขม
ความโปร่งแสง กลิน่ และระดับปริมาณแอลกอฮอล์ นัน้ มีความสัมพันธ์ของแบบจาลองแบบ Discrete Model คือ
แบบจ าลองในการประมาณค่ าอรรถประโยชน์สาหรับตัวแปรคุ ณลักษณะที่ไม่สามารถบอกได้ว่ า เมื่อเกิดการ
เปลีย่ นแปลงในระดับคุณลักษณะแล้ว ความพึงพอใจจะเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีเ่ พิม่ ขึ้นหรือลดลง ส่วนราคา มี
ความสัมพันธ์แบบ Linear Less รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3 โดยจะได้ทางเลือกจากวิธี Orthogonal
Design ทัง้ หมด 16 ทางเลือก ดังตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของระดับปัจจัยต่างๆ ทีเ่ ลือกและความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเลือกดื่มคราฟต์เบียร์

ปัจจัย

รูปแบบ

สี

ความ
โปร่งแสง

จานวนระดับ

2

3

2

อธิบายแต่ละ 1: เบียร์สด 1: ทอง 1: ใส
2: นา้ ตาล 2: ขุน่
ระดับปัจจัย 2: เบียร์
บรรจุขวด/ 3: ดา
กระป๋ อง
ความสัมพันธ์ Discrete Discrete Discrete
แบบจาลอง
ทีม่ า : จากการรวบรวมและการอภิปรายกลุม่ (2560)

ความขม

กลิ่น

3

3

ราคา
แอลกอฮอล์ (บาทต่อ
330 มล.)
2
3

1: ขมน้อย 1: สมุนไพร 1: อ่อน
2: ขมกลาง 2: ผลไม้
0-5%
3: ขมมาก 3: ดอกไม้ 2: เข้ม
5% up
Discrete Discrete Discrete

1: 150
2: 180
3: 210
Linear
Less
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ตารางที่ 3.4 ทางเลือกจากวิธี Orthogonal Design
ความ
โปร่งแสง
1 เบียร์สด
สีนา้ ตาล ขุน่
2 ขวด/กระป๋ อง สีนา้ ตาล ขุน่
3 ขวด/กระป๋ อง สีดา
ขุน่
4 เบียร์สด
สีทอง
ใส
5 ขวด/กระป๋ อง สีทอง
ขุน่
6 เบียร์สด
สีดา
ใส
7 ขวด/กระป๋ อง สีดา
ใส
8 เบียร์สด
สีทอง
ขุน่
9 ขวด/กระป๋ อง สีทอง
ใส
10 เบียร์สด
สีทอง
ขุน่
11 ขวด/กระป๋ อง สีทอง
ขุน่
12 ขวด/กระป๋ อง สีนา้ ตาล ใส
13 เบียร์สด
สีนา้ ตาล ใส
14 เบียร์สด
สีดา
ขุน่
15 เบียร์สด
สีทอง
ใส
16 ขวด/กระป๋ อง สีทอง
ใส
ทีม่ า: จากการคานวณโดยโปรแกรม SPSS
รูปแบบ

สี

ความขม IBUs

กลิ่น

ขมน้อย 0-30
ขมน้อย 0-30
ขมมาก 60up
ขมน้อย 0-30
ขมน้อย 0-30
ขมน้อย 0-30
ขมน้อย 0-30
ขมน้อย 0-30
ขมน้อย 0-30
ขมมาก 60up
ขมกลาง 30-60
ขมกลาง 30-60
ขมมาก 60up
ขมกลาง 30-60
ขมกลาง 30-60
ขมมาก 60up

ผลไม้
ดอกไม้
สมุนไพร
สมุนไพร
สมุนไพร
ผลไม้
ดอกไม้
สมุนไพร
สมุนไพร
ดอกไม้
ผลไม้
สมุนไพร
สมุนไพร
สมุนไพร
ดอกไม้
ผลไม้

แอลกอฮอล์ ราคา (บาท
(ABV) ต่อ 330มล.)
เข้ม 5% up
210
อ่อน 0-5%
150
อ่อน 0-5%
210
อ่อน 0-5%
150
อ่อน 0-5%
180
อ่อน 0-5%
180
เข้ม 5% up
150
เข้ม 5% up
150
เข้ม 5% up
210
เข้ม 5% up
180
อ่อน 0-5%
150
เข้ม 5% up
180
อ่อน 0-5%
150
เข้ม 5% up
150
อ่อน 0-5%
210
เข้ม 5% up
150

2.2 สาหรับการศึกษาคุณลักษณะต่างๆที่ผูบ้ ริโภคพึงพอใจนัน้ จะวิเคราะห์โดยแบบจาลอง Conjoint
ซึง่ การวิเคราะห์ฟงั ก์ชนั อรรถประโยชน์ 𝑈(𝑋𝑖) ของผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้จากการเลือกดื่มคราฟต์เบียร์ ด้วยสมการดังนี้
𝑈(𝑋𝑖) = 𝑓(𝑇𝑌𝑃𝐸, 𝐶𝑂𝐿𝑂𝑅, 𝐶𝐿𝐴𝑅𝐼𝑇𝑌, 𝐼𝐵𝑈𝑠, 𝐴𝑅𝑂𝑀𝐴, 𝐴𝐵𝑉, 𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸)

หรือ
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𝑈(𝑋𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝐵1 + 𝛽2 𝑇𝐵2 + 𝛽3 𝐶𝐵𝑙𝑜𝑛𝑑 + 𝛽4 𝐶𝐵𝑟𝑜𝑤𝑛 + 𝛽5 𝐶𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘 + 𝛽6 𝐶𝑙𝐶1 +
𝛽7 𝐶𝑙𝐶2 + 𝛽8 𝐼𝐵𝑈1 + 𝛽9 𝐼𝐵𝑈2 + 𝛽10 𝐼𝐵𝑈3 + 𝛽11 𝐴𝐻𝑒𝑟𝑏 + 𝛽12 𝐴𝐹𝑟𝑢𝑖𝑡𝑦 +
𝛽13 𝐴𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎𝑙 + 𝛽14 𝐴𝐵𝑉1 + 𝛽15 𝐴𝐵𝑉2 + 𝛽16 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒1 + 𝛽17 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒2 +
𝛽18 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒3

โดยที่

𝑈(𝑋𝑖)
β0
β1-β18
𝑇𝐵1
𝑇𝐵2
𝐶𝐵𝑙𝑜𝑛𝑑
𝐶𝐵𝑟𝑜𝑤𝑛
𝐶𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘
𝐶𝑙𝐶1
𝐶𝑙𝐶2
𝐼𝐵𝑈1
𝐼𝐵𝑈2
𝐼𝐵𝑈3
𝐴𝐻𝑒𝑟𝑏
𝐴𝐹𝑟𝑢𝑖𝑡𝑦
𝐴𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎𝑙
𝐴𝐵𝑉1
𝐴𝐵𝑉2
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒1
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒2
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒3

คือ อรรถประโยชน์รวม
คือ ค่าสัมประสิทธ์ของทางเลือก Optout หรือค่าคงที่
คือ ค่าสัมประสิทธ์ของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์
คือ เบียร์สด (Draft Beer)
คือ เบียร์ขวด (Bottled Beer) หรือ เบียร์กระป๋ อง (Canned Beer)
คือ เบียร์สที อง
คือ เบียร์สนี า้ ตาล
คือ เบียร์สดี า
คือ ใส หรือ โปร่งแสง
คือ ขุน่ หรือ ทึบแสง
คือ IBUs 0 – 30 (ขมน้อย)
คือ IBUs 30 – 60 (ขมปานกลาง)
คือ IBUs 60 ขึ้นไป (ขมมาก)
คือ กลิน่ สมุนไพร (Herb)
คือ กลิน่ ผลไม้ (Fruity)
คือ กลิน่ ดอกไม้ (Floral)
คือ Alcohol by Volume ระดับอ่อน Light 0-5%
คือ Alcohol by Volume ระดับเข้มข้น Strong 5% up
คือ ราคา 150 บาท
คือ ราคา 180 บาท
คือ ราคา 210 บาท

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในบทนี้เป็ นการอธิบายผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ ริโภค พฤติกรรมในการ
ดื่มคราฟต์เบียร์ และคุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ท่ผี ูบ้ ริโภคพึงพอใจ ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์ในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามจานวน 300 ชุด ซึ่งผล
การศึกษามีดงั นี้
ข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ ริโภค
จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์ในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล
จานวน 300 ราย อธิบายได้ดงั นี้
ข้อมูลทางสังคมของผูบ้ ริโภค
จากการศึกษาข้อมูลทางสังคมของผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น เพศชาย คิด
เป็ นร้อยละ 60 และเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 40 โดยกลุม่ ตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ อยู่ท่ี 32 ปี ซึง่ ผูบ้ ริโภคที่มอี ายุตา่ สุด
คือ อายุ 21 ปี และผูบ้ ริโภคที่มอี ายุสูงสุดคือ อายุ 62 ปี ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 26 – 35 ปี เป็ นคิดเป็ นร้อยละ
61.33 ซึ่งเป็ นกลุ่มวัยทางานและมีรายได้เป็ นของตนเอง รองลงมาเป็ นกลุ่มวัยกลางคน อายุระหว่าง 36 – 45 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 23.00 และกลุ่มอายุ 20 – 25 ปี หรือกลุม่ วัยรุ่นทีก่ าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ
14.00 ตามลาดับ ทัง้ นี้ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากทีส่ ุด ถึงร้อยละ 79.00 และมีสถานภาพสมรส เพียง
ร้อยละ 19.00
สาหรับระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มกี ารศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็ นร้อยละ 59.67 รอง
มา คือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 30.33 ระดับอนุ ปริญญา หรือ ปวส. ร้อยละ 5.00 และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ ปวช. ร้อยละ 4.00 ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปทางสังคมของผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์ในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล
ข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ1
20 – 25 ปี
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 ปี ขึ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า / หม้าย
รวม
การศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
อนุ ปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

1

จานวน (ราย)
180
120
300
42
184
69
3
2
300
237
57
6
300
1
12
15
179
91
2
300

ร้อยละ
60.00
40.00
100.00
14.00
61.33
23.00
1.00
0.77
100.00
79.00
19.00
2.00
100.00
0.33
4.00
5.00
59.67
30.33
0.67
100.00

การแบ่งช่วงอายุอา้ งอิงจากการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเบียร์รา้ นอาหารในกรุงเทพมหานคร
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ข้อมูลทางเศรษฐกิจของผูบ้ ริโภค
จากการศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจของผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็ น
พนักงานบริษทั เอกชน ร้อยละ 57.00 รองมาทาธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 16.33 สาหรับรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างมี
รายได้เฉลี่ย 39,770 บาท ซึ่งรายได้สูงสุด 300,000 บาท และรายได้ตา่ สุ ด 9,000 บาท โดยส่วนใหญ่ มีรายได้
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 25.33 รองมาอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 25.00 มากกว่า
50,001 บาท ร้อยละ 19.67 และระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 14.00 ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจของผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์ในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล
ข้อมูลทัว่ ไปทางเศรษฐกิจของผูบ้ ริโภคคราฟต์เบียร์
อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างอิสระ (Freelance)
นิสติ – นักศึกษา
รวม
รายได้ต่อเดือน2
ตา่ กว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาท ขึ้นไป
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

2

จานวน (ราย)
28
14
171
49
21
17
300
13
75
76
42
35
59
300

ร้อยละ
9.33
4.67
57.00
16.33
7.00
5.67
100.00
4.33
25.00
25.33
14.00
11.67
19.67
100.00

การแบ่งช่วงรายได้ อ้างอิง การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเบียร์รา้ นอาหารในกรุงเทพมหานคร
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พฤติกรรมในการดื่มคราฟต์เบียร์ของผูบ้ ริโภค
ข้อมูลพฤติกรรมในการดื่มคราฟต์เบียร์ของผูบ้ ริโภคกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จานวน 300 ราย ประกอบด้วย เหตุผลที่เลือกดื่มคราฟต์เบียร์ โอกาสในการดื่มคราฟต์เบียร์ สถานที่ด่ืมและซื้อ
คราฟต์เบียร์พร้อมเหตุผล ความถี่ในการดื่มคราฟต์เบียร์ต่อเดือน ปริมาณทีท่ ่านดื่มคราฟต์เบียร์ในแต่ละครัง้ และ
ค่าใช้จ่ายในการดื่มต่อครัง้ วันและช่วงเวลาที่ด่มื เบียร์ สไตล์ของคราฟต์เบียร์ท่ชี อบดื่มมากที่สุด บรรจุภณั ฑ์ของ
คราฟต์เบียร์ท่ชี อบมากที่สุด ชอบทากิจกรรมใดกับใครขณะดื่มเบียร์ อาหารหรือของทานเล่นที่ทานคู่กบั คราฟต์
เบียร์ เคยเห็นและจดจาคราฟต์เบียร์จากสือ่ ใดมากทีส่ ุด โปรโมชัน่ หรือการส่งเสริมการขายแบบใดมากที่สุด รวมทัง้
เคยดื่มคราฟต์เบียร์ยห่ี อ้ ใดบ้างและดื่มคราฟต์เบียร์ย่หี อ้ ใดมากที่สุด โดยผลการวิเคราะห์พบว่า
เหตุผลที่ผูบ้ ริโภคเลือกดื่มคราฟต์เบียร์มากที่สุด โดยการเรียงอันดับ 3 อันดับ พบว่า เหตุผลที่ผูบ้ ริโภค
ให้ความสาคัญอันดับ 1 มากทีส่ ุด คือ รสชาติของคราฟต์เบียร์ ร้อยละ 57.67 รองมา คือ ผูบ้ ริโภคต้องการทดลอง
ดื่ม คราฟต์เ บีย ร์ เพื่อ นแนะน าให้ด่ืม และกระแสความนิ ย ม ร้อ ยละ 25.67 ร้อ ยละ 6.67 และร้อ ยละ 3.67
ตามลาดับ ซึ่งเหตุผลที่ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญอันดับ 2 มากที่สุด คือ ผูบ้ ริโภคต้องการทดลองดื่มคราฟต์เบียร์
ร้อยละ 36.67 รองมา คือ กระแสความนิยม ร้อยละ 15.00 รสชาติของคราฟต์เบียร์และเพื่อนแนะนาให้ด่มื ร้อย
ละ 12.67 เท่ากัน สาหรับ เหตุผลทีผ่ ูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 3 มากทีส่ ุด คือ กระแสความนิยม ร้อยละ
17.00 รองมา คือ ผูบ้ ริโภคต้องการทดลองดื่มคราฟต์เบียร์ ร้อยละ 12.00 และรสชาติของคราฟต์เบียร์ ร้อยละ
9.67 โดยที่เพื่อ นแนะนา และ ไม่มีตวั เลือกอื่น เท่ากันที่รอ้ ยละ 9.00 รวมทัง้ พนักงานแนะนา และ แบรนด์มี
ชื่อเสียง เท่ากันทีร่ อ้ ยละ 8.67 ดังนัน้ สามารถเรียงลาดับเหตุผลทีผ่ ูบ้ ริโภคเลือกดื่มคราฟต์เบียร์มากที่สุด 3 อันดับ
คือ รสชาติของคราฟต์เบียร์ ต้องการทดลองดื่มคราฟต์เบียร์ และกระแสความนิยม เป็ นอันดับ 1 อันดับ 2 และ
อันดับ 3 ตามลาดับ (ตารางที่ 4.3)
จากการสารวจ พบว่า ผู บ้ ริโภคส่ว นใหญ่นิยมดื่มคราฟต์เบียร์นอกบ้าน โดยสถานที่ท่ีผูบ้ ริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างดื่มคราฟต์เบียร์บ่อยที่สุด คือ ร้านอาหาร สูงถึงร้อยละ 47.00 รองมา คือ สถานบันเทิงซึ่ง มีการแสดง
ดนตรีสด ร้อยละ 30.00 และดื่มที่บา้ น ร้อยละ 22.70 ตามลาดับ (ตาราง 4.4) และสาหรับโอกาสในการดื่มคราฟต์
เบียร์ของผูบ้ ริโภค พบว่า ผูบ้ ริโภคนิยมดื่มคราฟต์เบียร์ในเวลาพักผ่อน มากทีส่ ุด ร้อยละ 29.80 รองมา คือ ดื่มใน
โอกาสพิเศษ (เทศกาล หรือ งานเลี้ยง) ร้อยละ 25.17 ดื่มเมื่อไปสถานบันเทิงซึ่งมีการแสดงดนตรีสด ร้อยละ
19.69 และดื่มกับมื้ออาหารทีร่ า้ นอาหาร ร้อยละ 17.47 (ตารางที่ 4.5)
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ตารางที่ 4.3 เหตุผลทีผ่ ูบ้ ริโภคเลือกดื่มคราฟต์เบียร์

อันดับ 1

อันดับ 2

เหตุผลที่ผูบ้ ริโภคเลือกดื่มคราฟต์เบียร์
รสชาติของคราฟต์เบียร์
กระแสความนิยม
ไม่มตี วั เลือกอื่น
อยากทดลองดื่ม
เพือ่ นแนะนา
ฉลากหรือผลิตภัณฑ์สวยงาม
พนักงานแนะนา
แบรนด์มชี ่อื เสียง
ได้รบั รางวัลจากการประกวดเบียร์
เห็นการโฆษณาจากสือ่ ต่างๆ
กระหายนา้
อื่นๆ
รสชาติของคราฟต์เบียร์
กระแสความนิยม
ไม่มตี วั เลือกอื่น
อยากทดลองดื่ม
เพือ่ นแนะนา
ฉลากหรือผลิตภัณฑ์สวยงาม
พนักงานแนะนา
แบรนด์มชี ่อื เสียง
ได้รบั รางวัลจากการประกวดเบียร์
เห็นการโฆษณาจากสือ่ ต่างๆ
กระหายนา้
อื่นๆ

จานวน
173
11
77
20
2
6
3
4
3
1
38
45
6
110
38
19
5
11
21
4
3
-

ร้อยละ
57.67
3.67
25.67
6.67
0.67
2.00
1.00
1.33
1.00
0.33
12.67
15.00
2.00
36.67
12.67
6.33
1.67
3.67
7.00
1.33
1.00
-
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
เหตุผลที่ผูบ้ ริโภคเลือกดื่มคราฟต์เบียร์
อันดับ 3
รสชาติของคราฟต์เบียร์
กระแสความนิยม
ไม่มตี วั เลือกอื่น
อยากทดลองดื่ม
เพือ่ นแนะนา
ฉลากหรือผลิตภัณฑ์สวยงาม
พนักงานแนะนา
แบรนด์มชี ่อื เสียง
ได้รบั รางวัลจากการประกวดเบียร์
เห็นการโฆษณาจากสือ่ ต่างๆ
กระหายนา้
อื่นๆ
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน
29
51
27
36
27
24
26
26
23
16
13
2

ร้อยละ
9.67
17.00
9.00
12.00
9.00
8.00
8.67
8.67
7.67
5.33
4.33
0.67

จานวน (ราย)
68
141
90
1
300

ร้อยละ
22.67
47.00
30.00
0.33
100.00

ตารางที่ 4.4 สถานทีด่ ่มื คราฟต์เบียร์บอ่ ยทีส่ ุด
สถานที่ด่มื คราฟต์เบียร์บ่อยที่สุด
ดื่มที่บา้ น
ดื่มทีร่ า้ นอาหาร
ดื่มทีส่ ถานบันเทิง (มีการแสดงดนตรีสด)
อื่นๆ (สถานทีท่ ่องเทีย่ ว)
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)
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ตารางที่ 4.5 โอกาสในการดื่มคราฟต์เบียร์
โอกาสในการดื่มคราฟต์เบียร์
ดื่มกับมื้ออาหารที่บา้ น
ดื่มกับมื้ออาหารที่รา้ นอาหาร
โอกาสพิเศษ (เทศกาล หรือ งานเลี้ยง)
ดื่มเมือ่ ไปสถานบันเทิง (มีการแสดงดนตรีสด)
ดื่มในเวลาพักผ่อน
อื่นๆ (ต้องการทดลองกลิน่ และ เวลาคุยงานหรือทางานกลุม่ )
รวม
หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน
44
102
147
115
174
2
584

ร้อยละ
7.53
17.47
25.17
19.69
29.80
0.34
100.00

สถานที่ท่ผี ูบ้ ริโภคนิยมซื้อคราฟต์เบียร์มากที่สุด คือ ร้านอาหาร ร้อยละ 47.00 ซึ่งนิยมซื้อที่สถานบันเทิง
ที่มกี ารแสดงดนตรีสด รองลงมา ร้อยละ 30.00 และ ซื้อจากซุปเปอร์มาเก็ต ร้อยละ 12.33 (ตารางที่ 4.6) โดย
เหตุผลสาคัญที่สุดที่ผูบ้ ริโภคเลือกซื้อคราฟต์เบียร์จากสถานที่ดงั กล่าว เนื่องจากสถานที่นนั้ มีคราฟต์เบียร์หลาย
ชนิดให้เลือก มากทีส่ ุด ร้อยละ 65.33 รองมา คือ สถานทีน่ นั้ ใช้เวลาในการซื้อไม่นาน ร้อยละ 10.00 (ตารางที่ 4.7)
อย่างไรก็ตาม เมือ่ เปรียบเทียบสถานทีซ่ ้ อื คราฟต์เบียร์กบั เหตุผลสาคัญที่เลือกซื้อคราฟต์เบียร์จากสถานที่
นัน้ พบว่า เหตุผลที่มคี ราฟต์เบียร์หลายชนิดให้เลือก ส่วนใหญ่ซ้ อื คราฟต์เบียร์จาก ร้านอาหาร มากที่สุด ร้อยละ
32.00 รองมา ซื้อจากสถานบันเทิง ร้อยละ 17.67 และซุปเปอร์มาเก็ต ร้อยละ 10.00 (ตารางที่ 4.8)
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ตารางที่ 4.6 สถานที่ซ้อื คราฟต์เบียร์บอ่ ยทีส่ ุด
สถานที่ด่มื คราฟต์เบียร์บ่อยที่สุด
ไฮเปอร์มาเก็ต เช่น เทสโก้โลตัส บิก๊ ซี
ซุปเปอร์มาเก็ต เช่น ท๊อป แม็คแวลู
ร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น แฟมมิล-่ี มาร์ท
ร้านค้าปลีกทัว่ ไป
สัง่ ซื้อออนไลน์ / สัง่ ซื้อผ่านเว็บไซด์
ร้านอาหาร
สถานบันเทิง (มีการแสดงดนตรีสด)
อื่นๆ (ร้านทีจ่ าหน่ายแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ)
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
4
37
6
3
18
141
90
1
300

ร้อยละ
1.33
12.33
2.00
1.00
6.00
47.00
30.00
0.33
100.00

จานวน (ราย)
196
9
21
30
25
6
13

ร้อยละ
65.33
3.00
7.00
10.00
8.33
2.00
4.33

300

100.00

ตารางที่ 4.7 เหตุผลสาคัญทีส่ ุดทีเ่ ลือกซื้อคราฟต์เบียร์จากสถานทีน่ นั้
เหตุผลสาคัญที่สุดที่เลือกซื้อคราฟต์เบียร์จากสถานที่น้นั
มีคราฟต์เบียร์หลายชนิดให้เลือก
มีส่วนลด
ราคาถูก
ใช้เวลาในการซื้อไม่นาน
มีสง่ิ อานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ
มีการจัดส่งถึงบ้าน
อื่นๆ ได้แก่ เป็ นสถานทีน่ ดั พบ ใกล้บา้ น
สะดวกในการเดินทาง เป็ นต้น
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)
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ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบสถานทีซ่ ้อื คราฟต์เบียร์กบั เหตุผลสาคัญทีเ่ ลือกซื้อคราฟต์เบียร์จากสถานทีน่ นั้
สถานที่ซ้ อื
คราฟต์เบียร์
ไฮเปอร์มาเก็ต
ซุปเปอร์มาเก็ต
ร้านสะดวกซื้อ
ร้านค้าปลีกทัว่ ไป
สัง่ ซื้อออนไลน์
ร้านอาหาร

หลายชนิ ด
1 (0.33)
30 (10.0)
3 (1.00)
3 (1.00)
9 (3.00)
96 (32.0)

เหตุผลสาคัญที่เลือกซื้อคราฟต์เบียร์จากสถานที่น้นั
ส่วนลด ราคาถูก ซื้อไม่นาน Facility ส่งถึงบ้าน
1 (0.33)
2 (0.67)
1 (0.33) 1 (0.33) 4 (1.33) 1 (0.33)
3 (1.00)
3 (1.00)
6 (2.00)
11 (3.67) 9 (3.00) 15 (5.00)
-

สถานบันเทิง
53 (17.7) 8 (2.67)
อื่นๆ
1 (0.33)
รวม
196
9
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

5 (1.67) 14 (4.67) 7 (2.33)
21
30
25

6

รวม
4 (1.33)
37 (12.3)
6 (2.00)
3 (1.00)
18 (6.00)
141
(47.0)
90 (30.0)
1 (0.33)
300

จากการสารวจความถี่ต่อเดือนในการดื่ มคราฟต์เบียร์ พบว่า ผูบ้ ริโภคดื่มมากสุดถึง 30 ครัง้ ต่อเดือน
จานวน 3 ราย ส่วนใหญ่มกั จะดื่มคราฟต์เบียร์เฉลี่ย 2 – 3 ครัง้ ต่อเดือน ร้อยละ 32.67 รองลงมาคือ 1 ครัง้ ต่อ
เดือน ร้อยละ 27 โดยปริมาณที่ด่มื ในแต่ละครัง้ เปรียบเทียบปริมาตรสุทธิ 1 ขวดหรือแก้ว เท่ากับ 330 มิลลิลติ ร
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ด่ืมครัง้ ละ 2 ขวด มากถึงร้อยละ 39.33 รองลงมา คือ ครัง้ ละ 3 ขวด ร้อยละ 22.33 สาหรับ
ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ผูบ้ ริโภคมีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ 554.69 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายสูงสุดถึง 2,000 บาท ต่อครัง้ และตา่ สุด
คือ 100 บาท ต่อครัง้ ซึง่ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มคี ่าใช้จ่าย 201 – 500 บาท ถึงร้อยละ 52.67 (ตารางที่ 4.9)
สาหรับสไตล์ของคราฟต์เบียร์ซ่งึ มีหลากหลายสไตล์อยู่ในตลาดนัน้ พบว่า สไตล์คราฟต์เบียร์ท่ผี ูบ้ ริโภค
ชอบดื่มมากที่สุด คือ สไตล์ไอพีเอ (IPA หรือ India Pale Ale) ร้อยละ 28.67 รองมา คือ สไตล์ลาเกอร์ (Lager)
สไตล์เพลเอล (Pale Ale) สไตล์เฮฟไวเซ่น (Hefeweizen) และ สไตล์สเต้าท์ (Stout) ร้อยละ 17.33 ร้อยละ
11.33 ร้อยละ 8.67 และ ร้อยละ 7.67 ตามลาดับ (ตารางที่ 4.10) และพบว่าผูบ้ ริโภคชอบบรรจุภณั ฑ์ชนิดขวด
มากกว่าชนิดกระป๋ องอะลูมเิ นียม โดยชอบมากถึงร้อยละ 81 (ตารางที่ 4.11)
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ตารางที่ 4.9 ความถีต่ ่อเดือนในการดื่มคราฟต์เบียร์ ปริมาณทีด่ ่มื คราฟต์เบียร์ในแต่ละครัง้ และค่าใช้จ่ายต่อครัง้
ความถีต่ ่อเดือน ปริมาณที่ด่ืมในแต่ละครัง้ และค่าใช้จา่ ยต่อครัง้
ความถีต่ ่อเดือน3
น้อยกว่า 1 ครัง้
1 ครัง้
2 – 3 ครัง้
4 – 5 ครัง้
5 ครัง้ ขึ้นไป
รวม
ปริมาณที่ด่มื ในแต่ละครัง้
1 ขวด
เปรียบเทียบปริมาตรสุทธิ 1 ขวด
2 ขวด
หรือแก้ว เท่ากับ 330 มิลลิลติ ร
3 ขวด
4 ขวด
5 ขวด
6 ขวด
รวม
ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ 4
น้อยกว่า 200 บาท
201 – 500 บาท
501 – 800 บาท
801 – 1,200 บาท
1,201 บาท ขึ้นไป
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

3

จานวน (ราย)
13
81
98
60
48
300
57
118
67
37
16
5
300
39
158
47
49
7
300

ร้อยละ
4.33
27.00
32.67
20.00
16.00
100
19.00
39.33
22.33
12.33
5.33
1.67
100
13.00
52.67
15.67
16.33
2.33
100

การแบ่งช่วงความถีใ่ นการดื่ม อ้างอิง วิทยานิพนธ์เรื่อง ทัศนคติของผูบ้ ริโภคและปัจจัยทีม่ อี ิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สงิ ห์ขวดแก้วขนาด 500 มิลลิลติ ร ที่วางจาหน่ายแทนแบบเดิม
4
การแบ่งช่วงค่าใช้จ่ายต่อครัง้ อ้างอิง การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเบียร์รา้ นอาหารใน
กรุงเทพมหานคร

46
ตารางที่ 4.10 สไตล์ของคราฟต์เบียร์ทช่ี อบดื่มมากที่สุด
สไตล์ของคราฟต์เบียร์ท่ชี อบดื่มมากที่สุด
IPA (India Pale Ale)
Pilsener
Lambic
Pale Ale
Sour
Belgian Ale
Stout
Porter
Scottish-Style Ale
Doppelbock
Saison
Vienna Lager
Brown Ale
Dunkel
Oktoberfest
Witbier
Kolsch
Hefeweizen
Lager
อื่นๆ คือ Weizen และ Cider
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
86
15
5
34
12
10
23
2
2
2
2
1
4
3
2
15
2
26
52
2
300

ร้อยละ
28.67
5.00
1.67
11.33
4.00
3.33
7.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.33
1.33
1.00
0.67
5.00
0.67
8.67
17.33
0.67
100
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ตารางที่ 4.11 บรรจุภณั ฑ์ของคราฟต์เบียร์
บรรจุภณั ฑ์ของคราฟต์เบียร์
บรรจุภณั ฑ์ชนิดขวดแก้ว
บรรจุภณั ฑ์ชนิดกระป๋ องอะลูมเิ นียม
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
243
57
300

ร้อยละ
81.00
19.00
100

จากการสารวจพบว่า วันที่ผูบ้ ริโภคนิยมดื่มคราฟต์เบียร์มากทีส่ ุด คือ วันศุกร์ ร้อยละ 48.33 รองมา คือ
วันเสาร์ ร้อยละ 42 สาหรับช่วงเวลาที่ผูบ้ ริโภคดื่มคราฟต์เบียร์บอ่ ยทีส่ ุดนัน้ คือ ช่วงเวลา 17.01 – 22.00 น. ร้อย
ละ 72.33 รองมา คือ ช่วงเวลา 22.01 เป็ นต้นไป ร้อยละ 22 (ตารางที่ 4.12) และผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ไม่ระบุช่วง
ของเดือนที่นิยมดื่ม คราฟต์เบียร์ ร้อยละ 74.67 สาหรับผูบ้ ริโภคที่สามารถระบุช่วงเวลาของเดือนที่นิยมดื่มเบียร์
ร้อยละ 36.33 โดยส่วนใหญ่นิยมดื่มคราฟต์เบียร์ช่วงระยะเวลาที่ได้รบั เงินเดือน คือ ช่วงปลายเดือน รองมาคือ
ช่วงต้นเดือน และ กลางเดือน (ตารางที่ 4.13)
กิจกรรมทีผ่ ูบ้ ริโภคนิยมทาควบคู่กบั การดื่มคราฟต์เบียร์ คือ การฟังเพลง ร้อยละ 36.33 รองมา คือ การ
ทานอาหารมื้อต่างๆ การชมการแสดงดนตรีสด ร้อยละ 32.67 และ 15.00 ตามลาดับ (ตารางที่ 4.14)
สาหรับอาหารหรือของทานเล่นที่ผูบ้ ริโภคนิยมรับประทานคู่กบั การดื่มคราฟต์เบียร์ สูงสุด คือ เฟรนไฟร์
หรือ มันฝรัง่ ทอด ร้อยละ 44.00 รองมา คือ ถัว่ ชนิดต่างๆ ร้อยละ 23.00 โดยผูบ้ ริโภคจะนิยมรับประทานสเต็ก
และ ไส้กรอก หรือ ฮอทด็อก ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 13 และร้อยละ 12 ตามลาดับ (ตารางที่ 4.15) โดยผูบ้ ริโภค
ส่วนใหญ่มกั จะดื่มคราฟต์เบียร์กบั เพื่อน หรือ เพื่อนร่วมงาน มากที่สุด ถึงร้อยละ 66.67 รองมา คือ นิยมดื่ม
คราฟต์เ บีย ร์ค นเดี ย ว ดื่ม กับ แฟน และดื่ม กับ ครอบครัว ร้อ ยละ 17.67 ร้อ ยละ 10.33 และ ร้อ ยละ 5.00
ตามลาดับ (ตารางที่ 4.16)
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ตารางที่ 4.12 วันและช่วงเวลาที่นิยมดื่มคราฟต์เบียร์
วันและช่วงเวลาที่นิยมดื่มคราฟต์เบียร์
วันทีน่ ิยมดื่มคราฟต์เบียร์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
รวม
ช่วงเวลาทีน่ ิยมดื่มคราฟต์เบียร์
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 เป็ นต้นไป
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน
4
3
8
7
145
126
7
300
1
2
14
217
66
300

ร้อยละ
1.33
1.00
2.67
2.33
48.33
42.00
2.33
100
0.33
0.67
4.67
72.33
22.00
100

จานวน (ราย)
29
10
37
224
300

ร้อยละ
9.67
3.33
12.33
74.67
100

ตารางที่ 4.13 ช่วงของเดือนทีน่ ิยมดื่มคราฟต์เบียร์
ช่วงของเดือนที่นิยมดื่มคราฟต์เบียร์
ช่วงต้นเดือน (วันที่ 1 – 10 ของเดือน)
ช่วงกลางเดือน (วันที่ 11 – 20 ของเดือน)
ช่วงปลายเดือน (วันที่ 21 – 30 ของเดือน)
ไม่ระบุ
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)
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ตารางที่ 4.14 กิจกรรมทีท่ าควบคู่กบั การดื่มคราฟต์เบียร์
กิจกรรมที่ทาควบคู่กบั การดื่มคราฟต์เบียร์
ทานอาหารมื้อต่างๆ
ชมการถ่ายทอดสดกีฬา
ฟังเพลง
ชมการแสดงดนตรีสด
อื่นๆ ได้แก่ สนทนากับเพือ่ น ดูหนัง เล่นเกมส์ เป็ นต้น
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
98
23
109
45
25
300

ร้อยละ
32.67
7.67
36.33
15.00
8.33
100

จานวน (ราย)
132
69
36
39
6
18
300

ร้อยละ
44.00
23.00
12.00
13.00
2.00
6.00
100

ตารางที่ 4.15 อาหารหรือของทานเล่นที่นิยมทานคู่กบั การดื่มคราฟต์เบียร์
อาหารหรือของทานเล่นที่นิยมทานคู่กบั การดื่มคราฟต์เบียร์
เฟรนไฟร์ / มันฝรัง่ ทอด
ถัว่ ชนิดต่างๆ
ไส้กรอก / ฮอทด็อก
สเต็ก
แฮมเบอร์เกอร์
อื่นๆ ได้แก่ เนื้อย่าง เอ็นข้อไก่ทอด อาหารประเภทยา เป็ นต้น
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)
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ตารางที่ 4.16 ดื่มคราฟต์เบียร์กบั ใครมากทีส่ ุด
ดื่มคราฟต์เบียร์กบั ใครมากที่สุด
คนเดียว
ครอบครัว
ญาติพน่ี อ้ ง
เพือ่ น / เพือ่ นร่วมงาน
แฟน
รวม

จานวน (ราย)
53
15
1
200
31
300

ร้อยละ
17.67
5.00
0.33
66.67
10.33
100

ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)
จากการสารวจ พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ เคยเห็นและจดจาคราฟต์เบียร์จากสื่อโซเชียล หรือช่องทาง
ออนไลน์มากที่สุด นัน่ คือ เฟซบุก๊ (Facebook) ร้อยละ 58 รองมาคือ เว็บไซต์ (Website) ร้อยละ 12.33 และ
โปสเตอร์ ร้อยละ 11.33 (ตารางที่ 4.17) โดยโปรโมชัน่ หรือการส่งเสริมการขายที่ผูบ้ ริโภคต้องการ พบว่าส่วนใหญ่
คือ การให้ส่วนลด ร้อยละ 40.67 รองมาคือ การจัดงานอีเว้นท์ของผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์ ร้อยละ 24.33 การแจกของ
ที่ระลึก เช่ น แก้ว เบียร์ เสื้อยืด เป็ นต้น ร้อยละ 21.67 และการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับคราฟต์เบียร์ ร้อยละ 12.67
(ตารางที่ 4.18)
สาหรับคราฟต์เบียร์สญั ชาติไทยที่ผูบ้ ริโภคเคยดื่ม จากการสารวจพบว่า คราฟต์เบียร์ 5 อันดับแรกที่
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เคยดื่มคราฟต์เบียร์จากผูผ้ ลิต Full Moon Brewwork มากที่สุด ร้อยละ 9.74 รองมาคือ
Mahanakhon Brewery ร้อ ยละ 7.26 Stone Head Thai Craft Beer ร้อยละ 6.59 บ้า นนอกเบียร์ ร้อ ยละ
6.14 และ HAPPY NEW BEER ร้อ ยละ 5.74 (ตารางที่ 4.19) โดยคราฟต์เบียร์ท่ีผู บ้ ริโภคดื่ม บ่อยที่สุด คื อ
ผูผ้ ลิต Full Moon Brewwork ร้อยละ 18.33 รองมา คือ Mahanakhon Brewery ร้อยละ 12.00 CHIT BEER
ร้อยละ 9.33 Outlaw Brewing ร้อยละ 8.67 โดย Stone Head Thai Craft Beer และ Liger Beer ผูบ้ ริโภค
ดื่มบ่อยเท่ากัน ร้อยละ 7.67 (ตารางที่ 4.20)
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ตารางที่ 4.17 สือ่ ทีเ่ คยเห็นและทาให้จดจาคราฟต์เบียร์
สือ่ ที่เคยเห็นและทาให้จดจาคราฟต์เบียร์
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์ – นิตยสาร
โปสเตอร์
Facebook
Website
Line Official
YouTube
อื่นๆ ได้แก่ เมนู ของร้าน ตูแ้ ช่เบียร์ของร้าน เป็ นต้น
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
14
1
11
34
174
37
3
9
17
300

ร้อยละ
4.67
0.33
3.67
11.33
58.00
12.33
1.00
3.00
5.67
100

จานวน (ราย)
122
65
73
38
2
300

ร้อยละ
40.67
21.67
24.33
12.67
0.67
100

ตารางที่ 4.18 โปรโมชัน่ หรือการส่งเสริมการขายทีผ่ ูบ้ ริโภคต้องการ
โปรโมชัน่ หรือการส่งเสริมการขายที่ผูบ้ ริโภคต้องการ
ส่วนลด
แจกของที่ระลึก เช่น แก้ว เสื้อยืด กระเป๋ าผ้า เป็ นต้น
การจัดงานอีเว้นท์ของผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์
การให้ขอ้ มูล เช่น พนักงานแนะนา บทความ เป็ นต้น
อื่นๆ
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)
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ตารางที่ 4.19 ยีห่ อ้ คราฟต์เบียร์ทผ่ี ูบ้ ริโภคเคยดื่ม
ยี่หอ้ คราฟต์เบียร์ท่ผี ูบ้ ริโภคเคยดื่ม
Stone Head Thai Craft Beer
Lamzing beer
บ้านนอกเบียร์
Mahanakhon Brewery
Outlaw Brewing
Liger Beer
Changwon Express
Ladybräu
TriplePearl
YAKSA Brewery Thailand
SPACECRAFT
BEAT BREWING
THER Brewing
3 BEARS CRAFT BREWERY
Yod Beer
Full Moon Brewwork
Craft Funk
DEVANOM
GOLDEN COINS
HAPPY NEW BEER
SANDPORT
CHIT BEER
อืน่ ๆ ได้แก่ Phuket beer เป็ นต้น
รวม

หมายเหตุ: ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
117
87
109
129
88
103
65
40
93
71
71
50
59
34
69
173
40
53
58
102
77
81
7
1,776

ร้อยละ
6.59
4.90
6.14
7.26
4.95
5.80
3.66
2.25
5.24
4.00
4.00
2.82
3.32
1.91
3.89
9.74
2.25
2.98
3.27
5.74
4.34
4.56
0.39
100.00

53
ตารางที่ 4.20 ยีห่ อ้ คราฟต์เบียร์ทผ่ี ูบ้ ริโภคดื่มบ่อยทีส่ ุด
ยี่หอ้ คราฟต์เบียร์ท่ผี ูบ้ ริโภคดื่มบ่อยที่สุด
Stone Head Thai Craft Beer
Lamzing beer
บ้านนอกเบียร์
Mahanakhon Brewery
Outlaw Brewing
Liger Beer
Changwon Express
Ladybräu
TriplePearl
YAKSA Brewery Thailand
SPACECRAFT
BEAT BREWING
THER Brewing
3 BEARS CRAFT BREWERY
Yod Beer
Full Moon Brewwork
Craft Funk
DEVANOM
GOLDEN COINS
HAPPY NEW BEER
SANDPORT
CHIT BEER
อื่นๆ ได้แก่ Phuket beer เป็ นต้น
รวม
ทีม่ า: จากการสารวจ (2561)

จานวน (ราย)
23
10
8
36
26
23
2
2
3
3
5
2
1
10
6
55
3
5
8
22
10
28
9
300

ร้อยละ
7.67
3.33
2.67
12.00
8.67
7.67
0.67
0.67
1.00
1.00
1.67
0.67
0.33
3.33
2.00
18.33
1.00
1.67
2.67
7.33
3.33
9.33
3.00
100.00
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ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับคราฟต์เบียร์
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริโภคมีความต้องการให้ผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์มีความหลากหลาย ทัง้ รู ปแบบ
บรรจุภณั ฑ์ สไตล์ของเบียร์ รวมทัง้ มีกลิน่ และรสชาติจากผลไม้ไทย กระบวนการผลิตมีความสะอาดและมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน มีการออกแบบฉลากโดดเด่น สวยงาม สามารถดึงดูดใจผูบ้ ริโภคได้ บอกข้อมูลรายละเอียดของเบียร์
เช่น สไตล์ของเบียร์ ระดับความขม ปริมาณแอลกอฮอล์ เป็ นต้น และข้อมูลที่เป็ นความรูเ้ กี่ยวกับคราฟต์เบียร์
รวมทัง้ เรื่องราวเกี่ยวกับผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์
2. ด้านราคา สาหรับราคาของคราฟต์เบียร์นนั้ ผูบ้ ริโภคมีความเห็นว่าราคาค่อนข้างสูง ซึง่ ผูบ้ ริโภคมีความ
เข้าใจดีว่าสาเหตุเนื่องมาจากข้อกาหนดกฎหมายที่ไม่สามารถผลิตคราฟต์เบียร์ในประเทศไทยได้ ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่
ต้องไปผลิตเบียร์ท่ตี ่างประเทศแล้วนากลับมาจาหน่ ายในประเทศไทยในลักษณะของเบียร์นาเข้า อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริโภคต้องการให้มกี ารตัง้ ราคาขายทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับคุณภาพ รสชาติ และปริมาณของเบียร์
3. ด้านสถานที่จาหน่าย ผูบ้ ริโภคมีความเห็นว่าปัจจุบนั ช่องทางการจาหน่ ายคราฟต์เบียร์มีค่อนข้างน้อย
หาซื้อได้ยาก จึงต้องการให้มกี ารกระจายคราฟต์เบียร์ให้ทวั ่ ถึง โดยการวางจาหน่ายในไฮเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวก
ซื้อ และร้านอาหารให้มากขึ้น รวมทัง้ สามารถสัง่ ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์โดยตรงกับผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์ ผูผ้ ลิต
คราฟต์เบียร์ควรรวมตัวกันเพือ่ เปิ ดร้านจาหน่าย หรือ ร่วมกันกระจายผลิตภัณฑ์ให้ทวั ่ ถึง
4. ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผูบ้ ริโภคมีความเข้าใจดีว่า เนื่องจากข้อกาหนดทางกฎหมายที่ผูผ้ ลิต
และผูจ้ าหน่ายคราฟต์เบียร์ไม่สามารถทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล
ผ่านสื่อสาธารณะได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคจึงต้องการให้มกี ารจัดงานสาหรับคราฟท์เบียร์ ให้ความรูแ้ ก่ผูบ้ ริโภคและคน
ทัว่ ไปได้รูจ้ กั สไตล์ของเบียร์ ผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายรวมกลุ่มกันทาเพื่อสังคม สร้างทัศนคติในการดื่มที่ตอ้ งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
คุณลักษณะของคราฟต์เบียร์
สาหรับการวิเคราะห์คุ ณ ลัก ษณะคราฟต์เบียร์น ั้น ให้กลุ่ม ตัว อย่ า งจ านวน 300 ราย เรีย งลาดับ ชุด
ทางเลือ กที่ได้จ ากวิธี Orthogonal Design ดัง ที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ตามตารางที่ 3.4 โดยเรียงลาดับชุด
ทางเลือ กที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคมากที่สุด จาก 1 – 16 และแบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ
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แบบจาลอง Conjoint analysis โดยความสัมพันธ์ของแบบจาลองกับแต่ละปัจจัย ได้แก่ รูปแบบของเบียร์ สี
ระดับความขม ความโปร่ งแสง กลิ่น และระดับปริมาณแอลกอฮอล์ นัน้ มีความสัมพันธ์ของแบบจาลองแบบ
Discrete Model คือ แบบจาลองในการประมาณค่าอรรถประโยชน์สาหรับตัวแปรคุณลักษณะทีไ่ ม่สามารถบอกได้
ว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับคุณลักษณะแล้ว ความพึงพอใจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ส่วนราคา มีความสัมพันธ์แบบ Linear Less เมือ่ ระดับราคาเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางทีล่ ดลง
จากการวิเคราะห์ตามแบบจาลองการวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วม ได้ค่า pearson’s r เท่ากับ 0.929 และ
ค่า kendall’s tau เท่ากับ 0.778 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นถึงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่าที่ได้จากผูบ้ ริโภคกับ
ค่าประมาณทีไ่ ด้จากแบบจาลอง
เมื่อ พิจ ารณาถึง คุ ณลักษณะแต่ ละคุ ณลักษณะ พบว่ า ปัจจัยคุ ณภาพของคราฟต์เบียร์ท่ีผู บ้ ริโภคให้
ความสาคัญเป็ นอันดับแรก คือ สีของเบียร์ ค่าความสาคัญร้อยละ 21.282 รองมา คือ ระดับความขม (IBUs) ร้อย
ละ 21.024 กลิ่นของคราฟต์เบียร์ ร้อยละ 18.801 ปริมาณแอลกอฮอล์ (ABV) ร้อยละ 10.996 และ ราคาต่ อ
หน่ วย (บาท/330 มล.) ร้อยละ 10.461 โดยให้ความสาคัญกับรูปแบบของคราฟต์เบียร์ และความใสหรือขุ่นของ
คราฟต์เบียร์ เป็ นสองลาดับสุดท้าย คิดเป็ นร้อยละ 8.733 และ 8.703 ตามลาดับ (ภาพที่ 4.1 และตารางที่ 4.21)
I mpor t anc e s ummar y
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ภาพที่ 4.1 ความสาคัญของปัจจัยด้านต่างๆ ของของคราฟต์เบียร์
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ตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์อรรถประโยชน์และความสาคัญขององค์ประกอบคราฟต์เบียร์

คุณลักษณะ
รูปแบบของเบียร์

ระดับภายใต้คุณลักษณะ

1. เบียร์สด (Draft Beer)
2. เบียร์บรรจุขวด (Bottled Beer)
หรือ กระป๋ อง (Canned Beer)
สีของเบียร์
1. สีทอง (Blond)
2. สีนา้ ตาล (Brown)
3. สีดา (Black)
ความใส หรือความโปร่งแสง 1. ใส หรือ โปร่งแสง
2. ขุน่ หรือ ทึบแสง
ระดับความขม หรือ IBUs
1. IBUs 0 – 30 (ขมน้อย)
(International Bitterness 2. IBUs 30 – 60 (ขมปานกลาง)
Units)
3. IBUs 60 ขึ้นไป (ขมมาก)
กลิน่ ของเบียร์
1. กลิน่ สมุนไพร (Herb)
2. กลิน่ ผลไม้ (Fruity)
3. กลิน่ ดอกไม้ (Floral)
ปริมาณแอลกอฮอล์ หรือ
1. ระดับอ่อน Light 0-5%
ABV (Alcohol by Volume) 2. ระดับเข้มข้น Strong 5% up
ราคา (บาท / 330 มล.)
1. 150 บาท
2. 180 บาท
3. 210 บาท
ทีม่ า : จากการคานวณ
หมายเหตุ : ค่าคงทีเ่ ท่ากับ 9.176

อรรถประโยชน์
-0.054
0.054
0.291
-0.153
-0.137
0.174
-0.174
-0.408
0.211
0.197
-0.097
0.151
-0.053
-0.013
0.013
-0.541
-0.649
-0.757

ค่าความสาคัญ
(ร้อยละ)
8.733

21.282

8.703

21.024

18.801

10.996

10.460
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จากตารางที่ 4.21 คุณลักษณะด้านสีของคราฟต์เบียร์เป็ นคุณลักษณะทีผ่ ูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเป็ นอันดับ
ที่ 1 เมือ่ พิจารณาค่าอรรถประโยชน์แต่ละระดับของคุณลักษณะด้านเมือ่ จาแนกตามสีของคราฟต์เบียร์ นัน้ พบว่า
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจคราฟต์เบียร์สีทอง โดยค่าอรรถประโยชน์ท่ปี ระมาณได้ คือ 0.291 รองลงมา
ได้แก่ คราฟต์เบียร์ท่มี สี ีดา และคราฟต์เบียร์สีนา้ ตาล ค่ าอรรถประโยชน์ท่ปี ระมาณได้ คือ -0.137 และ -0.153
ตามลาดับ (ภาพที่ 4.2) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการสอบถามสไตล์คราฟต์เบียร์ท่ีผูบ้ ริโภคชอบดื่มมากที่สุด ใน
ตารางที่ 4.10 ซึ่ง ส่ว นใหญ่ จะมีสีทอง ได้แก่ ไอพีเอ (IPA หรือ India Pale Ale) สไตล์ลาเกอร์ (Lager) และ
สไตล์เพลเอล (Pale Ale) เป็ นต้น
Summar y Ut i l i t i es
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ภาพที่ 4.2 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านสีของเบียร์
ส าหรับ คุ ณ ลัก ษณะระดับ ความขม หรื อ IBUs (International Bitterness Units) ซึ่ ง ผู บ้ ริ โ ภคให้
ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 2 พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจคราฟต์เบียร์ท่มี ีความขมระดับปานกลาง
กล่าวคือ มี IBUs ระหว่าง 30 – 60 โดยมีค่าอรรถประโยชน์ 0.211 รองมาคือ คราฟต์เบียร์ท่มี รี ะดับความขมมาก
หรือ IBUs มากกว่า 60 และคราฟต์เบียร์ท่ีมีระดับความขมน้อย หรือ IBUs ตา่ กว่า 30 เป็ นลาดับสุดท้าย ค่ า
อรรถประโยชน์ 0.197 และ -0.408 ตามลาดับ ดังแสดงตามภาพที่ 4.3
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Summar y Ut i l i t i es

Ut i l i t y

0. 2

0. 0

- 0. 2

- 0. 4

I BUs 0- 30

I BUs 30- 60

I BUs 60 up

Bi t t er nes s

ภาพที่ 4.3 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านระดับความขม
คุณลักษณะด้านกลิ่นของคราฟต์เบียร์ ซึ่งผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 3 พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วน
ใหญ่มคี วามพึงพอใจคราฟต์เบียร์ท่มี กี ลิน่ ผลไม้ มากทีส่ ุด โดยมีค่าอรรถประโยชน์ 0.151 รองมาคือ คราฟต์เบียร์
ทีม่ กี ลิน่ ดอกไม้ และคราฟต์เบียร์ทม่ี กี ลิน่ สมุนไพร ค่าอรรถประโยชน์ -0.053 และ -0.097 ตามลาดับ (ภาพที่ 4.4)
Summar y Ut i l i t i es

0. 2

Ut i l i t y

0. 1

0. 0

- 0. 1

Her bal

F r ui t y

Ar oma

ภาพที่ 4.4 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านกลิน่ ของคราฟต์เบียร์

F l or al
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คุณลักษณะด้านระดับปริมาณแอลกอฮอล์ หรือ ABV (Alcohol by Volume) ของคราฟต์เบียร์ ซึ่ง
ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 4 พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจคราฟต์เบียร์ท่มี ีระดับปริมาณ
แอลกอฮอล์เข้มข้น ABV 5% ขึ้นไป โดยมีค่าอรรถประโยชน์ 0.013 และคราฟต์เบียร์ทม่ี รี ะดับปริมาณแอลกอฮอล์
อ่อน ABV ระหว่าง 0-5% ค่าอรรถประโยชน์ -0.013 จะเห็นได้ว่าผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจกับ คราฟต์เบียร์ท่ีมี
ระดับปริมาณแอลกอฮอล์เข้มข้น ABV 5% ขึ้นไป มากกว่าคราฟต์เบียร์ท่มี รี ะดับปริมาณแอลกอฮอล์อ่อน ABV
ตา่ กว่า 5%
Summar y Ut i l i t i es
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ภาพที่ 4.5 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านระดับแอลกอฮอล์ (ABV)
คุณลักษณะด้านราคาของคราฟต์เบียร์ (บาทต่อหน่ วย 330 มล.) ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 5
พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจลดลงเมื่อราคาต่อหน่ วย (บาทต่อ 330 มล.) ของคราฟต์เบียร์เพิ่มขึ้น โดยส่วน
ใหญ่ความพึงพอใจคราฟต์เบียร์ทม่ี รี าคา 150 บาท มากทีส่ ุด โดยมีค่าอรรถประโยชน์ -0.541 รองมาคือ ราคา 180
บาท และราคา 210 บาท มีค่าอรรถประโยชน์ -0.649 และ -0.757 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับความจริง คือ เมือ่
สินค้าราคาสูงขึ้น จะทาให้ค่าความพึงพอใจลดลง (ภาพที่ 4.6)
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Summar y Ut i l i t i es
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Pr i c e
B = - . 0036

ภาพที่ 4.7 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านราคา (บาทต่อหน่วย 330 มล.)
คุณลักษณะผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเป็ นอันดับที่ 6 คือคุณลักษณะด้านรูปแบบของเบียร์ พบว่าผูบ้ ริโภค
ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจคราฟต์เบียร์ในรูปแบบเบียร์บรรจุขวดหรือกระป๋ อง มากกว่าเบียร์สด ค่าอรรถประโยชน์
เท่ากับ 0.054 และ -0.054 ตามลาดับ (ภาพที่ 4.7)
Summar y Ut i l i t i es
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ภาพที่ 4.8 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านรูปแบบของเบียร์
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คุณลักษณะผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเป็ นอันดับสุดท้าย คือคุณลักษณะด้านความใสหรือความโปร่งแสง
พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจกับคราฟต์เบียร์ท่มี ลี กั ษณะใสหรือมีความโปร่งแสง มากกว่าคราฟต์เบียร์
ทีม่ ลี กั ษณะขุน่ หรือมีความทึบแสง โดยมีค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ 0.174 และ -0.174 ตามลาดับ (ภาพที่ 4.9)
Summar y Ut i l i t i es
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ภาพที่ 4.9 ค่าอรรถประโยชน์ของระดับคุณลักษณะด้านความใสหรือความโปร่งแสง
จากผลการคานวณอรรถประโยชน์ตามตาราง 4.21 สามารถเขียนเป็ นสมการตามบทที่ 3 ได้ ดังนี้
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

สาหรับการพิจารณาค่าอรรถประโยชน์รวมของแต่ ละชุดคุณลักษณะ ทัง้ หมด 16 ชุด สามารถคานวณได้
โดยนาค่าอรรถประโยชน์ของแต่ละระดับคุณลักษณะที่ปรากฏในแต่ละชุดคุณลักษณะมารวมกัน ดังตัวอย่างของ
ชุดคุณลักษณะที่ 1 จะได้อรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 9.176(ค่าคงที)่ + (-0.054) + (-0.153) + (-0.174) + (-0.408)
+ (0.151) + (0.013) + (-0.757) เท่ากับ 7.794 ซึง่ ผลการคานวณค่าอรรถประโยชน์รวมของแต่ละชุดคุณลักษณะ
ได้แสดงในตารางที่ 4.22 พบว่า ชุดคุณลักษณะที่ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ชุดคุณลักษณะที่ 16 ซึ่ง
ให้ค่าอรรถประโยชน์รวมเท่ากับ 9.515 รองมาคือชุดคุณลักษณะที่ 11 ชุดคุณลักษณะที่ 15 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.22 ค่าอรรถประโยชน์รวมของแต่ละชุดคุณลักษณะคราฟต์เบียร์ทใ่ี ช้ในการวิจยั

ชุดคุณลักษณะ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รูปแบบ
เบียร์สด
ขวด/กระป๋ อง
ขวด/กระป๋ อง
เบียร์สด
ขวด/กระป๋ อง
เบียร์สด
ขวด/กระป๋ อง
เบียร์สด
ขวด/กระป๋ อง
เบียร์สด
ขวด/กระป๋ อง
ขวด/กระป๋ อง
เบียร์สด
เบียร์สด
เบียร์สด
ขวด/กระป๋ อง

สี
สีนา้ ตาล
สีนา้ ตาล
สีดา
สีทอง
สีทอง
สีดา
สีดา
สีทอง
สีทอง
สีทอง
สีทอง
สีนา้ ตาล
สีนา้ ตาล
สีดา
สีทอง
สีทอง

ความโปร่งแสง
ขุน่
ขุน่
ขุน่
ใส
ขุน่
ใส
ใส
ขุน่
ใส
ขุน่
ขุน่
ใส
ใส
ขุน่
ใส
ใส

ความขม IBUs
ขมน้อย 0-30
ขมน้อย 0-30
ขมมาก 60up
ขมน้อย 0-30
ขมน้อย 0-30
ขมน้อย 0-30
ขมน้อย 0-30
ขมน้อย 0-30
ขมน้อย 0-30
ขมมาก 60up
ขมกลาง 30-60
ขมกลาง 30-60
ขมมาก 60up
ขมกลาง 30-60
ขมกลาง 30-60
ขมมาก 60up

กลิ่น
ผลไม้
ดอกไม้
สมุนไพร
สมุนไพร
สมุนไพร
ผลไม้
ดอกไม้
สมุนไพร
สมุนไพร
ดอกไม้
ผลไม้
สมุนไพร
สมุนไพร
สมุนไพร
ดอกไม้
ผลไม้

(ABV)

ราคา/หน่ วย

เข้ม 5% up
อ่อน 0-5%
อ่อน 0-5%
อ่อน 0-5%
อ่อน 0-5%
อ่อน 0-5%
เข้ม 5% up
เข้ม 5% up
เข้ม 5% up
เข้ม 5% up
อ่อน 0-5%
เข้ม 5% up
อ่อน 0-5%
เข้ม 5% up
อ่อน 0-5%
เข้ม 5% up

210
150
210
150
180
180
150
150
210
180
150
180
150
150
210
150

ค่าอรรถประโยชน์
รวม
7.794
7.888
8.249
8.528
8.180
8.240
8.278
8.206
8.446
8.747
9.155
8.729
8.689
8.397
8.975
9.515
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บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากกระแสความนิยมดื่มคราฟต์เบียร์ท่ี เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์หลายรายมุ่งที่จะผลิต
คราฟต์เบียร์ออกมาตอบสนองความต้องการของตลาด และการแข่งขันมีแนวโน้มทวีความรุนแรง การศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมในการดื่มคราฟต์เบียร์ของผู บ้ ริโภค และคุ ณลักษณะของคราฟต์เบียร์ท่ีมีผลต่ อการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภค จะช่วยเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคมากขึ้น โดยการศึกษานี้ใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ่พี กั อาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอ ายุตงั้ แต่ 20 ปี ข้ ึนไป และเคยดื่มคราฟต์เบียร์อย่างน้อย 3 ครัง้ ในช่ ว ง
ระยะเวลา ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 จานวน 300 ราย มีขอ้ สรุปและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมในการดื่มคราฟต์เบียร์ของผูบ้ ริโภค
การศึกษาคุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ท่มี ผี ลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มวัยทางานและมีรายได้เป็ น
ของตนเองที่มอี ายุระหว่าง 26 – 35 ปี โดยอายุเฉลีย่ อยู่ท่ี 32 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี สถานภาพ
โสดมากที่สุด ซึ่งประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชนมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 39,770 บาท โดยเหตุผลที่
ผูบ้ ริโภคเลือกดื่มคราฟต์เบียร์มากทีส่ ุด 3 อันดับคือ รสชาติของคราฟต์เบียร์ ต้องการทดลองดื่มคราฟต์เบียร์ และ
กระแสความนิยม ซึ่งผูบ้ ริโภคจะนิยมดื่มคราฟต์เบียร์ในเวลาพักผ่อนนอกบ้านที่รา้ นอาหารมากที่สุด รองมาคือ
สถานบันเทิงที่มกี ารแสดงดนตรีสด เนื่องจากมีคราฟต์เบียร์หลากหลายชนิดให้เลือกดื่ม ใช้เวลาในการซื้อไม่นาน
และมีสง่ิ อานวยความสะดวก เช่น ทีจ่ อดรถ ห้องนา้ เป็ นต้น ซึ่งความถี่ในการดื่มคราฟต์เบียร์ส่วนใหญ่จะดื่มเดือน
ละ 2 – 3 ครัง้ ปริมาณครัง้ ละ 2 ขวด และมีค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ระหว่าง 201 – 500 บาท วันที่ผูบ้ ริโภคนิยมดื่ม
คราฟต์เบียร์มากที่สุด คือ วันหยุดสุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาหลังเลิกงานช่วงเวลา 17.01 – 22.00 น. สอดคล้องกับ
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ท่เี ป็ นกลุ่มวัยทางาน ซึง่ กิจกรรมที่ผูบ้ ริโภคนิยมฟังเพลงควบคู่กบั การดื่มคราฟต์เบียร์ และชอบ
ทานเฟรนไฟร์ หรือ มันฝรัง่ ทอด เป็ นกับแกล้ม โดยมักจะดื่มคราฟต์เบียร์กบั เพือ่ นและเพือ่ นร่วมงานมากทีส่ ุด
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สาหรับสไตล์คราฟต์เบียร์ท่ีผูบ้ ริโภคชอบดื่ม คือ สไตล์ไอพีเอ (IPA หรือ India Pale Ale) มากที่สุด
และคือ สไตล์ลาเกอร์ (Lager) สไตล์เพลเอล (Pale Ale) สไตล์เฮฟไวเซ่น (Hefeweizen) และ สไตล์สเต้าท์
(Stout) รองมาตามลาดับ โดยจะชอบบรรจุภณั ฑ์ชนิดขวดแก้วมากกว่ากระป๋ องอะลูมิเนียม ซึ่งในส่วนของการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์นนั้ พบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เคยเห็นและจดจาคราฟต์เบียร์จากสื่อโซเชียล หรือช่องทาง
ออนไลน์มากทีส่ ุด นัน่ คือ เพจเฟซบุก๊ และการส่งเสริมการขายทีผ่ ูบ้ ริโภคต้องการส่วนใหญ่คือ การให้ส่วนลด และ
การจัดงานอีเว้นท์ของผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์ ตามลาดับ
การศึกษาคุณลักษณะของคราฟต์เบียร์
ในการศึ กษาคุ ณลักษณะคุณภาพของคราฟต์เบียร์ท่ีมีผ ลต่ อการตัดสินใจของผู บ้ ริโภคนัน้ จากการ
รวบรวมข้อ มูลทุติยภูมิและทา Focus Group ได้ปจั จัยคุณภาพที่เป็ นตัว แทนของคุ ณลักษณะและปัจจัย ของ
คราฟต์เบียร์จานวน 7 ปัจจัย ได้แก่ รูปแบบของเบียร์ (เบียร์สด และ เบียร์บรรจุขวดหรือกระป๋ อง) สีของเบียร์ (สี
ทอง สีนา้ ตาล และสีดา) ระดับความขม หรือ International Bitterness Units (ขมน้อย IBUs ตา่ กว่า 30 ขม
ปานกลาง IBUs ระหว่าง 30 – 60 และขมมาก IBUs 60 ขึ้นไป) ความโปร่งแสง (โปร่งแสงหรือใส และ ทึบแสง
หรือขุ่น) กลิ่นของเบียร์ (สมุนไพร ผลไม้ และดอกไม้) ปริมาณแอลกอฮอล์ (Alcohol by Volume) หรือ ABV
(แอลกอฮอล์อ่อน ABV ตา่ กว่า 5% และแอลกอฮอล์เข้มข้น ABV 5% ขึ้นไป) และราคา (150 บาท 180 บาท และ
210 บาท ต่อ 330 มล.)
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าคุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ท่ผี ูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ คราฟต์เบียร์บรรจุขวดหรือกระป๋ อง (Bottled/Canned) ที่มลี กั ษณะสี
ทอง แบบใสหรือ มีความโปร่ ง แสง ระดับ ความขมปานกลาง IBUs ระหว่ าง 30-60 กลิ่นผลไม้ และมีร ะดับ
แอลกอฮอล์ 5% ขึ้นไป สาหรับราคาของคราฟต์เบียร์ปริมาณ 330 มล. ต่อหนึ่งขวด เท่ากับราคา 150 บาท กล่าว
ได้ว่ายิ่งสินค้ามีราคาสูงขึ้นจะทาให้ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคลดลง โดยคุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ทผ่ี ูบ้ ริโภคให้
ความสาคัญมากทีส่ ุด คือ สีของเบียร์
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเกี่ยวกับบรรจุภณั ฑ์ของคราฟต์เบียร์ท่ีชอบ คือ
บรรจุภณั ฑ์ชนิดขวดแก้ว และสาหรับสไตล์ของคราฟต์เบียร์ท่ีมสี ีทองที่ผูบ้ ริโภคพึงพอใจมากที่สุด คือ คราฟต์
เบียร์สไตล์ไอพีเอ (IPA) สไตล์ลาเกอร์ (Lager) สไตล์เพลเอล (Pale Ale) และสไตล์เฮฟไวเซ่น (Hefeweizen)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการดื่มคราฟต์เบียร์ของผูบ้ ริโภค และคุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาให้ได้แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาดคราฟต์เบียร์ ทีต่ รงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ดังนี้
1. การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยคุณภาพของคราฟต์เบียร์ท่ผี ูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรก คือ สีของ
เบียร์ (สีทอง) รองมา คือ ระดับความขม หรือ IBUs กลิน่ ของคราฟต์เบียร์ ปริมาณแอลกอฮอล์ (ABV) ราคาต่อ
หน่วย (บาท/330 มล.) รูปแบบของคราฟต์เบียร์ และความใสหรือขุน่ ของคราฟต์เบียร์ ตามลาดับ
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มรี สชาติท่เี ป็ นเอกลักษณ์ โดยเน้นสไตล์คราฟต์เบียร์ท่มี สี ี
ทอง นัน่ คื อ สไตล์ไ อพีเ อ (IPA) สไตล์ล าเกอร์ (Lager) สไตล์เ พลเอล (Pale Ale) และสไตล์เ ฮฟไวเซ่ น
(Hefeweizen) ที่มคี วามขม (International Bitterness Units) ในระดับปานกลาง นัน่ คือ IBUs ระหว่าง 30-60
โดยมีกลิ่นหอมผลไม้ ซึ่งประเทศไทยเป็ นประเทศที่มผี ลไม้หลากหลาย ผูป้ ระกอบการสามารถปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ให้มกี ลิน่ ผลไม้ไทยที่เป็ นทีน่ ิยม เช่น เงาะ มังคุด มะยงชิด มะม่วง เสาวรส สับปะรด และมี
ปริมาณแอลกอฮอล์ (ABV) 5% ขึ้นไป โดยเน้นการผลิตแบบบรรจุขวดแก้วมากกว่าการผลิตแบบสด นอกจะเป็ น
การตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคแล้ว ยังเป็ นประโยชน์กบั ผูผ้ ลิตในเรื่องการยืดอายุผลิตภัณฑ์ดว้ ย สาหรับ
คุณลักษณะความโปร่งแสงนัน้ ผูบ้ ริโภคให้ความสาคัญเป็ นอันดับ สุดท้าย แต่อย่างไรก็ตามผูผ้ ลิตควรผลิตคราฟต์
เบียร์ทม่ี ลี กั ษณะใสหรือโปร่งแสงมากกว่า
ทัง้ นี้ นอกจากการผลิตคราฟต์เบียร์มคี วามหลากหลาย ทัง้ รูปแบบบรรจุภณั ฑ์ สไตล์ของเบียร์ มีกลิน่ และ
รสชาติจากผลไม้ไทย ผูบ้ ริโภคได้ให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่องของผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ ว่า ต้องการให้กระบวนการ
ผลิตมีความสะอาดและมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการออกแบบฉลากโดดเด่น สวยงาม สามารถดึงดูดใจผูบ้ ริโภคได้
และบอกข้อ มูลรายละเอีย ดของเบีย ร์ เช่ น สไตล์ข องเบียร์ ระดับความขม และปริม าณแอลกอฮอล์ ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการจาเป็ นทีจ่ ะต้องออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ให้สาวยงาม และมีขอ้ มูลสือ่ สารไปยังผูบ้ ริโภคให้ครบถ้วน
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2. กลยุทธ์การตลาดคราฟต์เบียร์ทต่ี รงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค
นอกจากผู ป้ ระกอบการจะต้องปรับปรุ ง พัฒ นาผลิตภัณฑ์คราฟต์เบีย ร์ให้ต รงกับ ความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์แล้ว ผูผ้ ลิตควรมีกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ ที่สาคัญ คือ กลยุทธ์ดา้ น
สถานที่จ าหน่ ายและการกระจายสินค้า และกลยุ ทธ์การส่งเสริมทางการตลาด เมื่อประมวลผลการศึ กษาจาก
ข้อเสนอแนะทีผ่ ูต้ อบแบบสอบถามได้แนะนาไว้ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อเสนอแนะไว้ดงั นี้สามารถดังนี้
2.1 ด้านสถานทีจ่ าหน่าย
ผูบ้ ริโภคมีความเห็นว่าปัจจุบนั ช่องทางการจาหน่ ายคราฟต์เบียร์มีค่อนข้างน้อย และหาซื้อได้ยาก
ผูป้ ระกอบการจึง ควรเลือ กช่อ งทางที่สามารถเข้าถึง กลุ่มผู บ้ ริโภคได้โดยตรง เนื่ องจาก จากการศึ กษาพบว่ า
ผูบ้ ริโภคจะดื่มคราฟต์เบียร์ในเวลาพักผ่อนนอกบ้านที่รา้ นอาหารมากที่สุด ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจึง ควรเลือกวาง
จาหน่ายที่รา้ นอาหารให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ให้ทวั ่ ถึง ผูป้ ระกอบการควรเพิ่ม
วางจาหน่ ายในร้านสะดวกซื้อ และไฮเปอร์มาเก็ต ให้มากขึ้น รวมทัง้ สามารถสัง่ ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเป็ น
ช่องทางทีจ่ ะทาให้มกี ารขยายตลาดเพิม่ สูงขึ้นได้

2.2 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ผูบ้ ริโภคมีความเข้าใจดีว่า เนื่องจากข้อกาหนดทางกฎหมายที่ทาให้ผูป้ ระกอบการไม่สามารถโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายเครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ผ่านสื่อสาธารณะ โทรทัศน์ วิทยุ ได้ อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริโภคยังต้องการให้ผูป้ ระกอบการให้ความรู แ้ ก่ผูบ้ ริโภคและคนทัว่ ไปได้รูจ้ กั สไตล์ของเบียร์มากขึ้น และยัง
ต้องการให้ผูป้ ระกอบการรวมตัวกันทาเพื่อสังคม สร้างทัศนคติในการดื่มที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
ซึ่งจากการศึกษา พบว่า เพจเฟซบุก๊ เป็ นช่องทางในการสื่อสารที่ทาให้ผูบ้ ริโภคเห็นและจดจาคราฟต์เบียร์มากที่สุด
และการส่งเสริมการขายที่ผูบ้ ริโภคต้องการ คือ การให้ส่วนลด และการจัดงานอีเว้นท์ของผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจึงควรสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคโดยผ่านช่องทางเพจเฟซบุก๊ การมอบส่วนลดให้กบั ผูบ้ ริโภคสาหรับ
การดื่มในวันธรรมดา เนื่องจากการศึกษาพบว่าผูบ้ ริโภคนิยมดื่มคราฟต์เบียร์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มากที่สุด
รวมทัง้ การจัดงานอีเว้นท์ของผูป้ ระกอบการเพือ่ นาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ผูท้ าการศึกษาประสบปัญหาในการแจกแบบสอบถาม เนื่องจากมีผูป้ ฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถาม
จานวนมาก ทาให้ตอ้ งใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูล ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปผูศ้ ึกษาควรหาวิธีทจ่ี ะช่วยจูง
ใจให้มผี ูส้ นใจตอบแบบสอบถามมากขึ้น เช่น การแจกของทานเล่นประเภทถัว่ เป็ นต้น
2. เนื่องจากผลการสารวจในครัง้ นี้เป็ นการสารวจแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากร้านอาหารที่จาหน่ายคราฟต์เบียร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนัน้ หากผู ผ้ ลิต
หรือ ผู ป้ ระกอบการหรือ นักการตลาด จะทาตลาดอย่างจริง จัง ควรทาการศึ กษากับ ขอบเขตของสถานที่อ่ืน ๆ
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. ครัง้ นี้ เป็ น การศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของคราฟต์เ บีย ร์ท่ีมีผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของผู บ้ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาให้ทราบถึงพฤติก รรมและความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจที่ ผูบ้ ริโภคมี
ให้กบั คุณลักษณะต่างๆ ของคราฟต์เบียร์ หากผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์เพิ่มมากขึ้น ครัง้ ต่อไปจึงควรศึกษารูปแบบการ
กระจายสินค้า โครงสร้างตลาดคราฟต์เบียร์ รวมทัง้ โครงสร้างของตลาดเบียร์รวมภายหลังที่เกิดกระแสความนิยม
ดื่มคราฟต์เบียร์ดว้ ย
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คราฟต์เบียร์สญั ชาติไทย
คราฟต์เ บีย ร์ใ นประเทศไทยมีจ านวนมากพอสมควร โดยผู ผ้ ลิต คราฟต์เ บีย ร์ไ ทยที่น าไปผลิต ที่
ต่างประเทศแล้วนาเข้ามาขายในประเทศไทยแบบถูกกฎหมาย (กนิษฐา ไทยกล้า และ สุโข เสมมหาศักดิ์, 2560)
ดังนี้
1. ฟูลมูนบริวเวิรค์ (Fullmoon Brewworks) ผลิตคราฟต์เบียร์ 3 สไตล์ คือ เพลเอล ไอพีเอ (IPA) และ
เฮเฟอไวเซ็น (Hefeweizen) ตรายี่หอ้ คือ ชาละวัน เพลเอล (Chalawan Pale Ale) ชาตรี ไอพีเอ (Chatri IPA)
และบุษบา เอ็กซ์-ไวซ์ซ่ี (Bussaba Ex-Weisse) เริ่มต้นขึ้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 ในฐานะ Microbrewery ทีจ่ งั หวัด
ภูเก็ต ก่อนจะดาเนินการผลิตบรรจุขวดครัง้ แรก เมือ่ กลางปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาในชื่อ Chalawan Pale Ale ที่
ไปผลิตกันที่โรงเบียร์ในประเทศออสเตรเลีย และนาเข้ามาแบบถูกกฎหมายเป็ นเจ้าแรก และยังได้รบั รางวัลเหรียญ
ทองจากเวทีโลกอย่ าง World Beer Awards 2016 และเบียร์ตวั นี้ ยงั ได้ร บั รางวัล เหรียญทองแดงด้า น Best
Wheat Beer และ Best Design จากงาน Australian International Beer Award 2017 อีกด้วย

ภาพผนวก ก1 คราฟต์เบียร์ของฟูลมูนบริวเวิรค์ (Fullmoon Brewworks)
ทีม่ า : http://www.pictame.com/user/thebottlesbkk/2320182470
2. เชียงใหม่เบียร์ (Chiang Mai Beer) เบียร์จากเชียงใหม่ เริ่มผลิตตัง้ แต่ปี พ.ศ.2558 ผลิตที่โรงเบียร์
ในสะหวันนะเขต ประเทศลาว บรรจุขวดและนากลับเข้ามาจาหน่ ายแบบถูกกฎหมาย ผลิตคราฟต์เบียร์สไตล์/
รสชาติ 2 ชนิ ด คือ เรดทรัค ไอพีเอ (Red Truck IPA) หอมกลิ่นซิตรัส และเชียงใหม่ไวเซ่น (Chiang Mai
Weizen)
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ภาพผนวก ก2 คราฟต์เบียร์ของเชียงใหม่เบียร์ (Chiang Mai Beer)
ทีม่ า : https://www.everythinginchiangmai.com/listings/beer-lab/
3. สโตนเฮด (Stone Head) มีแ นวความคิ ด ที่ต อ้ งการให้ค นไทยได้ด่ื ม เบีย ร์ท่ี มีคุ ณ ภาพ มีค วาม
หลากหลาย ในราคาที่เท่ากับหรือถูกกว่าเบียร์นาเข้า ซึ่งมีโรงงานผลิตคราฟต์เบียร์เป็ นของตนเองอยู่ท่ีเกาะกง
ประเทศกัมพูชา ผลิตคราฟต์เบียร์ 5 สไตล์ คือ โคโคนัท ครีมเอล (Coconut Cream Ale) เบียร์ cream ale
กลิ่นมะพร้าวนา้ หอม เลมอนกราส เคิลช์ (Lemongrass Kolsch) เป็ นเบียร์สไตล์ kolsch ที่เน้นกลิ่นตะไคร้
เซเว่นเดย์ วีทเบียร์ (Seven Days Witbier) วิทเบียร์ท่ใี ห้กลิน่ เครื่องเทศ ดอกไม้ และเปลือกส้ม เดอะดาร์กไซด์
สเตาท์ (The Dark Side Stout) เบียร์สไตล์ Stout ที่ใช้ส่วนผสมของมอลต์ควั ่ (Roasted Malt) มีสีนา้ ตาลเข้ม
จนเกือบดากับความเข้มของแอลกอฮอล์ท่ี 8% และตุก๊ ตุก๊ ครีมเอล (Tuktuk Cream Ale) เบียร์ลูกครึ่ง Ale กับ
Lager ความเข้มของแอลกอฮอล์ 5.7%

ภาพผนวก ก3 คราฟต์เบียร์ของสโตนเฮด (Stone Head)
ทีม่ า : https://www.wishbeer.com/th/blog/thai-craft-beers-that-are-legal-in-thailand-n234
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4. แฮปปี้ นิวเบียร์ (Happy New Beer) ผลิตที่ประเทศออสเตรเลีย นาเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยครัง้
แรกประมาณเดือนกันยายน พ.ศ.2559 เบียร์ไทยมาจากเขาใหญ่ เอกลักษณ์เบียร์ทงั้ หมดใช้นา้ แร่จากเขาใหญ่ท่ไี ด้
นา้ จากชัน้ หินก่อนที่จะถึงชัน้ ดินในการผลิตคราฟต์เบียร์ ผลิตคราฟต์เบียร์ 3 สไตล์ คือ ไวท์เบียร์ ไอพีเอ (White
IPA) ผลิตจากด้วยข้าวสาลี พิลเนอร์ (Pilsner) และไอพีเอ (IPA) เบียร์ธรรมชาติทม่ี กี ลิน่ หอมของส้ม

ภาพผนวก ก4 คราฟต์เบียร์ของแฮปปี้ นิวเบียร์ (Happy New Beer)
ทีม่ า : https://touch.facebook.com/Happy-New-Beer-1624658547767608/?__tn__=%2As-R
5. โกลเด้น คอยน์ (Golden Coins) เป็ นอีกหนึ่ง ตัว ท็อปของวงการ เป็ นทัง้ กลุ่มคนบุกเบิกการผลิต
คราฟต์เบียร์ และเปิ ดบาร์ท่ีในกรุงเทพมหานคร “Let the Boy Die” Golden Coins ผลิตที่โฮจิมนิ ห์ ประเทศ
เวียดนาม จ าหน่ ายในประเทศไทยครัง้ แรกประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ผลิตคราฟต์เบีย ร์ 3 สไตล์ คือ
วิชออลดู อเมริกนั เพลเอล (Wish Or Do American Pale Ale) ซึ่งใช้นา้ จากแม่นา้ ไซง่อนในการผลิต เป็ นเบียร์
เพลเอลิ (Pale Ale) ทีม่ ี ABV 6% และความขม IBU เท่ากับ 60 และไวท์ ไอพีเอ (White IPA)

ภาพผนวก ก5 คราฟต์เบียร์ของโกลเด้น คอยน์ (Golden Coins)
ทีม่ า : https://pepperrr.net/th/articles/9807
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6. ลาซิ่ง (Lamzing) ผู ผ้ ลิตคราฟต์เบียร์รุ่นแรกของ ผลิตที่เมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
เกาหลี และเวียดนาม จาหน่ ายในประเทศไทยครัง้ แรกเดือนตุ ลาคม พ.ศ.2559 ผลิตคราฟต์เบียร์ คือ เซาะกราว
ไอพีเอ (Saur Ground IPA) มีกลิ่นสับปะรด เงาะ และลิ้นจี่ในรูปแบบกระป๋ อง สติก๊ กี้แมงโก้ (Sticky Mango)
เบียร์ท่มี รี สชาติของมะม่วงและมะพร้าว โดยสร้างสรรค์ให้เป็ นเบียร์ขา้ วเหนียวมะม่วง If you like Pina Colada
เบียร์ไทยสไตล์เซซอง (Saison) รสชาติจากสัปปะรดและมะพร้าว และ Bender Hermit ตะใคร้กบั เปลือกส้ม
เบียร์สไตล์ไอพีเอ (IPA) ทีใ่ ส่สม้ และนา้ ตะไคร้ เพือ่ ความสดชื่นผ่อนคลาย

ภาพผนวก ก6 คราฟต์เบียร์ของลาซิง่ (Lamzing)
ทีม่ า : https://gogetdrink.com/
7. มหานคร (Mahanakhon) มหานครเป็ นเบียร์ท่ใี ช้วตั ถุดิบไทยๆ โดยผลิตที่ไทเป ประเทศไต้หวันและ
เมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย จาหน่ายในประเทศไทยครัง้ แรกเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผลิตคราฟต์เบียร์ 2
สไตล์ คือ มหานครไวท์แอล (Mahanakhon white ale) เป็ นไวท์เบียร์สไตล์เบลเยี่ยม รสชาติของผลส้มทัง้ ลูก
และเม็ดผักชี รสหวานอ่อน ไม่ขม ดื่มง่าย และ Mahanakhon Rak Sud Jai เป็ น Pale Ale สไตล์องั กฤษ

ภาพผนวก ก7 คราฟต์เบียร์ของมหานคร (Mahanakhon)
ทีม่ า : https://gogetdrink.com/
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8. แซนด์พอร์ต (Sandport) ผลิตที่ไทเป ประเทศไต้หวันและประเทศสิงคโปร์ จาหน่ายในประเทศไทย
ครัง้ แรกประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 อีกหนึ่งเบียร์หายาก แต่มชี ่อื เสียงเลือ่ งลือในรสชาติมาก ผลิตคราฟต์
เบียร์ 2 สไตล์ คือ Wheat off the wall มีกลิน่ ผลไม้ตระกูลส้ม มะนาว และยีสต์จากอเมริกนั และ Bang Bang
IPA ฮ็อปทีใ่ ช้นนั้ โดดเด่นไปด้วยส้ม เสาวรส และผลไม้เมืองร้อน ให้ความสมดุล ของเบียร์ดว้ ยมอลต์คุณภาพดี

ภาพผนวก ก8 คราฟต์เบียร์ของแซนด์พอร์ต (Sandport)
ทีม่ า : http://www.cbox168.com/article/
9. สเปซคราฟต์ (SpaceCraft) ผลิตโดยโรงงานของเบียร์สโตนเฮด (Stone Head) เกาะกง ประเทศ
กัมพูชา จาหน่ ายในประเทศไทยครัง้ แรกประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ผลิตคราฟต์เบียร์ 1 สไตล์ คือ ลิเบอร์ต้ ี
วัน (LIBERTY 1) ความหอมหวานของ Wheat Beer และความหอมสดชื่นกลิ่น Citrus แบบ IPA Beer ทาให้
ได้เบียร์สเี หลืองสดใสในแบบของ Spacecraft หวานขมกาลังดี เหมาะสาหรับให้ความสดชื่นในวันทีอ่ ากาศร้อน

ภาพผนวก ก9 คราฟต์เบียร์ของสเปซคราฟต์ (SpaceCraft)
ทีม่ า : https://th.readme.me/p/9787
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10. ยักษา บริวเวอรี่ (YAKSA Brewery) ผลิตโดยโรงงานของเบียร์สโตนเฮด (Stone Head) เกาะกง
ประเทศกัมพูชา จาหน่ายในประเทศไทยครัง้ แรกประมาณเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ผลิตคราฟต์เบียร์ 1 สไตล์ คือ
ยักษา เพลเอล (YAKSA Pale Ale) มีกลิน่ สัปปะรดอ่อนๆ ทีอ่ อกมาพร้อมกลิน่ ข้าวหอมนวล กลิน่ แบบไทยๆ

ภาพผนวก ก10 คราฟต์เบียร์ของยักษา บริวเวอรี่ (YAKSA Brewery)
ทีม่ า : https://www.unlockmen.com/siam-brew-brother-yaksa-spacecraft-tripplepearl/
11. บีท บริววิ่ง (Beat Brewing) ผลิตที่ประเทศกัมพูชา จาหน่ายในประเทศไทยครัง้ แรกเดือนเมษายน
พ.ศ.2560 ผลิตคราฟต์เบียร์ 1 สไตล์ คือ อะ โกโก ไอพีเอ (A Go-Go IPA) เป็ นเบียร์ IPA รสเข้มข้นเเต่ด่มื ง่าย

ภาพผนวก ก11 คราฟต์เบียร์ของบีท บริววิง่ (Beat Brewing)
ทีม่ า : https://www.wishbeer.com/th/395-asia?p=4
12. เดอะเซอร์คสั ไทยคราฟต์เบียร์ (The Circus Thai Craft Beer) ผลิตทีป่ ระเทศไต้หวัน จาหน่ายใน
ประเทศไทยครัง้ แรกเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ผลิตคราฟต์เบียร์ 1 สไตล์ คือ อินเดีย เพล ไวเซน (India Pale
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Weizen (IPW)) เป็ นเบียร์ท่มี คี วามซับซ้อนอยู่มาก มีกลิน่ และรสชาติของกานพลู พริกไทย ผสมผสานกับความ
หวานของข้าวสาลี

ภาพผนวก ก12 คราฟต์เบียร์ของเดอะเซอร์คสั ไทยคราฟต์เบียร์ (The Circus Thai Craft Beer)
ทีม่ า : http://www.cybershop2112.com/product/350/the-circus-the-animal-trainer-india-paleweizen-2
13. เทพพนม (Devanom) ผลิตโดยโรงงานของเบียร์สโตนเฮด (Stone Head) เกาะกง ประเทศกัมพูชา
ผลิตคราฟต์เบียร์ 1 สไตล์ คือ อิปโป เพลเอล (IPPO Pale Ale) เบียร์สไตล์ IPA กลิน่ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน เกรป
ฟรุต เสาวรส รสขมกาลังดี

ภาพผนวก ก13 คราฟต์เบียร์ของเทพพนม (Devanom)
ทีม่ า : https://www.wongnai.com/reviews/8b120583998448c0a01f254bfed37593
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14. ชางวอน เอ๊กซ์เพรส (Changwon Express) เจ้าของเป็ นชาวเกาหลีใต้ท่มี าเปิ ดบาร์เบียร์ในประเทศ
ไทย ผลิตที่ประเทศเกาหลี จาหน่ ายในประเทศไทยครัง้ แรกเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ผลิตคราฟต์เบียร์ 1 สไตล์
คือ อโศก เพลเอล (Asoke Pale Ale) เพิม่ ดอกฮ็อปมากขึ้นกว่าเพลเอลปกติ

ภาพผนวก ก14 คราฟต์เบียร์ของชางวอน เอ๊กซ์เพรส (Changwon Express)
ทีม่ า : https://themomentum.co/happy-feature-asoke-pale-ale/
15. ทริปเปิ ล เพิรล์ (Triple Pearl) ผลิตโดยโรงงานของเบียร์สโตนเฮด (Stone Head) เกาะกง ประเทศ
กัมพูชา จาหน่ ายในประเทศไทยครัง้ แรกเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ผลิตคราฟต์เบียร์ 1 สไตล์ คือ Witbier
weisse pearl เบียร์สไตล์ Witbier จากบางแสน จัง หวัดชลบุรี เบียร์สีเหลืองขุ่น กลิ่นหอมกล้ว ย เม็ดผักชี
กานพลู

ภาพผนวก ก15 คราฟต์เบียร์ของทริปเปิ ล เพิรล์ (Triple Pearl)
ทีม่ า : http://www.beerjaa.com/read/3345/
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16. ภูเก็ตเบียร์ (Phuket Beer) จาหน่ ายในประเทศไทยครัง้ แรกประมาณปี พ.ศ. 2554 ผลิตคราฟต์
เบียร์ 1 สไตล์ คือ ลาเกอร์เบียร์ (Lager) เบียร์ทอ้ งถิ่นชนิดแรกของประเทศไทย ผลิตจากฮ็อปชัน้ ดีของเยอรมัน
และข้า วหอมมะลิคุณ ภาพดีของไทย Phuket Beer เป็ นเบียร์ไทยชนิ ดแรกที่ไ ด้ร บั รางวัลเหรียญทองในการ
ประกวด กลิน่ คล้ายกับเบียร์ลาเกอร์ของยุโรปและมีกลิน่ หอมของเมล็ดธัญพืช สวีทมอลต์ และฮ็อปที่เหมือนกับ
หญ้า ในปัจจุบนั เบียร์ภเู ก็ตผลิตขึ้นที่โรงเบียร์ซานมิเกลในไทยและอีกแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา ใช้สญั ลักษณ์เป็ น
แหลมพรหมเทพและนกเงือก โดยมีวางขายทัง้ ในรูปแบบขวดและกระป๋ อง

ภาพผนวก ก16 คราฟต์เบียร์ของภูเก็ตเบียร์ (Phuket Beer)
ทีม่ า : https://www.wishbeer.com/th/blog/thai-craft-beers-that-are-legal-in-thailand-n234
17. ไลเกอร์เบียร์ (LIGER BEER) เป็ นเบียร์แบบดาร์กลาเกอร์ (Dark Lager) ทีใ่ ห้กลิน่ หอมคล้ายเมล็ด
กาแฟคัว่ ช็อกโกแลต และวานิลลา มีรสติดหวานดื่มง่าย เบียร์เสือเจือสิงห์เจ้านี้ผลงานของหนึ่งในผูร้ ่วมผลักดัน
คราฟต์เบียร์รุ่นใหญ่อย่างเบียร์ภเู ก็ตนัน่ เอง

ภาพผนวก ก17 คราฟต์เบียร์ของไลเกอร์เบียร์ (LIGER BEER)
ทีม่ า : https://th.readme.me/p/9864
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18. เอาท์ลอว์ บลิววิ่ง (OUTLAW BREWING) เป็ นคราฟต์เบียร์สญั ชาติไทยที่ปรุงขึ้นโดยฝี มอื ของบุรุษ
จากแดนไกลที่มาหลงไหลเสน่ หข์ องจังหวัดเลย เบียร์เอาท์ลอว์นนั้ เป็ นที่รูจ้ กั กันในวงการคราฟต์เบียร์ไทยดีว่ามี
คุณภาพสูง และเบียร์ฉลากแรกทีใ่ ช้ช่อื ว่า Mosaic IPA ตามชนิดของดอกฮอปส์ทใ่ี ช้นนั้ ก็ยงั คงมีรสชาติหนักแน่น

ภาพผนวก ก18 คราฟต์เบียร์ของเอาท์ลอว์ บลิววิง่ (OUTLAW BREWING)
ทีม่ า : https://www.youtube.com/watch?v=yzwOChgLfAg

ภาคผนวก ข
สไตล์คราฟต์เบียร์ทจ่ี าหน่ายในประเทศไทย
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สไตล์คราฟต์เบียร์ท่จี าหน่ ายในประเทศไทย
คราฟต์เบียร์ทจ่ี าหน่ายในประเทศไทยมีหลากหลายสไตล์ ไม่แตกต่างกับคราฟต์เบียร์ในต่างประเทศ โดย
คราฟต์เบียร์สไตล์ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั ความนิยม (กนิษฐา ไทยกล้า และ สุโข เสมมหาศักดิ์, 2560) มีดงั นี้
1. Pale Ale ความแรงแอลกอฮอล์ 5% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง มีสที อง ความขมจากฮ็อป
อยู่ท่รี ะดับปานกลางค่อนข้างสู ง กลิ่นรสของมอลต์ไม่ชดั นิยมแต่งกลิ่นด้วยคาราเมล เนย และรสผลไม้ เบียร์
ประเภทนี้มตี น้ กาเนิดที่ประเทศอังกฤษ โดยในสมัยโบราณมีการต้มมอลต์ดว้ ยฟื นทาให้ได้มอลต์สีเข้ม แต่เมื่อมี
การนาถ่านหินมาใช้เป็ นเชื้อเพลิงแทน ทาให้ได้ความร้อนสูง กินเวลาน้อย มอลต์ท่ผี ่านการต้มด้วยถ่านหินจึงมีสี
อ่อนลง ส่งผลให้เบียร์ท่ีได้สีอ่อนกว่าเบียร์เอลแบบเดิม เป็ นที่มาของเบียร์ท่ีเรียกว่า Pale Ale คนอังกฤษนิยม
เรียกว่า Bitter เนื่องจาก Pale Ale มีรสขมกว่าเบียร์ทม่ี อี ยู่ในสมัยนัน้
2. American Pale Ale ความแรงแอลกอฮอล์ 4.0 – 7.0% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถังมีสี
ทองเหลืองอาพัน จนถึงสีทองแดง รสชาติคลีน มีรสผลไม้อ่อน ๆ มีกลิน่ ซิตรัสและกลิน่ สนอ่อน ๆเบียร์ทเ่ี น้นกลิน่
รส และความขมของฮ็อปให้โดดเด่น โดยเฉพาะฮ็อปของอเมริกาพันธุ ์ Cascade ทาให้ขมกว่า และแตกต่างจาก
Pale Ale ของอังกฤษและยุโรป เบียร์ชนิดนี้มชี ่อื เสียงที่สุดคือ Sierra Nevada Pale Ale จากรัฐแคลิฟอร์เนีย มี
การผลิตครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2524 จัดได้ว่าเป็ นแรงบันดาลใจให้ผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์รุ่นหลังๆ จานวนมาก
3. India Pale Ale (IPA) ความแรงแอลกอฮอล์ 5.5% - 7.5% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง มี
สีออกส้มจนถึงสีทองแดง ฟองเบียร์สีเบจ ขุ่นเล็กน้อย มีกลิน่ ซิตรัส กลิน่ สน และกลิน่ ผลไม้ รสหวานปนขม เจือ
รสคาราเมลและรสชาติของมอลต์ ในยุคศตวรรษที่ 18 ซึ่งอินเดียเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ชาวอังกฤษ
ต้องขนส่งเบียร์เดินทางไกลไปถึงประเทศอาณานิคม จึงต้องมีการเติมฮ็อปลงในเบียร์มากขึ้ น และลดนา้ ตาลใน
เบียร์ เพือ่ ช่วยยืดอายุเบียร์ให้เก็บได้นานขึ้น เบียร์ทไ่ี ด้จงึ มีรสขม แอลกอฮอล์สูง
4. Brown Ale ความแรงแอลกอฮอล์ 5% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง เป็ นเบียร์ท่มี รี สอ่อน
กลิ่นคาราเมล ท็อฟฟี่ และผลไม้แห้ง หอมกลิน่ คัว่ มอลต์ กลิน่ ฮ็อปเป็ นรอง ความเข้มข้นปานกลาง เกิดจากการ
ผสม Pale Ale Malt กับ Dark Caramel Crystal Malt ทาให้ได้สีนา้ ตาลแดงสีทองแดง ไปจนถึงสีมะฮอกกานี
และฟองสีเบจ
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5. Blond Ale ความแรงแอลกอฮอล์ 4.5% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง สีอ่อนมากตามชื่อ รส
ขมน้อยถึงปานกลาง มีกลิ่นหอมของฮ็อป มีรสหวานจากมอลต์ มีรสผลไม้ เบาและมีฟองค่อนข้างเยอะ ผลิต
ออกมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เพือ่ แข่งกับเบียร์ Pale Lager หรือเรียกว่า Golden Ale หรือ Summer Ale
6. Cream Ale ความแรงแอลกอฮอล์ 4.2% - 5.5% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง เป็ นเบียร์เอล
ทีก่ าเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา สีอ่อน รสชาติเบา สดชื่น คล้าย Pale Lager เป็ นเอลที่หมักทีอ่ ุณหภูมสิ ูง แต่เก็บ
บ่มที่อุณหภูมติ า่ เหมือนเบียร์ลาเกอร์ ซึ่งผูผ้ ลิตบางรายก็จะใส่ลาเกอร์ยสี ต์ในระหว่างการบ่มด้วย มีการใช้ขา้ วและ
ข้าวโพดผสมลงไปด้วยเพือ่ ให้ได้รสชาติและบอดี้ท่เี บาขึ้น
7. Amber Ale ความแรงแอลกอฮอล์ 5.5% - 7.5% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง ใช้ Amber
Malt ผสมกับ Crystal Malt ทาให้ได้สีทองแดงอ่อน ๆไปจนถึงสีนา้ ตาลอ่อน สีเข้ากว่าและมีรสมอลต์ชดั กว่า
American Pale Ale และมีลกั ษณะคล้าย Red Ale หรือ Irish Red Ale ต่ างกันตรงสีท่ี Amber Ale จะมีสี
ทองแดง ส่วน Red Ale มีสแี ดงเข้มกว่า
8. Scotch Ale ความแรงแอลกอฮอล์ 6.0% – 10.0% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง มีสอี าพัน
เข้มจนถึงสีนา้ ตาล ฟองสีครีมข้นปานกลาง กลิน่ คอฟฟี่ เบาๆ ใช้เรียก Strong Ale หรือเบียร์ Pale Ale ทีม่ แี อลก
อออล์สูงกว่า 5% เป็ นเบียร์จากประเทศสกอตแลนด์
9. Barley Wine ความแรงแอลกอฮอล์ 8.0% - 12% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง คือ Strong
Ale ชนิดหนึ่ง เกิดครัง้ แรกในประเทศอังกฤษ แม้ว่าจะทาจากธัญพืช ไม่ได้ทาจากผลไม้เหมือนไวน์ แต่ใช้คาว่า
Wine เพื่อ สื่อ ถึงปริมาณแอลกอฮอล์ท่ีเข้มเหมือนไวน์ Barley Wine สไตล์อเมริกนั จะขมกว่าและมีกลิ่นฮ็อป
มากกว่าแบบอังกฤษ มีสอี าพันจนถึงสีนา้ ตาลกลางๆ แต่สไตล์องั กฤษจะมีสสี นั ทีห่ ลากหลายกว่า ทัง้ แดง ทอง และ
สีเกือบดาใส
10. English Bitter ความแรงแอลกอฮอล์ 5.0% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง มีตน้ กาเนิดจาก
ประเทศอังกฤษ ปัจจุบนั มีการแบ่งย่อยไปตามปริมาณแอลกอฮอล์ ได้แก่ Session Bitter หรือ Ordinary Bitter
แอลกอฮอล์ 4.1% Special Bitter แอลกอฮอล์ 4.2% - 4.7% Strong Bitter แอลกอฮอล์ 4.8% ขึ้นไป
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11. Extra Special Bitter (ESB) ความแรงแอลกอฮอล์ 4.5% - 6.5% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบน
ของถัง เบียร์สอี อกทองแดง ใส ฟองลักษณะเนียนเป็ นครีมเบียร์มกี ลิ่นส้ม พริกไทย คาราเมล ได้ความขมของฮ็
อปแบบสะอาดๆ ทีเ่ จือกลิน่ สน
12. Porter ความแรงแอลกอฮอล์ 5.0% - 6.5% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง เป็ นเบียร์ท่มี ีสี
เข้มจนเกือบดา หรือประมาณสีนา้ ตาล มีตน้ กาเนิดที่กรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษ ตัง้ แต่ยุคต้นทศวรรษที่ 17
เป็ นเครื่องดื่มที่ได้รบั ความนิยมในหมู่คนงานท่าเรือ ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อนัน่ เอง มะฮอกกานี ฟองเนียนเป็ นครีม
สีเบจ มีลกั ษณะข้นปานกลาง มีกลิน่ หอมคัว่ ไหม้แบบโลโก้หรือกาแฟ มีรสขม
13. Stout หรือเบียร์ดา ความแรงแอลกอฮอล์ 7% – 8% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง เบียร์
Stout พัฒนามาจากเบียร์ Porter คาว่า Stout Porter มาจากคาว่า Extra Strong Porter นัน่ เอง เบียร์ชนิดนี้ใช้
บาร์เลย์ควั ่ เข้ม ทาให้ได้รสชาติทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์คือเหมือนกาแฟ มีความเข้มข้นมากกว่า Porter
14. Imperial Stout ความแรงแอลกอฮอล์ 9% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง หรืออีกชนิดหนึ่ง
คือ Russian Imperial Stout (RIS) มีจุด กาเนิ ด ในประเทศอัง กฤษสมัย ศตวรรษที่ 18 เป็ น เบีย ร์ Stout ที่มี
แอลกอฮอล์มากกว่า 9% ขึ้นไปมีสเี ข้มมาก ทึบแสง ฟองสีกาแฟใส่นม มีกลิน่ คัว่ ไหม้ของมอลต์ท่ชี ดั เจน เจือด้วย
กลิน่ สมุนไพรจากฮ็อป มีรสชาติซบั ซ้อนแบบกาแฟและช็อกโกแลต และอาจจะมีรสของลูกเกดและฟิ กเจืออยู่ดว้ ย
15. Pilsner ความแรงแอลกอฮอล์ 4% - 5% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านล่างของถัง มีสฟี างแห้งจนถึงสี
ทอง ใส เบา มีกลิน่ ฮ็อป ชัด แทรกด้วยกลิน่ ซิตรัสจาง ๆ ให้ความรูส้ กึ สดชื่น บางครัง้ เรียกยาว ๆ เน้นแหล่งกาเนิด
ว่า Czech Pilsner หรือ Bohemian Pilsner หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า Pils เนื่องจากมีถน่ิ กาเนิดทีเ่ มือง Plzen (Pilsen)
ฝัง่ ตะวันตกของสาธารณรัฐเช็ก
16. Wheat Beer ความแรงแอลกอฮอล์ 4.5% - 5.5% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง เบียร์ท่ใี ช้
ข้าวสาลีผสมข้าวบาร์เลย์ ทาให้ได้เบียร์ท่รี สชาติสดชื่นขึ้น เป็ นเอกลักษณ์ มักมีสอี ่อน มีกลื่นกล้วยหอม กานพลู
และวานิลลา ซึง่ เป็ นผลจากการทางานของยีสต์ เบียร์มคี วามขุน่ มีฟองเยอะ บอดี้เข้มข้น

87
17. Bock จัดเป็ นลาเกอร์ชนิดหนึ่ง ความแรงแอลกอฮอล์ 6.3% – 7.2% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านล่าง
ของถัง เป็ นเบียร์แรงแต่ไม่ขม และมีกลิน่ หอมมอลต์ชดั มาก มีรสหวาน ใส ฟองน้อยถึงปานกลาง มีรสชาติเข้มข้น
เจือด้วยรสคาราเมล เป็ นเบียร์ทช่ี าวเยอรมันทาไว้ด่มื ในฤดูหนาวทีอ่ ากาศหนาวจัด
18. Kolsch ความแรงแอลกอฮอล์ 5% เป็ นเบียร์ลาเกอร์ท่มี ลี กั ษณะเฉพาะทีก่ ารหมักแบบไฮบริด คือเริ่ ม
หมักที่อุณหภูมสิ ู งประมาณ 13 – 21 องศาเซลเซียส แบบเอล แล้วนาไปบ่มที่อุณหภูมติ า่ แบบลาเกอร์ เบียร์ท่ีมี
แหล่งกาเนิดที่เมืองโคโลญจน์ (Koln) ประเทศเยอรมัน ลักษณะของเบียร์คือ ใส มีสีเหลืองสดใสจนถึงสีทอง
ลักษณะของฮ็อป ชัดแต่ไม่ขม มีกลิน่ มอลต์ และเจือกลิน่ ผลไม้จากยีสต์
19. Dunkel ความแรงแอลกอฮอล์ 4.8% – 5.6% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านล่างของถัง (มีถน่ิ กาเนิดใน
บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ในภาษาเยอรมัน Dunkel แปลว่า Dark ใช้เรียกเบียร์ลาเกอร์ท่มี สี ีนา้ ตาลเข้ม สีของ
เบียร์ Dunkel จะไล่ตงั้ แต่สอี าพันจนถึงนา้ ตาลแดงเข้ม มีกลิน่ หอมของมอลต์ชดั เจน รสขมของฮ็อป ไม่โดดเด่น มี
รสหวาน และเจือกลิน่ ผลไม้ Dunkelweizen คือ เบียร์ Weizen หรือ wheat beer ทีม่ สี เี ข้มนัน่ เอง
20. Schwarzbier ความแรงแอลกอฮอล์ 4.1-5% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านล่างของถัง คือเบียร์ดา
แบบลาเกอร์ของเยอรมนี มีสีดาทึบ ฟองเป็ นครีมตัง้ ยอดอยู่นาน บอดี้ปานกลาง มีกลิ่นรสของช็อกโกแลตและ
กาแฟเล็กน้อย บางเบาและคลีนเหมือนเบียร์ Pilsner ทว่าความขมจากฮ็อปน้อยกว่า กลมกล่อ ม แม้จะมีสีเข้ม
เหมือนเบียร์เอลของอังกฤษ แต่รสไม่หวาน และไม่มกี ลิน่ รสของผลไม้เจือ
21. Lambic ความแรงแอลกอฮอล์ 5% - 7% (Spontaneously Fermented) ต่ า งจากเบีย ร์ท วั ่ ไป
เพราะปล่อ ยให้เกิดการหมักบ่มโดยยีสต์ป่า ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติในเขต Zenne Valley อันเป็ นที่ตงั้ ของกรุ ง
บรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยียมทาให้ได้รสชาติแปลก คือขมและเปรี้ยวเหมือนไวน์ เบียร์ Lambic จึงมี
รสที่เป็ นเอกลักษณ์ คือมีกลิน่ ฮ็อป นิยมหมักในถังไวน์เก่าซึ่งเป็ นถังไม้ ลักษณะของเบียร์ Lambic คือ ขุ่น และมี
รสเปรี้ยว สีชมพูไปจนถึงสีแดงแบบไวน์ ฟองเบียร์สชี มพู รสชาติเปรี้ยวแบบผลไม้และสดชื่น ผลไม้ท่มี กั ใส่ลงใน
การหมักคือผลเชอร์ร่เี ปรี้ยว โดยใส่ลงไปทัง้ เมล็ด
22. Saison ความแรงแอลกอฮอล์ 5% - 8% การหมักเกิดขึ้นบริเวณด้านบนของถัง ลักษณะเฉพาะของ
เบียร์ Saison คือ สดชื่น ฟองค่อนข้างเยอะ มีรสผลไม้และเครื่องเทศ เนื่องจากมีการเติมเครื่องเทศ อย่างเปลือก

88
ส้ม ขิง และเม็ดผักชีลงไปด้วย สีมตี งั้ แต่สีเหลืองทองไปจนถึงส้มอาพัน ขึ้นอยู่กบั ชนิดของมอลต์ท่ใี ช้ รสชาติมี
ความซับซ้อน มีกลิน่ แอปเปิ้ ล แอพริคอต และกล้วยหอมซึง่ เกิดจากยีสต์ แฝงด้วยกลิน่ กานพลูและเม็ดผักชี

ภาพผนวก ข1 สไตล์ของคราฟต์เบียร์
ทีม่ า : https://www.123rf.com/photo_67750864_stock-vector-types-of-beer-various-types-of- beerin-recommended-glasses-vector.html
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ขัน้ ตอนการผลิตคราฟต์เบียร์
ขัน้ ตอนการผลิตคราฟต์เบียร์ประกอบด้วย 7 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้
1. แคร๊กกิ้ง (Cracking) เป็ นการนามอลต์ท่ผี ่านการอบหรือคัว่ แล้วมาบดให้หยาบเล็กน้อย ปริมาณและ
คุณภาพของมอลต์มตี ่อปริมาณแอลกอฮอล์ สี กลิน่ รส และเนื้อสัมผัส การใช้ปริมาณมอลต์มากทาให้ได้เบียร์ท่มี ี
ปริมาณแอลกอฮอลส์สูง มอลต์ทผ่ี ่านการคัว่ มากก่อน จะได้เบียร์สเี ข้ม และมีรสชาติเฉพาะ
2. แม็ชชิง (Mashing) เป็ นการนามอลต์ท่บี ดเรียบร้อยแล้วมาต้มกับนา้ ในอุณหภูมแิ ละเวลาที่เหมาะสม
และเวลาที่นิยมใช้ ที่ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากนัน้ ก็ทาการกรองเพื่อเอากากมอลต์ท่ไี ม่ตอ้ งการทิ้ง
จนสุดท้ายแล้วจะได้นา้ ทีเ่ รียกว่า เวิรท์ (Wort)
3. บอยลิ่ง (Boiling) เป็ นการนาเวิรท์ (Wort) มาต้มจนเดือด จากนัน้ ใส่ ฮ็อป (Hops) ลงไป เพื่อเพิ่ม
ความขม และความหอม เวลาในการต้มเบียร์ของผูผ้ ลิตก็จะแตกต่างกันออกไป 1-2 ชัว่ โมง แล้วแต่ความต้องการ
ว่าอยากได้ความขมระดับไหน
4. เวิรล์ พูล (Whirl Pool) เป็ นขัน้ ตอนที่นาเวิรท์ (Wort) มาเข้าเครื่องช่วยตกตะกอน ลักษณะคล้ายถ้วย
กาแฟ หลักการทางานจะอาศัยแรงดึงดูดของโลก โปรตีนทีจ่ บั ตัวเป็ นก้อน ชิ้นส่วนของฮ็อป (authorstream)
5. คู ลลิ่ง (Cooling) เป็ นทาเวิรท์ (Wort) ให้มีอุณหภูมิลดลง โดยผ่ านเครื่องทาความเย็น เพื่อให้ได้
อุณหภูมทิ เ่ี หมาะแก่การหมักในขัน้ ตอนต่อไป
6. การหมัก (Fermentation) ในขัน้ ตอนนี้จะมีการเติม ยีสต์ (Yeast) ลงไปใน เวิรท์ (Wort) เพือ่ ทีจ่ ะทา
ให้เกิดแอลกอฮอล์ ยีสต์จะกินนา้ ตาลจาก เวิรท์ (Wort) ผลลัพธ์ท่ไี ด้ จะได้แอลกอฮอล์ และก๊าซคาร์บอนไดออก
ไซค์ ในขณะนี้เราต้องทาการปิ ดจุก หรือฝาด้วย Air-lock เพื่อเป็ นการระบายอากาศที่อยู่ขา้ งในออก และไม่ให้
อากาศจากข้างนอกเข้ามาปนเปื้ อนนา้ เบียร์ท่เี ราหมัก เบียร์ประเภท Lager การหมักจะเกิดในบริเวณด้านล่าง หรือ
ก้นของถังหมัก ส่วนเบียร์ประเภท Ale การหมักจะเกิดบริเวณด้านบนของถังหมัก การหมักของเบียร์ Lager และ
Ale จะต่างกัน โดยจะใช้อณ
ุ หภูมิ Lager อยู่ระหว่าง 8 – 15 องศาเซลเซียส ส่วน Ale จะหมักในอุณหภูมทิ ส่ี ูงกว่า
คือ 15 – 20 องศาเซลเซียส จะใช้เวลาอยู่ท่ี 15 – 30 วัน
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7. การปรับสภาพ (Conditioning) เมือ่ ได้เบียร์หลังจากการหมักแล้ว ถ้าเป็ นเบียร์สดจะใส่ถงั เพือ่ สะดวก
กับการต่อกับก๊อกเบียร์ ส่วนการบรรจุลงในขวดต้องมีการปรับสภาพเบียร์ก่อนการบรรจุขวด มีการใส่นา้ ตาลลงไป
เล็กน้อยในของเหลวเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการหมัก และทาให้เกิดฟองในขวดโดยตรง กระบวนการนี้มกั จะใช้โดย
ผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์ตามบ้าน ที่ไม่มถี งั หมักแบบที่ผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์รายใหญ่ใช้กนั ผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์บางรายยัง
ผลิตคราฟต์เบียร์แบบทีผ่ ่านการหมักมาแล้วครัง้ หนึ่ง แต่จะไปเกิดการหมักซา้ ในขวด

3

2

1

5

6

ภาพผนวก ค1 จาลองขัน้ ตอนการผลิตคราฟต์เบียร์
ทีม่ า : http://cas.or.th/information/
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการศึกษา
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แบบสอบถามการศึกษา
เรื่อง คุณลักษณะที่เหมาะสมของคราฟต์เบียร์สาหรับผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้ จ ดั ทาเพื่อศึ กษาคุ ณลักษณะที่เหมาะสมของคราฟต์เบีย ร์สาหรับผู บ้ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใช้ประกอบการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุ รกิจ
การเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อและ/หรือดื่มคราฟต์เบียร์ของผูบ้ ริโภค
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมของคราฟต์เบียร์สาหรับผูบ้ ริโภค
ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ ทัง้ นี้ขอ้ มูลส่วนบุคคล และความ
คิดเห็นของท่านจะถูกนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านัน้ ผูศ้ ึกษาขอขอบคุณท่านทีไ่ ด้กรุณาสละเวลาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
*หมายเหตุ สอบถามเฉพาะผูท้ เ่ี คยดื่มคราฟต์เบียร์ อย่างน้อย 3 ครัง้ ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560
สถานที่สมั ภาษณ์ ___________________________วันที่ ___________________เวลา________________
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเติมข้อมูลและทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง

หน้าข้อความที่ท่านต้องการเลือก

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ ________ ปี
3. สภานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง / หม้าย
4. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

อนุปริญญา หรือ ปวส.
ปริญญาเอก
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5. อาชีพ

ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างของรัฐ
ลูกจ้าง / พนักงานบริษทั เอกชน
รับจ้างอิสระ (freelance)
อื่นๆ (ระบุ) ______________________________
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน _____________________ บาท

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
นิสติ – นักศึกษา

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อและ/หรือดื่มคราฟต์เบียร์ของผูบ้ ริโภค
คาชี้แจง โปรดเติมข้อมูลและทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง หน้าข้อความทีท่ ่านต้องการเลือก
1. เพราะเหตุใดท่านจึงเลือกซื้อ/ดื่มคราฟต์เบียร์ (กรุณาเรียงลาดับ 3 อันดับ โดย 1 คือ เหตุผลทีเ่ ลือกซื้อ/ดื่มมาก
ทีส่ ุด ลาดับ 2, 3 สาคัญรองลงมา)
รสชาติของคราฟต์เบียร์
กระแสความนิยม
ไม่มตี วั เลือกอื่น
อยากทดลองดื่ม
เพือ่ นแนะนา
ฉลากหรือผลิตภัณฑ์สวยงาม
พนักงานแนะนา
แบรนด์มชี ่อื เสียง
ได้รบั รางวัลการประกวดเบียร์
เห็นการโฆษณาจากสือ่ ต่างๆ
แก้กระหาย
อื่นๆ (ระบุ) _______________
2. ปกติท่านดื่มคราฟต์เบียร์ในโอกาสใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ดื่มกับมื้ออาหารทีบ่ า้ น
ดื่มกับมื้ออาหารทีร่ า้ นอาหาร
โอกาสพิเศษ (เทศกาล หรือ งานเลี้ยง)
ดื่มเมือ่ ไปสถานบันเทิง (มีการแสดงดนตรีสด)
ดื่มในเวลาพักผ่อน
อื่นๆ (ระบุ) __________________
3. สถานทีท่ ่านดื่มคราฟต์เบียร์บ่อยทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
ทีบ่ า้ น
ร้านอาหาร
สถานบันเทิง (มีการแสดงดนตรีสด)
อื่นๆ (ระบุ) __________________
4. สถานทีท่ ่ที ่านซื้อคราฟต์เบียร์บอ่ ยที่สุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
ไฮเปอร์มาเก็ต เช่น เทสโก้โลตัส บิก๊ ซี
ซุปเปอร์มาเก็ต เช่น ท๊อป แม็คแวลู
ร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น แฟมมิล-่ี มาร์ท ร้านค้าปลีกทัว่ ไป
สัง่ ซื้อออนไลน์ / สัง่ ซื้อผ่านเว็บไซด์
ร้านอาหาร
สถานบันเทิง (มีการแสดงดนตรีสด)
อื่นๆ (ระบุ) ____________________
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5. เหตุผลสาคัญที่สุดที่ท่านเลือกซื้อคราฟต์เบียร์จากสถานที่ในข้อ 4. (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
มีหลายชนิดให้เลือก
มีส่วนลด
ราคาถูก
ใช้เวลาในการซื้อไม่นาน
มีสง่ิ อานวยความสะดวก เช่น ทีจ่ อดรถ มีการจัดส่งถึงบ้าน
อื่นๆ (ระบุ) _____________________
6. ความถีต่ ่อเดือนในการดื่มคราฟต์เบียร์ (ระบุ) _______ ครัง้ ต่อเดือน
7. ปริมาณทีท่ ่านดื่มคราฟต์เบียร์ในแต่ละครัง้ (ระบุ) _____ขวด / แก้ว ต่อครัง้ ปริมาณต่อหน่วย (ระบุ) ____มล.
8. ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการดื่มคราฟต์เบียร์ (ระบุ) _____________ บาท ต่อครัง้
9. สไตล์ของคราฟต์เบียร์ท่ที ่านชอบดื่มมากที่สุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
(India Pale Ale)
Ale
Ale
rter
-Style Ale
Lager
Ale
อื่นๆ (ระบุ) __________________________________
10. บรรจุภณั ฑ์ของคราฟต์เบียร์ทท่ี ่านชอบมากที่สุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
ขวดแก้ว
กระป๋ องอะลูมเิ นียม
11. วันและเวลาที่ท่านดื่มคราฟต์เบียร์บอ่ ยทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
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 เป็ นต้นไป
12. ท่านมักดื่มเบียร์ในช่วงใดของเดือนมากที่สุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
ต้นเดือน (วันที่ 1-10)
กลางเดือน (วันที่ 11-20)
ปลายเดือน (วันที่ 21-31)
ไม่กาหนด
13. ท่านชอบดื่มเบียร์ควบคู่ไปกับกิจกรรมใดต่อไปนี้มากที่สุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
ทานอาหารมื้อต่างๆ
ชมการถ่ายทอดสดกีฬา
ฟังเพลง
ชมการแสดงดนตรีสด
อื่นๆ (ระบุ) ________________________
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14. อาหาร หรือ ของทานเล่นทีช่ อบทานคู่กบั คราฟต์เบียร์ (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
เฟรนไฟร์ / มันฝรัง่ ทอด
ถัว่ ชนิดต่างๆ
ไส้กรอก / ฮอทด็อก
สเต็ก
แฮมเบอร์เกอร์
อื่นๆ (ระบุ) _______________
15. ส่วนใหญ่ท่านมาดื่มเบียร์กบั ใครมากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
คนเดียว
ครอบครัว
ญาติพน่ี อ้ ง
เพือ่ น / เพือ่ นร่วมงาน
แฟน
อื่นๆ (ระบุ) _______________
16. ท่านเคยเห็นและจดจาคราฟต์เบียร์ จากสือ่ ใดมากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
โทรทัศน์
วิทยุ
หนังสือพิมพ์ – นิตยสาร
โปสเตอร์
Facebook
Official
อื่นๆ (ระบุ) ________________
17. ท่านต้องการให้มโี ปรโมชัน่ หรือการส่งเสริมการขายแบบใดมากทีส่ ุด (ตอบได้เพียงข้อเดียว)
ส่วนลด
แจกของทีร่ ะลึก เช่น แก้ว เสื้อยืด กระเป๋ าผ้า เป็ นต้น
การจัดงานอีเว้นท์ของผูผ้ ลิตคราฟต์เบียร์
การให้ขอ้ มูล เช่น พนักงานแนะนา บทความ
อื่นๆ (ระบุ) _______________________________
18. ท่านเคยดื่มคราฟต์เบียร์ยห่ี อ้ ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Stone Head Thai Craft Beer
beer
บ้านนอกเบียร์
Brewery
Brewing
Beer
Express
lePearl
Brewery Thailand
BREWING
Brewing
Beer
Moon Brewwork
Funk
COINS
NEW BEER
BEER
อื่นๆ (ระบุ) ________________________________
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19. ท่านดื่มคราฟต์เบียร์ยห่ี อ้ ใดมากทีส่ ุด (ชื่นชอบมากที่สุด ตอบได้เพียงข้อเดียว)
Stone Head Thai Craft Beer
Brewery

บ้านนอกเบียร์

Funk
อื่นๆ (ระบุ) ________________________________
20. ท่านมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับคราฟต์เบียร์ อย่างไร?
20.1 ด้านผลิตภัณฑ์....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
20.2 ด้านราคา............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
20.3 ด้านสถานทีจ่ าหน่าย............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
20.4 ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์.............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับคุณลักษณะที่เหมาะสมของคราฟต์เบียร์สาหรับผูบ้ ริโภค
กรุณาเรียงลาดับชุดผลิตภัณฑ์ของคราฟต์เบียร์ท่แี สดงในการ์ดตามความพึงพอใจของท่านทีม่ ตี ่อ
ผลิตภัณฑ์ในการ์ดต่างๆ ตามวิธีการดังนี้
1. พิจารณาชุดผลิตภัณฑ์คราฟต์เบียร์ ทัง้ 16 ชุด และเรียงลาดับความพึงพอใจในชุดผลิตภัณฑ์ โดยทา
การเรียงลาดับความพึงพอใจจากมากทีส่ ุดไปจนถึงน้อยที่สุด
2. ใส่หมายเลขหน้าชุดผลิตภัณฑ์ทท่ี ่านเลือก โดยให้เรียงลาดับความพึงพอใจมากทีส่ ุดใส่หมายเลข 1 ไป
จนถึงความพึงพอใจน้อยทีส่ ุดใส่หมายเลข 16
หมายเหตุ ใส่หมายเลข 1 – 16 ครบทุกหมายเลขในช่องเรียงลาดับความพอใจ โปรดพิจารณาความถูกต้องอีกครัง้
ว่าได้เรียงลาดับตามความพึงพอใจของท่านตามที่ตอ้ งการแล้ว
ชุด
เรียง
คุณลัก
ลาดับ
ษณะ
1
2
3
4
5
6
7
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ชนิ ดของเบียร์

สี

เบียร์สด
เบียร์ขวด/กระป๋ อง
เบียร์ขวด/กระป๋ อง
เบียร์สด
เบียร์ขวด/กระป๋ อง
เบียร์สด
เบียร์ขวด/กระป๋ อง
เบียร์สด
เบียร์ขวด/กระป๋ อง
เบียร์สด
เบียร์ขวด/กระป๋ อง
เบียร์ขวด/กระป๋ อง
เบียร์สด
เบียร์สด
เบียร์สด
เบียร์ขวด/กระป๋ อง

นา้ ตาล
นา้ ตาล
ดา
ทอง
ทอง
ดา
ดา
ทอง
ทอง
ทอง
ทอง
นา้ ตาล
นา้ ตาล
ดา
ทอง
ทอง

ความใส
ขุ่น
ขุ่น
ขุ่น
ใส
ขุ่น
ใส
ใส
ขุ่น
ใส
ขุ่น
ขุ่น
ใส
ใส
ขุ่น
ใส
ใส

ความขม
(IBUs)

กลิ่น

IBUs 0-30
IBUs 0-30
IBUs 60 ขึ้นไป
IBUs 0-30
IBUs 0-30
IBUs 0-30
IBUs 0-30
IBUs 0-30
IBUs 0-30
IBUs 60 ขึ้นไป
IBUs 30-60
IBUs 30-60
IBUs 60 ขึ้นไป
IBUs 30-60
IBUs 30-60
IBUs 60 ขึ้นไป

ผลไม้
ดอกไม้
สมุนไพร
สมุนไพร
สมุนไพร
ผลไม้
ดอกไม้
สมุนไพร
สมุนไพร
ดอกไม้
ผลไม้
สมุนไพร
สมุนไพร
สมุนไพร
ดอกไม้
ผลไม้

ระดับ
แอลกอฮอล์
ABV
5% ขึ้นไป
0-5%
0-5%
0-5%
0-5%
0-5%
5% ขึ้นไป
5% ขึ้นไป
5% ขึ้นไป
5% ขึ้นไป
0-5%
5% ขึ้นไป
0-5%
5% ขึ้นไป
0-5%
5% ขึ้นไป

ราคา
(บาท /
330 มล.)
210
150
210
150
180
180
150
150
210
180
150
180
150
150
210
150

ลงชื่อผูต้ อบแบบสอบถาม…………………………………….………....

ภาคผนวก จ
ตัวอย่างการ์ดชุดทางเลือก

100
ตัวอย่างการ์ดชุดคุณลักษณะ

คุณลักษณะ
1. เบียร์สด สีนา้ ตาล ทึบ
แสง ความขม IBUs 030 กลิน่ ผลไม้ ABV 5%
ขึ้นไปราคา 210 บาท
5. เบียร์ขวด/กระป๋ อง สี
ทอง ทึบแสง ความขม
IBUs 0-30 กลิน่
สมุนไพร ABV 0-5%
ราคา 180 บาท
7. เบียร์ขวด/กระป๋ อง สี
ดา โปร่งแสง ความขม
IBUs 0-30 กลิน่ ดอกไม้
ABV 5% ขึ้นไป ราคา
150 บาท
13. เบียร์สด สีนา้ ตาล
โปร่งแสง ความขม IBUs
60 ขึ้นไป กลิน่ สมุนไพร
ABV 0-5% ราคา 150
บาท

ชนิ ดของเบียร์ สี+ความใส ความขม

กลิ่น

ระดับ
Alcohol

ราคา

ประวัตกิ ารศึกษา และการทางาน
ชื่อ – นามสกุล
วัน เดือน ปี ที่เกิด
สถานที่เกิด
ประวัตกิ ารศึกษา
ตาแหน่ งหน้าที่การงานปัจจุบนั

นางสาว ปิ ยวรรณ จุลเนียม
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2528
จังหวัดชุมพร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารสินเชื่อพิเศษ รายกลาง ต่างจังหวัด
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

